
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  № 6/17.01.2023 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хоноруван преподавател за първи семестър д-р 

Огнян Божилов Тодоров – 20 часа упражнения по дисциплината „Основи на 

Човекът, природата и обществото“ със специалности „Начална училищна 

педагогика“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през втори семестър 

на учебната 2022/2023 г. следните лица: 

„Теория и методика на физическото възпитание и спорт”  

Антон Димитров Христозов - Ски курс - 200 часа 

катедра «Социални дейности»: 

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

Социално законодателство и правна защита в социалните дейности в 

специалност Социални дейности.  

2. Гл. ас. д-р Огнян Досев Койчев -280 часа в упражнения по 

дисциплина Психология на личността и по дисциплина Професионална етика и 

деонтология на социалната работа“ в специалност Социални дейности и по 

дисциплина Резилиънс в детско-юношеска възраст в специалност Психология, 

р.о. 

3. Д-р Цветан Симеонов Стефанов -  100 часа в упражнения по 

дисциплината Социална рехабилитация на хора с увреждания в специалност 

“Социални дейности”  

4. Недка Василева Петрова -  100 часа в упражнения по дисциплината 

„Лятна стажантска практика“ упражнения в специалност “Социални дейности” 

катедра «Психология»: 

1. Проф. д-р Румяна Божинова Манова –  450 часа в упражнения по 

дисциплините Теории за личността 1 част, Методи на изследване на личността, 

Теории за личността 2 част в специалност Психология, р.о. и з.о.,  



2. Проф. д-р Калин Кънчев Гайдаров –  200 часа в упражнения по 

дисциплината Социално-психологическо въздействие на реклами, в специалност  

Графичен дизайн с реклама., и по дисциплина Когнитивна психология 2 част в 

специалност Психология,  з.о 

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

дисциплина  Психология на развитието 2 част в специалност  –Психология, р.о. 

,з.о 

4. Теодора Запрянова Пампулова - 120 часа в упражнения по 

дисциплина  Психология на развитието 4 част,  в специалност   Психология, р.о 

и з.о 

5. Магдалена Милкова Герева - 100 часа в упражнения по дисциплина  

Психология на изкуството, упр. в специалност  –Психология, р.о. ,з.о 

6. Юлия Петрова Чанкова - 100 часа в упражнения по дисциплина  

Психология на развитието, упр. в специалности  –Социална педагогика, 

Педагогика, ПНУП,з.о 

катедра „Естетическо възпитание”: 

1. Проф. д-р Зора Янакиева – 280 ч. в упр. по дисциплината 

“Стажантска практика “с ПОИИ IV курс; „Методика на обучението по 

изобразително изкуство за прогимназиален етап на СУ” с ПОИИ III курс; 

2. Гл. ас. д-р Тотка Григорова - 370 ч. в упр. по дисциплините: 

„Декоративни изкуства – II част” специалност ПОИИ III курс; „Рисуване и 

визуално проучване - II част, специалност ГДР I курс; „Перспектива“ с ПОИИ  I 

курс; „Рисуване и визуално проучване  - IV част с ГДР II курс; ИД 1: „Стилизация 

и орнамент” с ГДР I курс; „История на пластичните изкуства” с ДПИИ II курс. 

3. Йордан Кънчев Калчев - 120 ч. в упр. по дисциплината „Живопис - II 

част” с ГДР I курс и ПОИИ I курс. 

4. Сашо Петров Савов – 120 ч. в упр. по дисциплините: „Рисуване – IV 

част“ с ПОИИ II курс „Рисуване – II част “ с ПОИИ I курс; 

5. Соня Тодорова Станкова - 80 ч. в упр. по дисциплината „ Дигитална 

фотография - II част с  ГДР I курс 



6. Д-р Васил Еленов Марков - 70 ч. в упр. по дисциплините: ФД 4: 

„Изкуство и дизайн на европейския авангард” с ГДР III курс; ФД 4: „Изкуство и 

дизайн на европейския авангард” с ПОИИ IV курс 

7. д-р Николай Радулов - 240 часа по дисциплините: „Компютърни 

приложения в графичния дизайн - III част“ с ГДР II курс; ИД5: „Художествена 

фотография” с ГДР III курс; ИД 4: „Художествена фотография” с ПОИИ III курс; 

