
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т 

 

П Р О Т О К О Л  №  9/18.03.2020 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2019/2020 г. за втори семестър следните лица: 

катедра „Естетическо възпитание”: 

 

1. Йордан Калчев - 60 ч. в упр. по дисциплината „Живопис“, 

специалност ПОИИ I курс. 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”  за  

втори семестър на учебната 2019/2020 г.  следните преподаватели: 

 

1. Деница Стоянова Стоянова –  550 часа, ОФП  

2. Д-р Мариана Пенева Чепишева –  120 часа, Спортна анимация 

и ТПП 

катедра „Педагогика и управление на образованието“  

1. Д-р Магдалена Ванева Хаджиева – 30 часа в упражнения по 

дисциплината Социални дейности на хора с увреждания, с 3 курс, 

специалност Социални дейности. 

2. Д-р Гергана Манчева Манева – 15 ч. в упражнения по 

дисциплината „Психология на общуването и социално-педагогическо 

консултиране“ с 3 к., специалност Социална педагогика. 

катедра ПУП  

- проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева  по дисциплината 

„Методика на обучението по български език в ДГ“ в спец. ПНУП 

р.об. – 150  ч. упр. 

 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния 

труд на тема: „Отношението към лъжата при девет-десетгодишните деца с 

различно равнище на социален интелект“, за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор” от Ирина Викторовна Емельянова 

–докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Психология” по: 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 



Педагогическа и възрастова  психология с научен ръководител доц. д-р 

Кирилка Симеонова Тагарева. 

ФС РЕШИ: Във връзка откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Ирина Викторовна Емельянова 

с дисертационен труд на тема: „Отношението към лъжата при девет-

десетгодишните деца с различно равнище на социален интелект“ и научен 

ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, докторска програма Педагогическа и 

възрастова психология по предложение на катедрения съвет, протокол № 

6/10.03.2020 г. и на основание чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от 

ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да назначи със своя заповед следния 

състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. дпсн Веселин Костов Василев – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психология. 

2. Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психология. 

Външни членове: 

3. Проф. дпсн Наталия Христова Александрова – Международно 

висше училище, гр. Ботевград, по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психология. 

4. Проф. д-р Румяна Божинова Манова – Пенсионер,  гр. София, 

по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 

Психология на личността 

5. Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова - Бакрачева – СУ "Св. 

Климент Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност Обща психология. 

 Резервни членове: 



1. Доц.д-р Ирена Иванова Левкова – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология 

(Педагогическа и възрастова психология). 

 2.  Проф. д-р Емилия Борисова Алексиева – Софийски 

университет «Климент Охридски» гр. София, по област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, научна специалност Обща психология. 

 

Откритото заседание за  защита на дисертационния труд да се 

проведе на 30.06.2020  година от 14.00 ч. в Нова сграда на Университета 

(заседателна зала). 

 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния 

труд на тема: „Аз-ефективност на фамилния контекст на ученици с 

нарушения на способността за учене“, за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор” от Диана Иванова Джамбова - Табана – редовен 

докторант към катедра “Психология” по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, докторска програма Специална психология с научен 

ръководител проф. дпн Дора Стоилова Левтерова. 

ФС РЕШИ: Във връзка откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Диана Иванова Джамбова - 

Табана с дисертационен труд на тема: „Аз-ефективност на фамилния 

контекст на ученици с нарушения на способността за учене“ и научен 

ръководител проф. дпн Дора Стоилова Левтерова по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, докторска програма Специална психология 

по предложение на катедрения съвет, протокол № 5/25.02.2020 г. и на 

основание чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на 

Ректора да назначи със своя заповед следния състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова - Гаджалова – 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”,  по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, научна специалност (Специална 

психология). 



2. Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, научна специалност Педагогическа и възрастова психология. 

Външни членове: 

3. Проф. д-р Катерина Каролова Караджова - Софийски 

университет „ Св. Климент Охридски”, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2 . Педагогика 

(Специална педагогика). 

4.  Доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев – Югозападен 

университет «Неофит Рилски» - Благоевград,  по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, научна специалност Обща  психология. 

5. Проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – СУ "Св. Климент 

Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология 

(Специална психология). 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Пламен Ангелов Цоков – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

научна специалност Педагогическа и възрастова психология. 

2.  Проф. д-р Румяна Божинова Манова – Пенсионер,  гр. София, по: 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 

Психология на личността. 

Откритото заседание за  защита на дисертационния труд да се 

проведе на 16.06.2020  година от 11.00 ч. в Нова сграда на Университета 

(заседателна зала). 

