
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  № 9/16.03.2021 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър 

на учебната 2020/2021 г. следните лица: 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”  

Йордан Георгиев Влашки – ОФП – 250 часа 

Румяна Присадова  - ОФП – 200 часа 

Николай Деливански - ОФП – 250часа 

Антон Димитров Христозов - Ски курс и Туризъм, алпинизъм и 

ориентиране - 250 часа 

катедра «Социални дейности»: 

Недка Атанасова Василева- Петрова -  60 часа в упражнения по 

дисциплината Практикум по избор в специалност “Социални дейности“ 

катедра „Педагогика и управление на образованието“  

- доц. д-р Анатолий Найденов Гълъбов – 100 часа в упражнения по 

дисциплината Методика на обучението по човек и общество за ученици 

със специални образователни потребности, с 3 курс, специалност 

Специална педагогика. 

катедра „Естетическо възпитание”: 

1. Гл. ас. д-р Тотка Петкова Григорова – 65 часа в упр. по дисциплината: 

„Рисуване“- IV част, специалност ПОИИ II к.;  

2. Николай Христов Томов – 65 часа в упр. по дисциплината: 

„Рисуване“- IV част, специалност ПОИИ II к.; 

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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 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, дава много добра оценка за извършената 

дейност и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2021 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 

г., с тема на дисертационния труд: “Емоционална диференциация и субективно 

благополучие в ранна зряла възраст”,  научен ръководител  - Доц. д-р Кирилка 

Симеонова Тагарева, дава много добра оценка за извършената дейност и 

отчислява с право на защита, считано от 01.03.2021 г.  

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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, дава 

много добра оценка за извършената дейност и отчислява с право на защита, 

считано от 01.03.2021 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява  годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 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, дава много добра оценка за извършената дейност  и 

отчислява с право на защита, считано от 01.03.2021 г.  

ФС РЕШИ: Одобрява  годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 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  годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 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  годишния отчет  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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 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 годишния отчет 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 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 годишния отчет 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 

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 годишния отчет 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 

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 годишния отчет  за извършената работа от Юлия 

Петрова Чанкова – 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 г., с тема на 

дисертационния труд: “ Потребност от сигурност и склонност към риск в ранна 



зряла възраст ”, научен ръководител  - Доц. д-р Пламен Ангелов Цоков и дава 

много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от Теодора 

Силвестрова Меднева – докторант на самостоятелна подготовка по: област 

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

направление 3.2. Психология; докторска програма Социална  психология към 

катедра  “Психология” за  периода от 11.02.2020 г. до 11.02.2021 г., с тема на 

дисертационния труд: Бърнаут синдром при лица на свободна практика: фактори, 

диагностика и превенция на професионалния дистрес ”, научен ръководител  - 

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

дейност. 

ФС РЕШИ: Да бъде прекратена докторантурата на 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”, съгласно чл.26, ал.4 от Правилника за РАС на 

ПУ , считано от 01.03.2021 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за извършената работа от 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 към катедра  “Начална училищна педагогика” за  периода от 

01.03.2020 г. – 01.03.2021 г., 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 за 

извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за извършената работа от Ирина 

Панайотова 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 математика 

към катедра  “Начална училищна педагогика” за  периода от 01.03.2020 г. – 

01.03.2021 г., с тема на дисертационния труд: „Игровобазиран модел за обучение 



по математика в 1. клас“, научен ръководител  - проф. д-р Владимира Стефанова 

Ангелова и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за извършената работа от 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 към катедра  “Начална училищна педагогика” за  

периода от 01.03.2020 г. – 01.03.2021 г., 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 за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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 01.03.2020 г. 

до 01.03.2021 г. с тема на дисертационния труд: „Компетентностни модели  на 

работещите с деца в резидентни услуги”, научен ръководител: Проф. д-р Георги 

Иванов Шопов, дава много добра оценка за извършената дейност и отчислява 

с право на защита, считано от 01.03.2021 г.  

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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 01.03.2020 г. 