„Изобразителни дейности и техники” с ПУП III курс / с право на пътни 

Панагюрище - Пловдив - Панагюрище / 

8. Докт-т Петя Василева - 30 ч. в упр. по дисциплината „Компютърни 

приложения в графичния дизайн - I част с ГДР I курс;   

9. Докт-т Теодора Кашилска – 15 ч. в упр. по дисциплината „Текст и 

редактиране в рекламния дизайн – I част “ с ГДР III курс; 

10. Доц. Крикор Сахак Касапян - 100 ч. в упр. по дисциплинrтe „Графика 

– I част“ с ПОИИ II курс; 

11. Д-р Русен Дойков - 200 ч. в упр. по дисциплините: „ Скулптура – II 

част” с  ПОИИ III курс; „Пластика” с ГДР III курс. 

12. Д-р Софрони Върбев - 80 ч. в упр. по дисциплината „Дизайн на 

периодични издания “ с ГДР III курс / с право на пътни София - Пловдив - 

София/; 

13. проф. д-р Милена Георгиева – 70 ч. в упр. по дисциплината „История 

на българското изобразително изкуство и архитектура – II  част” с ПОИИ III курс; 

14. Костадин Отонов – 80 ч. в упр. по дисциплините „Летеринг - II част“ 

с ГДР IV курс;  

15. Исмаил Ходжев - 75 ч. упр. по дисциплината „Актьорско 

майсторство“ III част с АДТ III курс  /ас. на проф. Александър Илиев/ 

16. Йосиф Лилянов Герджиков – 30 ч. в упр. по дисциплината „Вокална 

техника“ с АДТ I курс /с право на пътни  София – Пловдив – София/ 

17. Петър Божидаров Влайков - 90 ч. в упр. по дисциплината „Актьорско 

майсторство – IV  част” с АДТ IV курс. /ас. на доц. Лео Капон/ 



18. Стелиян Николаев Николов – 90 ч. в упр. по дисциплината 

„Актьорско майсторство – II  ч.”  с АДТ II курс /ас. на доц. Лео Капон /    /с право 

на пътни  Хаково – Пловдив – Хасково/ 

19. Николай Градинар - 110 ч. в упр. по дисциплините „Основи на 

сценическото движение – Класическа пантомима“ с АДТ  III курс; „Основи на 

сценическото движение – Ритмика“ с АДТ I курс; „Основи на сценическото 

поведение – Маски “ с АДТ II курс /с право на пътни София - Пловдив - София / 

20. доц. д-р Мариета Гиргинова - 30 ч. в упр. по дисциплината ФД3: 

„Литература и сцена““ с АДТ  II курс / с право на пътни София - Пловдив - София/ 

21. Соня Ботева – 15 ч. в упр. по дисциплината „Актьорски тренинг” с 

ПОМ III курс. 

катедра „Музика”:  

1. Гл. ас. д-р Мариана Митева - 440 ч. в упр. по дисциплините: „Джаз 

хармония 2 ч.“ с .,ДПИИ II курс, „Стажантска практика“ с ПОМ и Музика IV 

курс, „Методика на обучението по музика в СУ“ (хоспитиране) с Музика III курс 

и ПОМ III курс, „Полифония“ ( хоспитиране ) с Музика II курс, „ Музикална 

грамотност” с ПУП II курс „Музикални дейности в ДГ” (хоспитиране) с ПНУП 

III курс р.о., „Методика на музикалното възпитание“ ( хоспитиране ) с ПУП III 

курс, „Музикални дейности в ДГ” (хоспитиране) с ПНУП III курс з.о. 

2. Д-р Станка Даутовска – 420 ч. в упр. по дисциплините: „Специален 

предмет (народно пеене)“ с Музика I, II, III и IV курс; ФД 3: „Дирижиране на 

народен хор IIч.“ с Музика IV и ПОМ IV курс; ИД 2: „Пеене в народен  хор - II 

част“ с Музика I курс; ИД 4: Пеене в народен хор - IV част“ с Музика II курс. 