 

ФС РЕШИ: Одобрява   годишния отчет за втората година (20.02.2019 

г. – 20.02.2020 г.) от дейността на Ралица Георгиева Кунчева – докторант 

на самостоятелна подготовка към катедра „Теория и методика на 

физическото възпитание ” по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки ; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…; докторска програма Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка с тема на дисертационния труд: 



„Оптимизиране на часовете по физическо възпитание и спорт за 1 - 4 клас. 

Модул – гимнастика“, научен ръководител: проф. д-р Бонка Михайлова 

Димитрова и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет (01.03.2019 г. – 01.03.2020 г.) 

на Ралица Живкова Колева задочен   докторант     по област на висше 

образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. 

Педагогика на обучението по…, докторска програма  Методика на 

обучението по български език и литература, с тема  на дисертационния 

труд „Комиксът и литературното обучение на билингвални ученици в 4. 

клас“,  научен ръководител проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева и 

дава  „много добра” оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет ( 01.03.2019 г. – 01.03.2020 г.) 

на Александра Илиянова Николова - редовен  докторант по  област на 

висше образование:   1. Педагогически науки, професионално направление:

 1.3. Педагогика на обучението по…, докторска програма  Методика 

на обучението по математика, с темата  на дисертационния труд 

„Интерактивен модел на обучение за овладяване на таблично умножение и 

деление, базиран на информационните технологии“, научен ръководител 

проф. д-р Владимира Ангелова, дава  „много добра” оценка  и отчислява с 

право на защита, считано от 01.03.2020 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет на Светла  Тодорова 

Терзиева-Сариева - задочен  докторант по     област на висше образование:        

1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика 

на обучението по…, докторска програма  Методика на обучението по 

български език и литература, с тема на дисертационния труд „Формиране 

на умения за действия с текст чрез виртуална образователна среда в 

начална училищна възраст“, научен ръководител доц. д-р Фани Евгениева 

Бойкова и дава  „много добра” оценка. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Радомира Стефанова Георгиева – редовен докторант по: област на висше 

образование 3 . Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.2. Психология; докторска програма Специална психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с 

тема на дисертационния труд „Българският жестомимичен език: психо-

лингвистични и комуникативни измерения”, научен ръководител: 

Проф.дпн Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова, дава много добра оценка 



за извършената дейност и отчислява с право на защита, считано от 

01.03.2020 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Златина Александрова Стаматова – задочен докторант по: област на висше 

образование 3 . Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.2. Психология; докторска програма Специална психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с 

тема на дисертационния труд „Когнитивно функциониране при ученици 

със специфични нарушения на способността за учене”, научен 

ръководител: Проф.дпн Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова и дава 

много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

Майа Бисерова Фьодорова – редовен докторант по: област на висше 

образование 3 . Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.2. Психология; докторска програма Специална психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с 

тема на дисертационния труд „Социални интеракции при ученици със 

специфични нарушения на способността за учене”, научен ръководител: 

Проф.дпн Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова и дава много добра 

оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършените дейности от  ДИЛИЯН 

ИЛЧЕВ МАНОЛОВ -  редовен докторант към  катедра “Психология” по: 

област на висше образование 3 . Социални, стопански и правни науки; 

професионално направление 3.2. Психология; докторска програма 

Педагогическа и възрастова психология  с тема на дисертационния труд: “ 

Психичното благополучие в прехода към зрелостта ”, научен ръководител: 

доц. д-р Кирилка Тагарева за периода от  01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., 

дава много добра оценка и отчислява с право на защита, считано от 

01.03.2020 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчета за извършените дейности от  РОЗА 

ЛЮБЕНОВА ДИНЧЕВА -  редовен докторант към  катедра “Психология” 

по: област на висше образование 3 . Социални, стопански и правни науки; 

професионално направление 3.2. Психология; докторска програма 

Педагогическа и възрастова психология  с тема на дисертационния труд: “ 

Ефекти на гнева върху развитието на Аз-ефективността ”, научен 

ръководител: доц. д-р Пламен Цоков за периода от  01.03.2019 г. до 



01.03.2020 г. , дава много добра оценка и  отчислява с право на защита, 

считано от 01.03.2020 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Кристина 

Родиславова Овчарова– редовен докторант по: област на висше 

образование 3 . Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.2. Психология; докторска програма Педагогическа и 

възрастова психология към катедра  “Психология” за  периода  от 

01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с тема на дисертационния труд: 