до 01.03.2021 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 годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 г., тема 

на дисертационния труд: „Социална работа и благополучие при семейства на 

деца с увреждания ”, научен ръководител: Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева, 

дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 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 годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 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 за извършената работа от  Златка 

Стоянова Грудева – 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 г., с 

тема на дисертационния труд „Социалното предприемачество като решение с 

потенциал за трайни резултати в социалните дейности ”, научен ръководител: 

Доц. д-р Людмила Павлова Векова и дава много добра оценка за извършената 

дейност. 



ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа на Иванка 

Георгиева Стоянова – 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 01.03.2020 г. до 

01.03.2021 г., с тема на дисертационния труд „Макрополитики по отношение 

продължаващата квалификация на педагогическите специалисти “, научен 

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

извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа 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” за  периода  от 01.03.2020 г. до 

01.03.2021 г. с тема на дисертационния труд  „Използване на игровизация за 

изграждане на лидерски умения у учениците“, научен ръководител проф. д-р 

Галин Борисов Цоков и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  

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”  за  периода  от 01.03.2020 

г. до 01.03.2021 г.  с тема на дисертационния труд „Ученическият екип в 

проектно-базираното обучение”, научен ръководител доц. д-р Албена 

Александрова Овчарова и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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 

01.03.2020 г. до 01.03.2021 г. с тема на дисертационния труд „Прилагане на 

коучинг подходи в развитието на педагогическите екипи”, научен ръководител  - 



проф. д-р Галин Борисов Цоков дава много добра оценка за извършената 

дейност и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2021 година. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 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, дава много добра оценка за извършената 

дейност и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2021 година. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 г. с 

тема на дисертационния труд „Достъп до образователна среда за ученици с 

множество увреждания”, научен ръководител  - проф. д.п.н Жана Атанасова 

Янкова, дава много добра оценка за извършената дейност и отчислява с 

право на защита, считано от 01.03.2021 година. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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  01.03.2020 г. до 

01.03.2021 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 годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 г. с 

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

затруднения в образователната среда”, научен ръководител  проф.дпн Жана 

Атанасова Янкова и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 г. с тема на дисертационния труд 

„Управление на училищната култура на основното училище”, научен 

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

извършената дейност и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2021 

година. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния 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 01.03.2020 г. до 01.03.2021 г. с тема на дисертационния труд 

„Сравнителен анализ на училищното законодателство в Република Гърция и 

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

оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  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 към катедра 

„Педагогика и управление на образованието” за  периода  от 01.03.2020 г. до 

01.03.2021 г. с тема на дисертационния труд „Училището като учеща се 

организация (начален етап)“, научен ръководител  - доц.д-р Албена Александрова 

и дава добра оценка за извършената дейност. 



ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет за извършената работа от  Зоя 

Неделчева Капон –  докторант на самостоятелна подготовка 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” за  периода  от 28.05.2020 г. 

до 01.03.2021 г. с тема на дисертационния труд „Театрално-образователни 

стратегии в специализираните училища по изкуствата“, научен ръководител  - 

проф. д-р Нели Илиева Бояджиева, дава много добра оценка за извършената 

дейност  и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2021 година. 

ФС РЕШИ: По постъпила молба и решение на катедрен съвет 

прекратява докторантурата на Кънчо Георгиев Касабов - редовна 

докторантура по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска 

програма Методика на обучението по изобразително изкуство. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2020 до 01.03.2021 

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, дава много добра оценка за 

извършената дейност и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2021 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2020 до 01.03.2021 

г., за извършената работа 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“; тема на дисертацията: 

„Педагогически технологии за усъвършенстване на звукоизвличането в горния 

регистър на саксофона“, към катедра „Музика“ с научен ръководител доц. д-р 

Диана Станчева и дава много добра оценка за извършената дейност. 



ФС РЕШИ: Одобрява годишен отчет за периода 01.03.2020 до 01.03.2021 

г., за извършената работа от Борислав Иванов Борисов - 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 проф. д-р Таня 

Бурдева и дава много добра оценка за извършената дейност. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационен труд 

на тема „Интеарктивен модел на обучение за овладяване на таблично умножение 

и деление, базиран на информационните технологии“ на Александра Илиянова 

Николова по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска 

програма Методика на обучението по математика към катедра НУП, с научен 

ръководител проф.д-р Владимира Ангелова. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационен 

труд на тема: „Изкуството на кавала - традиция и съвременност“ за 

присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Владимир 

Симеонов Величков по: област на висше образование 8. Изкуства;  

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; докторска 

програма „Музикознание и музикално изкуство“ към катедра  “Музика” с 

научен ръководител  доц. д-р Веселин Койчев.    