3. д-р Диана Кацарова –110 ч. в упр. по дисциплините: ИД „Разработване 

на уроци в дигитална среда” с ПОМ I курс, Музика II и IV курс; ИД 2 (по учебен 

план за допълнителна квалификация) „Проектно и групово базирано обучение” 

с Музика II курс. 

4. Пенчо Пенчев – 60 ч. в упр. по дисциплината „Специален предмет 

(ударни инструменти)“ с ДПИИ II курс. 

5. Георги Найденов – 300 ч. в упр. по дисциплините: „Специален предмет 

(гъдулка)“ с  Музика III курс; „Специален предмет (гайда)“ с  Музика I, III курс 



и IV курс; ИД 5: „Музикални ансамбли  I част“ с  Музика и ПОМ III курс; ИД  3 

„Камерни музикални състави“ с ПОМ II курс (в поток с Музика III k. 

(„Муз.ансамбли”); ИД 6: „Музикални ансамбли - VI част” - Музика III курс; ИД 

7: „Музикални ансамбли  VII ч.” с, Музика, IV курс; ИД 8: „Музикални ансамбли 

VIII ч.” с Музика IV курс. 

6. Петър Джурков – 300 ч. в упр. по дисциплините: „Специален предмет ( 

джаз пиано)“ с ДПИИ II курс; „Електронни клавишни инструменти“ с ДПИИ II 

курс; „Музикални формации I част“ с  ДПИИ II курс; „Аранжиране за джаз и поп 

формации  I ч.» с ДПИИ 3 к; „Музикални формации V част“ с ДПИИ IV курс; 

„Музикални формации III част“ с ДПИИ III к; „Джаз ипровизация” с ДПИИ IV 

курс. 

7. Кирил Пенчев – 60 ч. в упр. по дисциплината: „Специален предмет ( 

кларинет )“ с Музика I и IV курс. 

8. Д-рант Борислав Борисов – 60 ч. в упр. по дисциплините: „Методика на 

музикалното възпитание“ с ПУП III  курс (практ.упр.);  

9. Д-р Светлина Койчева – 100 ч. в упр. по дисциплините: „Методика на 

обучението по музикални дейности в ДГ“ (практ.упр.) с ПНУП III курс р.о.; 

„Методика на обучението по музикални дейности в ДГ“ (практ.упр.) с ПНУП III 

курс з.о. 

10. Анелия Сталева - 30 ч. в упр. по дисциплината „Специален предмет 

(цигулка)“ с Музика IV курс. 

11. д-р Иван Гърбачев - 15 часа в упр. по дисциплината „Синтезатор II  ч.“ 

с ПОМ III курс 

12. Мая Иванова Попова – 60 ч. в упр. по дисциплините: “Методика на 

обучението по музика в  СУ” с Музика III курс и ПОМ III курс 

13. Д-р Ивайло Стефанов Василев – 30 ч. в упр. по дисциплината 

„Специален предмет ( флейта )“ с Музика II курс. 

14. д-р Владимир Величков – 120 ч. в упр. по дисциплината „Интеграция 

между българския музикален фолклор, джазовата и популярната музика” с 

ДПИИ II курс . 



15. Пенчо Пенчев – 30 ч. в упр. по дисциплината „Специален предмет 

(валдхорна)” с ДПИИ I курс 

16. Красимир Рачев – 30 ч. в упр. по дисциплината „Специален предмет 

(гайда)” с Музика I курс. 

катедра „Педагогика и управление на образованието“  

1. Янка Крумова Такева – 110 часа в упражнения по дисциплината 

„Обща подкрепа за деца/ученици със СОП“ с 2 курс, специалност Специална 

педагогика. 

2. Доц. д-р Маргарита Йорданова Панайотова – 60 ч. в упр.по 

дисциплината Сензорна интеграция (ИД), с 3 к. спец. Специална педагогика. 

3. Д-р Катя Стайкова Стоилова  – 100 ч. в упражнения по дисциплината 

„Приобщаващо образование за деца/ученици с изявени дарби и специални 

образователни потребности”, с 3 курс, специалност  Специална педагогика. 

4. Д-р Ирена Младенова Душкова – 60 часа в упражнения по 

дисциплината дисциплината „Приобщаващо образование“ с 2 курс, спец. ТМФВ 

(з.о.) и упражнения по дисциплината „Обща подкрепа за деца/ученици със СОП“ 

с 2 курс, специалност Специална педагогика. 