“Емоционална диференциация и субективно благополучие в ранна зряла 

възраст”, научен ръководител  - Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева и 

дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Мила 

Костадинова Златева– редовен докторант по: област на висше образование 

3 . Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с  

тема на дисертационния труд: “Нагласи и дискриминационни практики 

към етнически различни деца”, научен ръководител  - Доц. д-р Юрий 

Павлов Янакиев и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа Илия Тодоров 

Маринчешки – задочен докторант по: област на висше образование 3 . 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с 

тема на дисертационния труд: “Себеутвърждаване чрез просоциално 

поведение при прехода от юношество към зрялост”, научен ръководител  - 

Проф.д.пс.н Веселин Костов Василев и дава много добра оценка за 

извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Кирил 

Найденов Кирилов – задочен докторант по: област на висше образование 3 

. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с 

тема на дисертационния труд: “Причинно-целеви анализ на 

психологическото време в средна зряла възраст”, научен ръководител  - 

Доц. д-р Ирена Иванова Левкова и дава много добра оценка за 

извършената дейност. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Вера Илиева 

Тодорова – задочен докторант по: област на висше образование 3 . 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с  

тема на дисертационния труд: “Емпатия и психично благополучие в 

детско-юношеска възраст”, научен ръководител  - Доц. д-р Светлана 

Николова Сарийска и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчета  за извършената работа от Лазар 

Стефанов Атмаджов– редовен докторант по: област на висше образование 

3 . Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с             

тема на дисертационния труд: “Рисково поведение в юношеска възраст”, 

научен ръководител  - Доц. д-р Ирена Иванова Левкова и дава много добра 

оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Снежана 

Атанасова Йотовска – редовен докторант по: област на висше образование 

3 . Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология 

към катедра  “Психология” за  периода от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с  

тема на дисертационния труд: “ Стрес и виктимизация в системата учител 

– родител - дете”, научен ръководител  - Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев и 

дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчета  за извършената работа от Петко 

Тодоров Стайков – задочен докторант по: област на висше образование 3 . 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с 

тема на дисертационния труд: “Развитие на лидерските умения и 

способности у педагогическите специалисти”, научен ръководител  - доц. 

д-р Юрий Павлов Янакиев и дава много добра оценка за извършената 

дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчета  за извършената работа от Магдалена 

Милкова Герева – задочен докторант по: област на висше образование 3 . 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология 



към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с  

тема на дисертационния труд: “Креативност и психично благополучие в 

зряла възраст”, научен ръководител  - доц. д-р Кирилка Симеонова 

Тагарева и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчета  за извършената работа от Таня 

Стефанова Илиева – редовен докторант по: област на висше образование 3 

. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с 

тема на дисертационния труд: “Развитие на силните страни в детско-

юношеска възраст”, научен ръководител  - проф. д.п.н. Румен Иванов 

Стаматов и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчета  за извършената работа от Паулина 

Цветанова Цветкова – задочен докторант по: област на висше образование 

3 . Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Педагогическа и възрастова психология 

към катедра  “Психология” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с 

тема на дисертационния труд: “Емоционална интелигентност и кариерна 

ориентация в ранна зряла възраст”, научен ръководител  - Проф. дпсн 

Майяна Милчева Митевска – Енчева и дава много добра оценка за 

извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна на наименованието на темата на 

дисертационния труд на  Роза Любенова Динчева – редовен докторант по 

докторска програма Педагогическа и възрастова психология от „Ефекти на 

гнева върху развитието на Аз-ефективността“ на „Сравнително изследване 

на ефектите на гнева върху развитието на Аз-контрола при медицински 

сестри и студенти, които се обучават за медицински сестри“. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Недка 

Атанасова Василева- Петрова – редовен докторант по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма Социални 

политики и социална работа  към катедра  “Социални дейности” за  

периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с тема на дисертационния труд: 

„Компетентностни модели  на работещите с деца в резидентни услуги ”, 

научен ръководител: Проф. д-р Георги Иванов Шопов и дава много добра 

оценка за извършената дейност. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Екатерина 

Георгиева Ужиканова – редовен докторант по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма Социални 

политики и социална работа  към катедра  “Социални дейности” за  

периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с тема на дисертационния труд: 

„Социална работа с деца и семейства в подкрепа на ранното детско 

развитие ”, научен ръководител: Доц. д-р Людмила Павлова Векова и дава 

много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Мария 

Христова Сиракова – задочен докторант по: област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.4. 

