
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  № 14/15.03.2022 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на 

учебната 2021-2022 г. следните лица: 

катедра „Естетическо възпитание”:  

1. Стелиян Николаев Николов  - 100 ч. в упр.  по дисциплината 

"Актьорско майсторство III част“ с АДТ III курс /ас. на доц. Лео Капон и д-р Зоя 

Капон/    /с право на пътни  Хасково – Пловдив – Хасково/. 

катедра «Психология»: 

Д-р Кристина Ростиславова Овчарова - 100 часа в упражнения по 

дисциплините  Теории за личността 1 част и Теории за личността 2 част в 

специалност  –Психология, р.о. ,з.о 

катедра „Музика”:  

1. д-р Ивайло Неделчев Василев  - 30 ч. в упр.  по дисциплината 

"Специален инструмент (флейта)" с Музика I курс. 

2. д-р Диана Георгиева Кацарова  - 45 ч. в упр.  по ИД 1 

"Разработване на уроци в електронна среда" с ПОМ I курс. 

3. Петър Александров Джурков - 15 ч. в упр. по дисциплината 

“Електронни клавишни инструменти” с ДПИИ I курс. 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна в избираеми и факултативни дисциплини 

по специалности, както следва: 

- в  учебния план за специалност „Психология на управлението” и 

специалност „Училищна психология“, ОКС  «магистър», специалисти, 

редовно и задочно обучение, както следва: Блокът «избираема 

дисциплина 1» отпада, блокът от «избираема дисциплина 2» става 

«избираема дисциплина 1», а блокът «избираема дисциплина 3» става 

«избираема дисциплина 2». Мотиви: техническа грешка. 



- в учебния план за специалност „Психология”, ОКС  «бакалавър», 

редовно и задочно обучение, както следва: Да се замени наименованието 

на избираема дисциплина «Психология на личното приспособяване», 

изучавана в Избираеми дисциплини 7 в осми семестър с наименованието 

«Адаптация и психично здраве» Мотиви: развитието на научното знание 

в психологията налага новото наименование, което по- добре отговаря 

на съдържанието на изучаваната дисциплина.  

- в учебния план за специалност „Приложна психология”, ОКС  

«магистър», редовно и задочно обучение, специалисти и неспециалисти, 

както следва: Към факултативна дисциплина–2, която е в четвърти 

семестър за неспециалисти и във втори за специалисти, да се добави 

дисциплината «Смисъл и щастие». Мотиви: предоставяне на по-голяма 

възможност на студентите за избор и за задълбочаване на научното 

познание. 

ФС РЕШИ: Одобрява  годишен отчет за извършената работа за периода 

01.03.2021 до 01.03.2022 г., от 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.; тема на дисертацията: „Приложение 

на неконвенционални форми на изобразително изкуство в обучението в начален 

етап на средното училище”, към катедра „Естетическо възпитание“ с научен 

ръководител проф. д-р Даниела Маркова и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява 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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 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, дава много добра оценка и отчислява с право 

на защита, считано от 01.03.2022 г. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Станислав Райчев 

Александров – редовен докторант по: област на висше образование 3 . Социални, 

стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология; 

докторска програма Позитивна  психология към катедра  “Психология” за  

периода  от 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г., с тема на дисертационния труд 

“Изследване на преживяването за благополучие в ранна зрялост”, научен 

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

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Радослав Димитров 

Щерев – редовен докторант по: област на висше образование 3 . Социални, 

стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология; 

докторска програма Позитивна  психология към катедра  “Психология” за  

периода  от 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г.,  с тема на дисертационния труд: 

“Развитие на устойчивост и благополучие в организациите чрез използване на 

методи за биофийдбек и неинвазивна стимулация на мозъка”, научен 

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

ФС РЕШИ: Одобрява 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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 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. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа Теодора Запрянова 

Пампулова – 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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г. , с тема на 

дисертационния труд: “Развитие на самооценката при ученици от горна 

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

дава много добра оценка. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Кристиана 

Георгиева Енева – задочен докторант по: област на висше образование 3 . 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология; докторска програма Позитивна психология към катедра  

“Психология” за  периода  от 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г., с тема на 

дисертационния труд: “Позитивни когнитивни процеси и удовлетвореност от 

романтичните отношения в ранна зряла възраст”, научен ръководител  - Доц. д-р 

Юрий Павлов Янакиев и дава много добра. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  Катерина Валериева 

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

стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология; 

докторска програма Позитивна психология към катедра  “Психология” за  

периода  от 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г., с тема на дисертационния труд: 

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

ръководител  - Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева и дава много добра оценка. 

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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г. Същата да бъде 

отчислена с право на защита, считано от 01.03.2022 г., с тема на дисертационния 

труд: “Емпатия и психично благополучие в детско-юношеска възраст”, научен 

ръководител  - Доц. д-р Светлана Николова Сарийска, дава много добра оценка и 

отчислява с право на защита, считано от 01.03.2022 г.. 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна на наименованието на темата на 

дисертационния труд на Вера Илиева Тодорова – задочен докторант по докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология от „Емпатия и психично 

благополучие в детско-юношеска възраст“ на „Житейски цели, емпатия, 

нарцисизъм и благополучие в юношеска възраст“. 