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Владимир Симеонов Величков с 

дисертационен труд на тема „Изкуството на кавала - традиция и съвременност“ и 

научен ръководител доц. д-р Веселин Койчев по: област на висше образование 8. 

Изкуства;  професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; 

докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“, по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 8/05.03.2021 г. и на основание чл. 30 (2) от 

ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да одобри следния 

състав на научно жури: 

Вътрешни членове: 



1.   Доц. д-р Веселин Иванов Койчев - Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, доцент по:  област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

(Музикознание и музикално изкуство). 

 

Външни членове: 

2. Доц. д-р Рада Бориславова Славинска – Академия за музикално, 

танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - гр. Пловдив, 

област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 

8.3.Музикално и танцово изкуство; (Музикознание и музикално изкуство); 

3. Доц. Митко Иванов Димитров - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. 

Велико Търново, по:  област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на 

обучението по музика); 

4. Доц. д-р Бинка Котетерова-Добрева - Югозападен университет 

"Неофит Рилски" – гр. Благоевград  доцент по: област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство 

(Музикознание и музикално изкуство). 

5. Доц. д-р Галя Георгиева Петрова – Киркова - Академия за музикално, 

танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“– гр. Пловдив; 

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

8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство) 

Резервни членове: 

6. Проф. д-р Таня Викторова Бурдева  - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, професор по: област на висше образование 

1.Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на 

обучението по…, (Методика на обучението по музика)  - вътрешен. 

7. Доц. д-р Зоя Илийчева Микова - Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“– гр. Пловдив; доцент по: 

област на висше образование 8. Изкуства; професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство) - външен. 

 



   Откритото заседание да се проведе на 04.06.2021 година от 12:00 часа в 

505 с.з. в Нова сграда на Университета. 

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

Владимир Симеонов Величков - редовен докторант  към катедра “Музика” за 

отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито заключително 

заседание за защита на дисертационен труд на тема „Изкуството на кавала - 

традиция и съвременност“ за присъждане на образователна и научна степен 

“доктор” по област на висше образование 8. Изкуства; професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; докторска програма 

„Музикознание и музикално изкуство“ към катедра  “Музика”  с научен 

ръководител доц. д-р Веселин Койчев.   

ФС РЕШИ: Предлага на АС  да обяви 1 (един) конкурс за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“, съгласно чл. 58, ал. 1 от 

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

науки, професионално направление 3.2.Психология (Педагогическа и 

възрастова психология) към катедра Психология със срок 2 (два) месеца от 

датата на обнародването му в Държавен вестник . 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 2 (два) конкурса за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент“, съгласно Чл. 58, ал. 1 от 

ПРАСПУ,  по област на висше образование 1. Педагогически науки,  

професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по... (Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка) към  катедра 

„Теория и методика на физическото възпитание” със срок 2 (два) месеца от 

датата на обнародването му в Държавен вестник. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 1 (един) конкурс за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент”,  съгласно чл. 58, ал. 1 от 

ПРАСПУ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в 

Държавен вестник. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 1 (един) конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент”,  съгласно чл.  66, ал. 1 от ПРАСПУ по: 



област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 3.2. 

Психология (Специална психология) към катедра „Педагогика и управление 

на образованието”, със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в 

Държавен вестник.   

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви 1 (един) конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор”,  съгласно чл. 74, ал. 2 от ПРАСПУ по: 

област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство, `(Музикознание и музикално изкуство - 

Джаз хармония) към катедра „Музика”, със срок 3 (три) месеца от датата на 

обнародването му в Държавен вестник.   

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ да бъде удължен трудовия договор на  д-р Виктория 

Антраник Ангелова 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 „Социални дейности“ по област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.4. Социални дейности, считано от 01.04.2021 г. за срок от 1 

година.  

ФС РЕШИ: Одобрява допълване към избираеми дисциплини в 

учебния план на специалност „Начална училищна педагогика“, 4 семестъра, 

задочно обучение, ОКС  „магистър“,  учебна 2020/2021 г.,  към Избираеми 

дисциплини 4 – хорариум 0+0+20  – Храни,  хранене и хранителни 

заболявания. 