Социални дейности, докторска програма Социални политики и социална 

работа  към катедра  “Социални дейности” за  периода  от 01.03.2019 г. до 

01.03.2020 г., с тема на дисертационния труд: „Социална работа и 

благополучие при семейства на деца с увреждания ”, научен ръководител: 

Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева и дава много добра оценка за 

извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Иван Георгиев 

Дечев – задочен докторант по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки; професионално направление 3.4. Социални 

дейности, докторска програма Социални политики и социална работа  към 

катедра  “Социални дейности” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 

г., с тема на дисертационния труд „Развитието на социалните услуги 

„Личен асистент“ като предпоставка за гарантиране на правата на хората с 

увреждания в България ”, научен ръководител: Доц. д-р Людмила Павлова 

Векова и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Стоян 

Александров Иванов – задочен докторант по: област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.4. 

Социални дейности, докторска програма Социални политики и социална 

работа  към катедра  “Социални дейности” за  периода  от 01.03.2019 г. до 

01.03.2020 г., с тема на дисертационния труд: „Социално-педагогически 

подкрепа за приобщаване на юноши от рискови групи в мултикултурна 

среда ”, научен ръководител: Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева и дава 

много добра оценка за извършената дейност. 



ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет ( 01.03.2019 г. – 01.03.2020 г.) 

на редовен  докторант  Десислава Сашева Апостолова  /Заповед № Р33-

834/28.02.2017 г./, с тема  на дисертационния труд  -  „Модел за 

преодоляване на проблеми в поведението при деца от предучилищна 

възраст“, с научен ръководител доц. д-р Галена Иванова, дава много добра 

оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2020 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет (01.03.2019 г. – 01.03.2020 г.) 

на задочен  докторант  Теодора Живкова Бахчеванова   /Заповед № Р-33-

594 / 09.02.2015 г./, с тема  на дисертационния труд  -  „Развитие на 

сюжетно-ролевата игра като съвместна дейност при 5-7 – годишните деца“, 

научен ръководител доц. д-р Галена Иванова, дава много добра оценка и 

отчислява с право на защита, считано от 01.03.2020 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за три 

години, считано от 11.02.2020 г. до 11.02.2023 г.) на Диана Станкова 

Севдалинова - докторант на самостоятелна подготовка по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на 

обучението по бит и технологии към катедра „Естетическо възпитание” с 

научен ръководител проф. д-р Марина Спасова Иванова, тема на 

дисертационния труд: “Формиране на готовност за труд в обучението по 

“Технологии и предприемачество” на ученици в  начален етап на  СУ”. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за периода 01.03.2019 до 01.03.2020 г., за 

извършената работа от Диана Георгиева Кацарова - редовен докторант по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма 

„Методика на обучението по музика“; тема на дисертацията: 

„Педагогическа технология за стимулиране на интереса на учениците от 

прогимназиален етап на средното училище към класическата музика“, към 

катедра „Музика“ с научен ръководител доц. д-р Таня Бурдева, дава много 

добра оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2020 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за периода 01.03.2019 до 01.03.2020 г., за 

извършената работа от Илко Цанев Василев - задочен докторант по: област 

на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство; докторска програма „Музикознание и 

музикално изкуство“; тема на дисертацията: „Тенденции в развитието на 

съвременното вокално-изпълнителско изкуство в българската популярна 



музика от 90-те години на XX век до 20-те години на XXI век“, към 

катедра „Музика“ с научен ръководител доц. д-р Веселин Койчев и дава 

много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за периода 01.03.2019 до 01.03.2020 г., за 

извършената работа от Владимир Симеонов Величков - редовен докторант 

по: област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 

8.3. Музикално и танцово изкуство; докторска програма „Музикознание и 

музикално изкуство“; тема на дисертацията: „Изкуството на кавала - 

традиция и съвременност“, към катедра „Музика“ с научен ръководител 

доц. д-р Веселин Койчев, дава много добра оценка и отчислява с право на 

защита, считано от 01.03.2020 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за периода 01.03.2019 до 01.03.2020 г., за 

извършената работа от Борислав Иванов Борисов - редовен докторант по: 

област на висше образование редовен докторант по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…; докторска програма „Методика на 

обучението по музика“; тема на дисертацията: „Педагогически технологии 

за интегриране на българския музикален фолклор в обучението по музика 

в средното училище“, към катедра „Музика“ с научен ръководител доц. д-р 

Таня Бурдева и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Лъчезар 

Владимиров Африканов  – редовен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието към катедра „Педагогика и управление на образованието” за  

периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с тема на дисертационния труд 