ФС РЕШИ: Одобрява 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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г. Същият да бъде 

отчислен с право на защита, считано от 01.03.2022 г. , с тема на дисертационния 

труд: “Рисково поведение в юношеска възраст”, научен ръководител  - Доц. д-р 

Ирена Иванова Левкова и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява 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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 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. 

ФС РЕШИ: Одобрява 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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 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. 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна на наименованието на темата на 

дисертационния труд на Магдалена Милкова Герева – задочен докторант по 

докторска програма Педагогическа и възрастова психология от „Креативност и 

психично благополучие в зряла възраст“ на „Творческа мотивация, процъфтяване 

и психологически типове при лица в зряла възраст, занимаващи се с изкуство и 

култура“. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет  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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г., с тема на 

дисертационния труд: “Развитие на силните страни в детско-юношеска възраст”, 

научен ръководител  - Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева, дава много добра 

оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2022 г. 

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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 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,  дава много добра оценка и отчислява с право на защита, считано от 

01.03.2022 г. 

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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 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. 

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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 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, дава много добра оценка 

и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2022 г. 



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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 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, дава много добра оценка и отчислява с право на 

защита, считано от 01.03.2022 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява 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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 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, дава много добра оценка и отчислява с право на 

защита, считано от 01.03.2022 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за периода 01.03.2021 до 01.03.2022 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", с 

научен ръководител проф. д-р Таня Бурдева, дава много добра оценка и 

отчислява с право на защита, считано от 01.03.2022 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за периода 01.03.2021 до 01.03.2022 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““, с 

научен ръководител доц. д-р Диана Станчева и дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за периода 01.03.2021 до 01.03.2022 г., за 

извършената работа от 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“; тема на дисертацията: „Иновативни  педагогически технологии за 

формиране на вокални умения у учениците от прогимназиален етап на средното 

училище”, с научен ръководител проф. д-р Таня Бурдева и дава задоволителна 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява 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 01.03.2021 г. до 

01.03.2022 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. 

ФС РЕШИ: Одобрява 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 01.03.2021 г. до 

01.03.2022 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. 

ФС РЕШИ: Одобрява 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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 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. 

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  01.03.2021 г. до 

01.03.2022 г., с тема на дисертационния труд „Практически иновативни модели за 

овладяване на ключовите компетентности”, научен ръководител  - доц. д-р 

Албена Александрова Овчарова, дава много добра оценка и отчислява с право на 

защита, считано от 01.03.2022 година. 

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 01.03.2021 г. до 01.03.2022 г., с тема на 

дисертационния труд „Подкрепа на деца и ученици с интелектуални затруднения 

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

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

01.03.2022 година. 

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 

01.03.2021 г. до 01.03.2022 г., с тема на дисертационния труд „Сравнителен 

анализ на училищното законодателство в Република Гърция и България“, научен 

ръководител  - проф. д-р Галин Цоков, дава много добра оценка и отчислява с 

право на защита, считано от 01.03.2022 година. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от  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”  за  периода  от 01.03.2021 г. до 

01.03.2022 г., с тема на дисертационния труд „Мениджмънт на частното средно 

училище”, научен ръководител доц. д-р Албена Александрова Овчарова и дава 

много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява 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” да бъде отчислена без право на защита, считано от 01.03.2022 

година, поради неизпълнение на дейностите по обучението, определени в 

индивидуалния учебен план.    

ФС РЕШИ: Одобрява решението на катедрата за незадоволителна оценка 

на годишен отчет (01.03.2021 г. – 01.03.2022 г.)  на задочен докторант Ирина 

Панайотова Колева по област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… докторска 

програма Методика на обучението по математика, с тема  на дисертационния 

труд „Игровобазиран модел за обучение по математика в 1. клас“, с научен 

ръководител проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова и на основание чл. 26, ал. 

4 от Правилника за РАС на ПУ, прекратява докторантурата на задочен   

докторант  Ирина Панайотова Колева, считано от 01.03.2022 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет (01.03.2021 г. – 01.03.2022 г.) на задочен   

докторант  Ралица Живкова Колева 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“, с научен ръководител проф. д.п.н. 

Маргарита Тодорова Терзиева и дава много добра оценка.   



ФС РЕШИ: Одобрява отчет (01.03.2021 г. – 01.03.2022 г.)  на задочен   

докторант  Даниела Миткова Донева  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 „Овладяване на четенето в 

билингвална среда“,  научен ръководител проф. д.п.н. Маргарита Тодорова 

Терзиева и  дава  много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет (01.03.2021 г. – 01.03.2022 г.) на задочен   

докторант  Гергана Георгиева Комсийска 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 „Проектно ориентирано 

обучение по български език и литература в началния етап на основно 

образование“, научни ръководител проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова и 

проф. д.п.н. Георги Петков Иванов и дава  много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет (01.03.2021 г. – 01.03.2022 г.) на задочен   

докторант  Светла Тодорова Терзиева-Сариева 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,  дава  много 

добра оценка  и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2022 г.    

