
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  № 7/09.02.2021 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2020-2021 г. 

следните лица: 

Катедра Социални дейности 

1. Доц. д-р Михаил Николов Проданов –  180 часа в упражнения по 

дисциплина Оценка на риск и социална реадаптация в специалност Социални 

дейности и дисциплина  Основи на диагностиката в социалната практика в 

специалност Социална педагогика 

2. Д-р Петко Иванов Минев –  100 часа в упражнения по дисциплина 

Социално законодателство и правна защита в социалните дейности в специалност 

Социални дейности. 

катедра „Естетическо възпитание”:  

1. Доротея  Пенчева Христова - 60 ч. упр. в дисциплината ИД 4: „Сценичен 

грим“ с АДТ, /часовете се прехвърлят от Атанас Темнилов Протокол № 1/13.10.2020 

г. от ФС на ПФ/. – за I семестър на учебната 2020/2021 година. 

2. Атанас Красимиров Атанасов -  300 ч. упр. „Актьорско майсторство” с III 

курс, / часовете се прехвърлят от Ивомир Игнатов Протокол № 6/19.01.2021 г. от ФС 

на ПФ/ - за II семестър на учебната 2020/2021 година. 

Катедра ПУП 

Десислава Димитрова – 150 ч. упр. По дисциплината Практическа граматика в 

специалност ПНУП редовно обучение. 

Катедра ТМФВ и спорт 

1. Йордан Георгиев Влашки – ОФП 300 ч. упр. 

2. Георги Средков – хоспитиране и семинарни упражнения 200 ч. 

3. Антон Димитров Христозов – ски курс и туризъм, алпинизъм и ориентиране 

– 250 ч. упр. 

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

считано от 01.03.2021 г. до 01.03.2024 г.) на Милена Ангелова Костова - 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 проф. д-р Таня 

Викторова Бурдева и тема на дисертационния труд:“ „Иновативни педагогически 

технологии за формиране на вокални умения у учениците от прогимназиален етап на 

средното училище“.   

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  план за работа /четири години, считано 

от 01.03.2021 г. до 01.03.2025 г./ на Гергана Георгиева Комсийска - 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 български език и литература с 

научен ръководител  проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова и тема на 

дисертационния труд: „Проектно ориентирано обучение по български език и 

литература в началния етап на основно образование“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  план за работа /четири години, считано 

от 01.03.2021 г. до 01.03.2025 г./ на Даниела Миткова Донева - 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 български език и литература с 

научен ръководител проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева и тема на 

дисертационния труд: „Овладяване на четенето в билингвална среда“. 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен план за работа (за четири години, 

считано от 01.03.2021 г. до 01.03.2025 г.) на Мариела Божидарова Костова – задочен 

докторант по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

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

обучението по изобразително изкуство към катедра „Естетическо възпитание”, с 

научен ръководител проф. д-р Даниела Тодорова Маркова и тема на дисертационния 

труд: "Приложение на неконвенционални форми на изобразително изкуство в 

обучението в начален етап на средното училище". 

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Теодора Запрянова 

Пампулова – 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  „Развитие на самооценката при ученици от горна училищна 

възраст” и научен ръководител: Доц. д-р Ирена Иванова Левкова. 

ФС РЕШИ: Одобрява    индивидуалния план за работа на Радослав Димитров 

Щерев  – редовен докторант към катедра “Психология” по: област на висше 

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

Психология, докторска програма Позитивна психология с тема на дисертационния 

труд  „Развитие на устойчивост и благополучие в организациите чрез използване на 

методи за биофийдбек и неинвазивна стимулация на мозъка“ и научен ръководител: 

Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев. 

ФС РЕШИ: Одобрява  индивидуалния план за работа на Станислав Райчев 

Александров  – редовен докторант към катедра “Психология” по: област на висше 

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

Психология, докторска програма Позитивна психология с тема на дисертационния 

труд  „Изследване на преживяването за благополучие в ранна зрялост ” и научен 

ръководител: Доц. д-р Ирена Иванова Левкова.   

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Катерина Валериева 

Атиас – задочен докторант към катедра “Психология” по: област на висше 

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

Психология, докторска програма Позитивна психология с тема на дисертационния 

труд  „Връзка между благодарност, осъзнатост и резилианс в зряла възраст” и научен 

ръководител: Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева.     

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния план за работа на Кристияна Георгиева 

Енева – задочен докторант към катедра “Психология” по: област на висше 

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

Психология, докторска програма Позитивна психология с тема на дисертационния 

труд  „Позитивни когнитивни процеси и удовлетвореност от романтичните 

отношения в ранна зряла възраст” и научен ръководител: Доц. д-р Юрий Павлов 

Янакиев.   

ФС РЕШИ: Одобрява индивидуалния учебен  план за работа (за 4 години) на 

Лора Славова Атанасова – 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  

„Мениджмънт на частното средно училище “ и научен ръководител доц. д-р Албена 

Александрова Овчарова . 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 04.02.2020 до 04.02.2021 г., за 

извършената работа от 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 и тема на дисертацията: “Формиране на готовност за 

труд в обучението по “Технологии и предприемачество” на ученици в начален етап на 

СУ”, към катедра „Естетическо възпитание“, с научен ръководител проф. д-р Марина 

Иванова и дава много добра оценка.  

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ да бъде удължен трудовия договор на  д-р Елена Ангелова Каменова на 

академичната длъжност „асистент“ на цял щат по чл. 67, ал.1, т.2 от КТ и чл.55, ал.1 и 

ал.2  от  Правилника за развитие на академичния състав на ПУ към катедра 

„Предучилищна педагогика“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2.Педагогика, считано от 15.03.2021 г. за срок от 1 

година. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ да бъде удължен трудовия договор на  Десислава Сашева Апостолова 

на академичната длъжност „асистент“ на цял щат по чл. 67, ал.1, т.2 от КТ и чл.55, 

ал.1 и ал.2  от  Правилника за развитие на академичния състав на ПУ към катедра 

„Предучилищна педагогика“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2.Педагогика, считано от 15.03.2021 г. за срок от 1 

година. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

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

 