„Прилагане на коучинг подходи в развитието на педагогическите екипи”, 

научен ръководител  - проф. д-р Галин Борисов Цоков и дава много добра 

оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Петрослав 

Цветанов Цеков – редовен докторант по: област на висшето образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 

докторска програма Специална педагогика към катедра „Педагогика и 

управление на образованието” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., 

с тема на дисертационния труд „Ролята на речевия синтез в 



чуждоезиковото обучение на незрящи”, научни ръководители  - проф. д.п.н 

Дора Левтерова и проф.д.п.н. Владимир Радулов и дава много добра 

оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Десислава 

Пенчева Раева  – редовен докторант по: област на висшето образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 

докторска програма Специална педагогика към катедра „Педагогика и 

управление на образованието” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., 

с  тема на дисертационния труд „Достъп до образователна среда за 

ученици с множество увреждания”, научен ръководител  - доц. д.п.н Жана 

Атанасова Янкова и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Ани 

Димитрова Ангелова – задочен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието към катедра „Педагогика и управление на образованието” за  

периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с тема на дисертационния труд 

„Добри модели в иновативните училища”, научен ръководител  - доц. д-р 

Албена Александрова Овчарова и дава добра оценка за извършената 

дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Маргарита 

Андонова Пачева  – задочен докторант по: област на висшето образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 

докторска програма Специална педагогика към катедра „Педагогика и 

управление на образованието” за  периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., 

с тема на дисертационния труд „Подкрепа на деца и ученици с 

интелектуални затруднения в образователната среда”, научен ръководител  

доц.дпн Жана Атанасова Янкова и дава много добра оценка за 

извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Красимира 

Трендафилова Благоева – задочен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието към катедра „Педагогика и управление на образованието” за  

периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с тема на дисертационния труд 



„Управление на училищната култура на основното училище”, научен 

ръководител  - проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов и много добра оценка за 

извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Константина 

Николаос Константиниду – редовен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието към катедра „Педагогика и управление на образованието” за  

периода  от 01.03.2019 г. до 01.03.2020 г., с  тема на дисертационния труд 

„Сравнителен анализ на училищното законодателство в Република Гърция 

и България“, научен ръководител  - проф. д-р Галин Цоков и много добра 

оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Ясена 

Валериева Христова – задочен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието към катедра „Педагогика и управление на образованието” за  

периода  от 08.10.2019 г. до 01.03.2020 г., с тема на дисертационния труд 

„Дидактически измерения на управление на качеството на училищното 

образование, научен ръководител  - проф. д.п.н. Пламен Радев и дава 

много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  план за работа /четири 

години, считано от 01.03.2020 г. до 01.03.2024 г./ на Ирина Панайотова 

Колева - задочен докторант в катедра „Начална училищна педагогика” по  

област на висше образование: 1. Педагогически науки,  професионално 

направление:  1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма 

Методика на обучението по математика с научен ръководител  проф. д-р 

Владимира Стефанова Ангелова и тема на дисертационния труд: 

„Игровобазиран модел за обучение по математика в 1. клас“. 

ФС РЕШИ: Одобрява техническа корекция в индивидуалните 

планове на Светла Тодорова Терзиева-Сариева – задочен докторант и 

Ралица  Живкова Колева – задочен докторант, както следва: В работния 

план за третата година от подготовката изпитът по „Чужд език за 

използване на специализирана литература“ от блок Б: Специфични 

дисциплини да бъде записан като блок А: Задължителни дисциплини.  



Докторантурата е в област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

професионално направление:1.3. Педагогика на обучението по…, 

докторска програма  Методика на обучението по български език и 

литература. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Юлия 

Петрова Чанкова – задочен докторант към катедра “Психология” по: 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Педагогическа и възрастова психология. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуален учебен план за работа (за три 

години, считано от 01.03.2020 г. до 01.03.2023 г.) на Цветана Иванова 

Карагеоргиева - редовен докторант по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по музика 

към катедра „Музика”, с научен ръководител доц. д-р Диана Иванова 

Станчева и тема на дисертационния труд:“ „Педагогически технологии за 

усъвършенстване на звукоизвличането в горния регистър на саксофона“   

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен  план за работа (за 3 

години) на Иванка Георгиева Стоянова – редовен докторант по: област на 

висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.1. Теория и управление на образованието, докторска програма 

Управление на образованието към катедра “Педагогика и управление на 

образованието” с тема на дисертационния труд „Макрополитики по 

отношение продължаващата квалификация на педагогическите 

специалисти“  и научен ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен  план работа (за 4 