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 3.4. Социални дейности (Социална работа с деца и 

семейства)  към катедра „Социални дейности”, 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 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: Да бъде открита процедура за защита на дисертационния труд 

на тема: „Компетентностни модели на работещите с деца в резидентни услуги“, 

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Недка Атанасова 

Василева- Петрова  – редовен докторант към катедра “Социални дейности” по: 

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

професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма 

Социални политики и социална работа с научен ръководител проф. д-р Георги 

Иванов Шопов.        

ФС РЕШИ: Във връзка със защитата на дисертационния труд на тема: 

„Компетентностни модели на работещите с деца в резидентни услуги“, за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Недка Атанасова 

Василева- Петрова –  редовен докторант към катедра “Социални дейности” по: 

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

професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма 

Социални политики и социална работа, с научен ръководител проф. д-р Георги 

Иванов Шопов, по предложение на катедрения съвет, протокол № 9/22.02.2022 г. 

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

Ректора да одобри следният състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет:  

1. Доц. д-р Теодора Ангелова  Тодорова – Великотърновски университет „Св. св. 

Кирил и Методий“ -  гр. Велико Търново , по област на висше образование: 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. 

Социални дейности (Социални дейности)   

2. Доц. д-р Мая Любенова Чолакова – Югозападен университет «Неофит 

Рилски» - Благоевград,  по: област на висше образование 1. Педагогически 



науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Социална работа с 

етнокултурни общности);   

3. Доц. д-р Росица Симеонова Илиева – Софийски университет „ Св. Климент 

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

стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални 

дейности (Управление на организации за социална работа) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Георги Иванов Шопов –  Пловдивски университет “Паисий 

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

науки; професионално направление 3.8. Икономика (Народно стопанство). 

2. Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, по: област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

методика на социалнопедагогическото  консултиране и съветване) 

 Резервни членове: 

1. Доц. д-р Лилия Асенова Тодорова – пенсионер, гр. Русе, по област на висше 

образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. 

Обществено здраве (Ерготерапия) - външен   

2. Доц. д-р Людмила Павлова Векова  - Пловдивски университет “Паисий 

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

правни науки; професионално направление 3.8. Икономика (Социално 

осигуряване и социално подпомагане) - вътрешен. 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 30.06.2022  година от 13.00 часа в нова сграда на Университета 

(заседателна зала). 

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

Атанасова Василева- Петрова  – редовен докторант към катедра “Социални 

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

науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма 

Социални политики и социална работа с научен ръководител проф. д-р Георги 

Иванов Шопов за отпечатване на автореферат за защита на дисертационен труд.        



ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на образователна и 

научна степен ‘доктор’ от Десислава Пенчева Раева с дисертационен труд на тема 

„Достъп до образователна среда за ученици с множество увреждания” и научен 

ръководител проф. д.п.н. Жана Атанасова Янкова по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2.Педагогика, докторска програма Специална педагогика, в катедра 

„Педагогика и управление на образованието”. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Десислава Пенчева Раева с 

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

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

Янкова  по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2.Педагогика, докторска програма Специална педагогика, по 

предложение на катедрения съвет, протокол № 7 /07.03.2022 г. и на основание чл. 

30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагам да се гласува от 

факултетен съвет следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дпн Мира Димитрова Цветкова- Арсова- Софийски университет „ 

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

науки; професионално направление 1.2 . Педагогика (Специална педагогика).  

2. Проф. д-р Неда Златинова Балканска Софийски университет „ Св. 

Климент Охридски”, по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2 . Педагогика (Специална педагогика).  

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).  

Вътрешни членове за Пловдивския университет:  

4. Доц. д-р Иван Василев Тричков - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология 

(Специална психология) 



 5.Проф. д.п.н. Жана Атанасова Янкова - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Диана Паскалева Георгиева, Тракийски университет, Стара 

Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) – външен. 

2. Доц. д-р Елена Стоянова Събева  Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – Пловдив, по област на висше образование 1.Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) – вътрешен. 

  

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да са 

проведе на 17.06.2022  година от 12.00 часа в Нова сграда на Университета 

(заседателна зала). 

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

Десислава Пенчева Раева -  редовен докторант  в катедра “Педагогика и 

управление на образованието” за отпечатване на автореферат във връзка с 

провеждане на открито заключително заседание за защита на дисертационен труд 

на тема „Достъп до образователна среда за ученици с множество увреждания”  за 

присъждане на образователна и научна степен “доктор” по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, докторска програма Специална педагогика, с  научен ръководител 

проф. д.п.н. Жана Атанасова Янкова. 

ФС РЕШИ: Одобрява Правила за организиране и провеждане на държавни 

изпити и защита на дипломни работи за ОКС “Бакалавър” и ОКС „Магистър“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Специфични правила за разработване, защита и 

оценяване на дипломни работи на студенти от специалност ГДР, ОКС 

„бакалавър”.  

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

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


