
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  № 5/06.12.2022 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2022/2023 

г. следните лица: 

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

Румяна Борисова Присадова – ОФП – 300 часа 

Биляна Николова Чинкова– ОФП – 300 часа 

Георги Живков Илиев – ОФП – 300 часа   

катедра „Естетическо възпитание”: 

д-р Николай Радулов - 50 часа в упр. по дисциплината „МОИИ за НЕ на 

СОУ“ (сем. упр. и хоспитиране) с ПОИИ III курс /с право на пътни Панагюрище 

- Пловдив - Панагюрище/ 

катедра „Музика”: 

д-р Диана Кацарова - 60 ч. в упражнения по дисциплината: „Методика на 

обучението по музика в  ДГ“ със специалност  Музика III курс и ПОМ III курс; за 

изпитани студенти от специалност „Специана педагогика” IV курс по „МОМ с 

деца със СОП”, „Компетентностен подход и иновации в образованието” и 

„Интерактивността в обучението по музика” с Музика III и IV курс. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява конспект за Държавен изпит за специалност 

«Социални дейности», ОКС  „бакалавър”. Конспектът да влезне в сила за 

учебната 2022-2023 г. 

 

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

на тема:  „Оптимизиране на психофизическата подготовка на футболния съдия“ 

на   Георги Николов Кабаков – докторант на самостоятелна подготовка към 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”, 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 научен ръководител проф. дпн 

Веселин Желязков  Маргаритов, за придобиване на образователна и научна 

степен “доктор“. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Георги Николов Кабаков с 

дисертационен труд на тема „Оптимизиране на психофизическата подготовка на 

футболния съдия“ и научен ръководител проф. дпн Веселин Желязков  

Маргаритов 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, 

по предложение на катедрения съвет, протокол № 8/18.11.2022 г. и на основание 

чл. 30 (2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ, предлагаме на Ректор да одобри 

следния състав на научно жури:  

Външни членове за Пловдивския университет:  

Проф. д-р Лъчезар Василев Димитров – Национална спортна академия 

„Васил Левски“, гр. София, по област на висше образование 7. Здравеопазване и 

спорт, професионално направление 7.6. Спорт (Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка вкл. методика на лечебната 

физкултура); 

Проф. д-р Георги Владимиров Игнатов –  Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, гр. София, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки;  професионално направление  1.3. Педагогика на 

обучението по... (Физическо възпитание и спорт – футбол); 

Проф. д.п.н Кирил Захариев Костов – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. 

Благоевград  област на висше образование 1. Педагогически науки, 

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

методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл.  методика на 

лечебната физкултура). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 



Проф. д.п.н. Валентина  Стойчева Маргаритова - Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, 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, вкл.  методика на лечебната физкултура); 

 Доц. д-р Силвана Венелинова Боева - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ – Пловдив, 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, вкл. методика на 

лечебната физкултура); 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Фани Евгениева Бойкова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, гр. Пловдив, по област на висше образование 1. Педагогически 

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

(Методика на обучението по български език) – вътрешна; 

2. Доц. д-р Невяна Докова Докова – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“, гр. Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

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

методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на 

лечебната физкултура) – външна.  

 Откритото заседание на научното жури във връзка със защита на 

дисертационния труд на тема: „Оптимизиране на психофизическата подготовка 

на футболния съдия“ на  Георги Николов Кабаков – докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”, 

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 научен 

ръководител проф. дпн Веселин Желязков  Маргаритов, ще се проведе на 

28.02.2023 г. от 11:00 часа в Заседателна зала (Ректорат). 

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

на тема: „Творческа мотивация, процъфтяване и психологически типове при лица 



в зряла възраст, занимаващи се с изкуство и култура“, за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор” Магдалена Милкова Герева – 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 с 

научен ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева. 

ФС РЕШИ:  Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Магдалена Милкова Герева –  с 

дисертационния труд на тема: „Творческа мотивация, процъфтяване и 

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

култура“ 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, предлагаме  на Ректора да одобри следният състав на научно жури: 

Вътрешни 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. Доц. д-р Борис Георгиев Тилов -  Пловдивски университет „Паисий 

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

науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Организационна 

психология) 

Външни членове 

3. Проф. 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 (Обща 

психология). 

4. Проф. д-р Румяна Борисова Милкова – Пенсионер, гр.София,  по: 

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



професионално направление 3.2. Психология,  (Педагогическа и възрастова  

психология). 

5.  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,  (Обща  

психология). 

 Резервни членове: 

1. Доц. д-р Митко Димитров Шошев - Пловдивски университет „Паисий 

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

науки, професионално направление 3.2. Психология (Специална психология). 

2.  Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров – НАТФИЗ, по: област на висше 

образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. 

Национална сигурност, научна специалност (Национална сигурност). 

Откритото заседание на научното жури във връзка със защита на 

дисертационния труд на тема: „Творческа мотивация, процъфтяване и 

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

култура“, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на 

Магдалена Милкова Герева –  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 с научен ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова 

Тагарева да се проведе на 14.03.2023  година от 11.00 часа в нова сграда на 

Университета (заседателна зала). 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчет на Костадин Димитров Димитров – 

докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Теория и методика на 

физическото възпитание и спорт”, 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 „Изследване 

на технико-тактическата подготовка в обучението по таекуон-до“, с научен 



ръководител проф. д.п.н. Веселин Маргаритов, дава много добра оценка и 

отчислява с право на защита, считано от 18.11.2022 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява годишния отчета  за извършената работа от Антония 

Георгиева Тодорова –  докторант на самостоятелна подготовка 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 07.12.2021 г. до 07.12.2022 

г. с тема на дисертационния труд: “Агресия и тревожност при деца в 

тийнейджърска възраст с проблемно ползване на интернет”, научен ръководител  

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

ФС РЕШИ: Одобрява следните оценки на атестираните преподаватели за 

учебна, научна (художествено-творческа) и административна дейност за 2022 

година, съобразени и с мнението на студентите: 

Катедра „Педагогика и управление на образованието“ 

Гл.ас.д-р Ваня Ангелова Сивакова – положителна 

Катедра Предучилищна педагогика 

Ас.д-р Елена Ангелова Каменова – положителна 

Катедра „Естетическо възпитание“ 

Ас. д-р Петя Красимирова Иванова – положителна 

Преподавател Константин Георгиев Ковачев – положителна 

Проф. д-р Марина Спасова Иванова – положителна 

Катедра „Музика“ 

Гл. ас. д-р Антония Пенева Балева – положителна 

Гл. ас. д-р Мая Манчева Манева – положителна 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

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