години) на Васил Димитров Василев – задочен докторант по: област на 

висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.1. Теория и управление на образованието, докторска програма 

Управление на образованието към катедра “Педагогика и управление на 

образованието” с тема на дисертационния труд  „Използване на 

игровизация за изграждане на лидерски умения у учениците “ и научен 

ръководител проф. д-р Галин Борисов Цоков. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен  план работа (за 3 

години) на Николина Георгиева Търева – редовен докторант по: област на 



висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактика 

към катедра “Педагогика и управление на образованието” с тема на 

дисертационния труд „Ученическият екип в проектно-базираното 

обучение” и научен ръководител доц. д-р Албена Александрова Овчарова. 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност от 100 (сто) лева на  

Диана Иванова Джамбова - Табана -  редовен докторант в катедра 

“Психология” за отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на 

открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „Аз-

ефективност на фамилния контекст на ученици с нарушения на 

способността за учене“ за присъждане на образователна и научна степен 

“доктор” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Специална психология, с  научен ръководител проф. дпн Дора Стоилова 

Левтерова. 

ФС РЕШИ: Да бъде продължена докторантурата на  Бояна Руменова 

Радева – задочен докторант  по: област на висшето образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и 

управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието съгласно подадена молба от докторантката и на основание 

чл. 20 от ППЗРАСРБ и чл. 26 (1) от ПРАСПУ,  считано от 01.03.2020 г. 

Краен срок на докторантурата – 01.03.2022 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява промени в учебни планове по факултативни и 

избираеми дисциплини в специалности, както следва: 

I. Специалност: Музика, ОКС „бакалавър“  

Проф. направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство 

Форма на обучение: редовна 

1. От списъка с избираеми дисциплини 1,2,3,4 отпада 

дисциплината Камерна музика - I,II, III и IV. 

2. Към списъка с факултативни дисциплини – 1 се добавя 

дисциплината – Компютърни програми за нотен предпечат. 

3. Към списъка с факултативни дисциплини – 2 отпада 

дисциплината – Музика и интернет. 



4. Към списъка с факултативни дисциплини – 3 се добавя 

дисциплината – Музикална естетика  и отпадат дисциплините – 

Изображения на музиканти и музикални инструменти в изобразителното 

изкуство, както и дисциплината – Фолклорна обредност и музика. 

5. Добавя се 4-та част с факултативни дисциплини и 

дисциплините – Интеграция на музиката с другите изкуства; Педагогика за 

родители; Вероучение  

6. Добавя се 5-та част с факултативни дисциплини и 

дисциплините – Работа с документи в системата на училищното 

образование;  Емоционално привързване; Дирижиране на народен хор III 

част. 

7. Добавя се 6-та част с факултативни дисциплини и 

дисциплините – Статистически методи;  Развитие на приятелските 

взаимоотношения;  Фолклорна обредност и музика;  Вокална постановка в 

поп пеенето. 

Няма промяна в хорариума на факултативните дисциплини и тяхното 

разпределение Броят на кредитите и формата на оценяване също се 

запазват. 

II. Специалност: Джаз и поп изпълнителско изкуство, ОКС 

„бакалавър“  

Проф. направление: 8.3. Музикално и танцово изкуство 

Форма на обучение: редовна 

1. Към списъка с избираеми дисциплини – част 1 (2ри семестър) 

се добавя дисциплината – Скали и акорди в джаз и поп музиката. 

2. Към списъка с факултативни дисциплини – част 2 ( 3ти 

семестър) се предлага дисциплината Полифонични техники, а 

дисциплината Технологии и софтуер за студиен звукозапис се преименува 

на Технологии и софтуер за студиен звукозапис I част. 

3. Към списъка с избираеми дисциплини – част 2 (4ти семестър) 

се добавя дисциплината – Български народни танци и дисциплината 

Вокална техника (за инструменталисти) или дикция с микрофонна техника 

(за певци). Отпада дисциплината Дирижиране на музикални формации. 



4. Към списъка с избираеми дисциплини – част 3 (4ти семестър) 

се добавя дисциплината – Музикални инструменти в популярната и 

джазовата музика и отпада дисциплината - Инструментален съпровод II 

част. 

5. Към списъка с избираеми дисциплини – част 4 (5ти семестър) 

се добавя дисциплината – Инструментален съпровод II част и отпада 

дисциплината Вокална постановка в поп пеенето I част. 