ФС РЕШИ: Одобрява конспекти за държавни изпити във филиал 

гр.Кърджали по специалности, както следва: 

1. Конспект за държавен изпит по МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО за 

специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“. 

2. Конспект за държавен изпит по МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА за специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“. 

3. Конспект за държавен изпит по ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ за 

специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“. 



4. Конспект за държавен изпит по ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ за 

специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“. 

ФС РЕШИ: Одобрява комисии за провеждане на държавни изпити във 

филиал гр. Кърджали за учебната 2020-2021 г. както следва: 

СПЕЦИАЛНОСТ  

“НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК” 
 

 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит по ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  

и защити на дипломни работи 

 

Председател: 

     доц. д-р Албена Александрова  

Членове: 

1. проф. д.п.н. Пламен Радев  

2. проф. д.пс.н Веселин Василев  

 

 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит  

по МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СУ и защити на дипломни 

работи 

 

Председател: 

  проф. д-р Владимира Ангелова  

Членове: 

1. проф. д.п.н. Румяна Танкова / гл.ас. д-р Пенка Димитрова 

2. проф. д.изк.н Бисер Дамянов 

3. проф. д-р  Марина Иванова 

4. доц. д-р Елена Арнаудова 

5. доц. д-р Ваня Найденова  

6. доц. д-р Дора Щерева  

7. доц. д-р Силвана Боева  

 

 

 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит по Практически чужд език 

 

Председател: 

доц. д-р Дора Щерева  

Членове: 

1. доц. д-р Хилда Терлемезян  

2. гл. ас. д-р Ваня Иванова 

3. ас. Николай Генков 

4. ас. Ангел Николов 

5. ас. Маргарита Георгиева 

6. Екатерина Георгиева  

 

 

 

Комисия за провеждане на държавен практически изпит 

 



Председател: 

доц. д-р Ваня Найденова  

Членове 
1. доц. д-р Елисавета Семерджиева 

2. доц. д-р Дора Щерева 

3. ас. д-р Надя Делчева 

4. ас. Маргарита Атанасова  

5. ас. Величка Георгиева  

6. ас. Маргарита Георгиева 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ  

“ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК” 
 

 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит  

по ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ и защити на дипломни работи 

 

Председател: 

доц. д-р Елена Събева  

Членове: 

1. проф. д.пс.н. Веселин Василев 

2. доц. д-р Галена Иванова 

 

 

 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит по МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО  

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА и защити на дипломни работи 

 

Председател: 

  доц. д-р Ваня Найденова 

Членове: 

1. проф. д-р Марина Иванова 

2. проф. д-р Даниела Маркова 

3. доц. д-р Димитрина Капитанова  

4. доц. д-р Екатерина Чернева 

5. доц. д-р Елена Арнаудова 

6. доц. д-р Дора Щерева 

7. доц. д-р Силвана Боева  

 

 

 

Комисия за провеждане на писмен държавен изпит по Практически чужд език 

 

Председател: 

доц. д-р Дора Щерева  

Членове: 

1. доц. д-р Хилда Терлемезян  

2. гл. ас. д-р Ваня Иванова 

3. ас. Николай Генков 

4. ас. Ангел Николов 



5. ас. Маргарита Георгиева 

6. Екатерина Георгиева  

 

 

 

 

Комисия за провеждане на държавен практически изпит 

 

Председател: 

доц. д-р Дора Щерева  

Членове: 
1. доц. д-р Елисавета Семерджиева 

2. доц. д-р Ваня Найденова  

3. ас. Величка Георгиева  

4. ас. Маргарита Атанасова 

5. ас. д-р Надя Делчева 

6. ас. Маргарита Георгиева 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хоноруван преподавател през втория семестър 

на учебната 2020/2021 г. за специалност „Начална училищна педагогика и 

чужд език“: 

1. Доц. д-р Николинка Атанасова – 15 ч. лекции, Избираема 

дисциплина 1. Интеркултурно образование, за специалност НУПЧЕ, I курс, 

II семестър. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

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

 