6. Към списъка с избираеми дисциплини – част 5 (6ти семестър) 

се добавя дисциплината – Ударни инструменти (за перкусионисти -

перкусионни състави) и дисциплината Работа в звукозаписно студио. 

Отпадат дисциплините - Вокална постановка в поп пеенето II част; 

Импровизационни техники. 

7. Към списъка с избираеми дисциплини – част 6 (6ти семестър) 

се добавя дисциплината – Вокална постановка в поп пеенето; Музикални 

ансамбли I част. Отпадат дисциплините - Вокална постановка в поп 

пеенето III част; Техника на дирижирането. 

8. Добавя се 7-ма част избираеми дисциплини в 7-ми семестър - 

Импровизационни техники и Музикални ансамбли II част. 

9. Към списъка с факултативни дисциплини – част 3 ( 7ми 

семестър) се предлага дисциплините - Музикална психология и 

Технологии и софтуер за студиен звукозапис I част и отпада дисциплината 

Музикални инструменти в популярната и джазовата музика. 

10. Добавя се 4-та част факултативни дисциплини в 8-ми семестър 

Сценично поведение  и Емоционално привързване и Актьорски тренинг I 

част. 

11. Добавя се 5-та част факултативни дисциплини в 8-ми семестър 

- История на пластичните изкуства; Вероучение; Актьорски тренинг II 

част. 

12. Добавя се 8-ма част избираеми дисциплини в 8-ми семестър - 

Техника на дирижирането; Музикални ансамбли III част. 

13. Добавя се 6-та част факултативни дисциплини в 8-ми семестър 

- Технологии и софтуер за студиен звукозапис III част; Статистически 

методи; Развитие на приятелските взаимоотношения. 



Няма промяна в хорариума на факултативните дисциплини и тяхното 

разпределение Броят на кредитите и формата на оценяване също се 

запазват. 

III. Специалност: Психология, ОКС „бакалавър“  

Проф. направление:Психология 

Форма на обучение: редовно и задочно 

1. Избираемата дисциплина - Клинични оценки и интервенции -  

от пети семестър се премества в шести семестър от Избираеми дисциплини 

4 в Избираеми дисциплини 5. Общият хорариум, разпределението му, 

броят на кредитите и формата на оценяване се запазват. 

2. Към факултативна  дисциплина - 2 в VI семестър, да се добави 

дисциплината Автентичен български музикален фолклор. 

3.  Към факултативна  дисциплина - 3 в VII семестър, да се 

добави дисциплината Арт терапия 

4. Към факултативна  дисциплина - 4 в VIII семестър да се добави 

дисциплината Игротерапия. 

IV. Специалност: Приложна психология - неспециалисти, ОКС 

„магистър“  

Проф. направление: Психология 

Форма на обучение: задочно  

1. Към избираеми  дисциплини -  в 3 семестър, да се добави 

дисциплината Бизнес психология. Общият хорариум, разпределението му, 

броят на кредитите и формата на оценяване се запазват като при 

останалите избираеми дисциплини. 

2. Към факултативни  дисциплини -  в IV семестър, да се добавят 

дисциплините Емоционална привързаност и  Жизнен сценарий. 

ФС РЕШИ: Одобрява нов, разширен състав на Комисия по 

управление на качеството на образователния продукт, както следва: 

Председател:  



Доц. д-р Димитрина Капитанова  

Членове: 

1. Доц. д-р Николинка Атанасова  

2. Доц. д-р Диана Станчева  

3. Гл.ас. д-р Ваня Сивакова  

4. Гл.ас. д-р Гергана Славчева  

5. Гл.ас. д-р Нона Глушкова  

6. Гл.ас. д-р Росица Щерева  

7. Ас. д-р Венелина Стоева  

8. Ас. д-р Биляна Калоферова  

9. Ас. д-р Елена Каменова  

10. Ас. Надежда Ангелова  

11. Ас. Зоя Капон  

12. Александър Чешмеджиев - студент  

ФС РЕШИ: Одобрява актуализираните  учебни програми за 

специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, 

редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалявър“ и специалност „Спорт в 

училище“, специалисти и неспециалисти, ОКС „Магистър“ в 

професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ... 

ФС РЕШИ: Одобрява конспект за Държавен изпит за специалности 

„Мениджмънт на социалните организации”, и «Социален мениджмънт и 

социално предприемачество», ОКС  „магистър”. Конспектът да влезне в 

сила за учебната 2019-2020 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява нов конспект за КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН 

ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  за магистърска програма 

„ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТВОРЧЕСТВО В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА“, зад. обучение. 

ФС РЕШИ: Одобрява конспекти за държавни изпити по Педагогика 

и психология и Методика на обучението в детска градина за ПУПЧЕ и 



Педагогика и психология и Методика на обучението в началния етап на 

СУ за специалности НУПЧЕ и ПУПЧЕ във филиал Л.Каравелов – 

Кърджали. 

ФС РЕШИ: Одобрява комисии за държавни и практически държавни 

изпити за учебната 2019/2020 г. за филиал Кърджали по специалности, 

както следва: 

СПЕЦИАЛНОСТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И 

ЧУЖД ЕЗИК 

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПРОФ.ДПН ПЛАМЕН РАДЕВ 

ЧЛЕНОВЕ:   ПРОФ.ДПСН ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ 

    ДОЦ.Д-Р АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА 

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО 

В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СУ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПРОФ.ДПН РУМЯНА ТАНКОВА 

ЧЛЕНОВЕ:   ПРОФ.Д.ИЗК.Н БИСЕР ДАМЯНОВ 

    ПРОФ.Д-Р МАРИНА ИВАНОВА 

    ПРОФ.Д-Р ВЛАДИМИРА АНГЕЛОВА 

    ДОЦ.Д-Р ЕЛЕНА АРНАУДОВА 

    ДОЦ.Д-Р ВАНЯ НАЙДЕНОВА 

    ДОЦ.Д-Р ДОРА ЩЕРЕВА 

    ДОЦ.Д-Р СИЛВАНА БОЕВА 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

ПО ПРАКТИЧЕСКИ ЧУЖД ЕЗИК 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДОЦ.Д-Р ДОРА ЩЕРЕВА 

ЧЛЕНОВЕ:   ДОЦ.Д-Р ХИЛДА ТЕРЛЕМЕЗЯН 



    ГЛ.АС.Д-Р ВАНЯ ИВАНОВА 

    АС. НИКОЛАЙ ГЕНКОВ 

    АС. РОСЕН МИХОВ 

    АС. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРАКТИЧЕСКИ 

ИЗПИТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДОЦ.Д-Р ВАНЯ НАЙДЕНОВА 

ЧЛЕНОВЕ:   ДОЦ.Д-Р ДОРА ЩЕРЕВА 

    ДОЦ.Д-Р ЕЛИСАВЕТА СЕМЕРДЖИЕВА 

    АС. ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА 

    АС. МАРГАРИТА АТАНАСОВА 

    АС. ДЕТЕЛИНА ДОНЧЕВА 

    АС. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА 

СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД 

ЕЗИК 

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДОЦ.Д-Р ЕЛЕНА СЪБЕВА 

ЧЛЕНОВЕ:   ПРОФ.ДПСН ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ 

    ДОЦ.Д-Р ГАЛЕНА ИВАНОВА 

 

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО 

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДОЦ.Д-Р ВАНЯ НАЙДЕНОВА 

ЧЛЕНОВЕ:   ПРОФ.Д-Р ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА 

    ПРОФ.Д-Р МАРИНА ИВАНОВА 



    ДОЦ.Д-Р ДИМИТРИНА КАПИТАНОВА 

    ПРОФ.Д-Р ДАНИЕЛА МАРКОВА 

    ДОЦ.Д-Р ЕЛЕНА АРНАУДОВА 

    ДОЦ.Д-Р ДОРА ЩЕРЕВА 

    ДОЦ.Д-Р СИЛВАНА БОЕВА 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

ПО ПРАКТИЧЕСКИ ЧУЖД ЕЗИК 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДОЦ.Д-Р ДОРА ЩЕРЕВА 

ЧЛЕНОВЕ:   ДОЦ.Д-Р ХИЛДА ТЕРЛЕМЕЗЯН 

    ГЛ.АС.Д-Р ВАНЯ ИВАНОВА 

    АС. НИКОЛАЙ ГЕНКОВ 

    АС. РОСЕН МИХОВ 

    АС. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРАКТИЧЕСКИ 

ИЗПИТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДОЦ.Д-Р ДОРА ЩЕРЕВА  

ЧЛЕНОВЕ:   ДОЦ.Д-Р ВАНЯ НАЙДЕНОВА 

    ДОЦ.Д-Р ЕЛИСАВЕТА СЕМЕРДЖИЕВА 

    АС. ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА 

    АС. МАРГАРИТА АТАНАСОВА 

    АС. ДЕТЕЛИНА ДОНЧЕВА 

    АС. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/     /проф.д-р Владимира Ангелова/ 