5. Д-р Надя Радославова Танева – 100 ч. в упражнения по дисциплината 

„Мениджмънт на социалните услуги“ с 2 курс, специалност Социална 

педагогика. 

6. Д-р Офелия Иванова Кънева- 110 часа в упражнения по 

дисциплината „Правна защита на детето и личността“, с 1 курс, и дисциплината 

Супервизия в помагащите професии, с 2 курс, специалност Социална педагогика. 

7. Д-р Магдалена Ванева Хаджиева – 100 часа в упражнения по 

дисциплината „Социални дейности за хора с увреждания“ с 3 курс, специалност 

Социални дейности. 

8. Д-р Калоян Иванов Дамянов – 110 ч. упр. по дисциплината 

Приобщаващо образоавние с 1 курс ПНУП и 2 курс ПУП. 

9. Д-р Недялка Петрова Гарова – 90 часа в упражнения по 

дисциплината Приобщаващо образование с 1 курс НУПЧЕ и НУП. 



10. Д-р Десислава Пенчева Раева – 90 ч. в упражнения по Приобщаващо 

образование с 1 к. спец. Педагогика и ИД Здравно и екологично образование, с 1 

к. спец. Специална педагогика 

11. Д-р Гергана Димитрова Колчакова – 120 ч. в упр. по дисциплината 

Приобщаващо образование с 1 курс, спец. ПНУП (р.о.) и Педагогика на 

специалните потребности с 2 к. спец. Специална педагогика. 

Катедра НУП 

•  Гл. ас. д-р Златина Костадинова Шаркова – 820 часа упражнения по 

дисциплините „Математика 2“, „Изследователски и диагностични процедури“, 

„Педагогическа диагностика с количествени методи“, „Методика на обучението 

по математика за ученици със СОП“, „Комбинаторика“, „Методика на 

обучението по математика 2“, стажантска практика със специалности 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ - з.о., „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“ - р.о., „Начална училищна педагогика“, „Начална 

училищна педагогика и чужд език“, „Специална педагогика“, „Графичен дизайн 

с реклама“; 

•  Проф. д.п.н. Маргарита Тодорова Терзиева – 320 часа упражнения 

по дисциплината „Методика на овладяването на български език в детската 

градина“ със специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - 

з.о. и „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - р.о., и за научно 

ръководство на задочни докторанти по докторска програма „Методика на 

обучението по български език и литература“; 

•  Ганка Стоянова Георгиева – 50 часа упражнения по дисциплината 

„Методика на обучението по български език и литература в НЕ на ОО“ със 

специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - р.о.; 

•  Михаела Христева Чучева – 80 часа упражнения по дисциплината 

„Методика на обучението по математика 2“ със специалност „Начална училищна 

педагогика“; 

•  Проф. д.п.н. Христо Славов Кючуков – 90 часа упражнения по 

дисциплината „Овладяване на българския език в условия на билингвизъм“ със 

специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - р.о.; 



•  Проф. д.п.н. Георги Петков Иванов – 30 часа упражнения за научно 

ръководство на задочeн докторант по докторска програма „Методика на 

обучението по български език и литература“; 

•  Д-р Огнян Божилов Тодоров – 120 часа упражнения по 

дисциплините „Музейна педагогика“ и „Детето и природата“ със специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ - р.о.; 

•  Борис Михайлов Михайлов – 70 часа упражнения по дисциплината 

„Разработване на уроци за обучение в онлайн среда“ със специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ - р.о.; 

•  Мартин Тодоров Тодоров – 200 часа упражнения по дисциплината 

„Методика на обучението по български език и литература 2“ със специалност 

„Начална училищна педагогика и чужд език“; 

• Митя Петров Иванов – 90 часа упражнения по дисциплината 

„Медийна педагогика“ със специалност „Начална училищна педагогика“. 

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

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

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

Екатерина Георгиева Ужиканова  – 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 доц. д-р Людмила 

Павлова Векова. 

ФС РЕШИ: Екатерина Георгиева Ужиканова с дисертационен труд на 

тема Социална работа с деца и семейства в подкрепа на ранното детско развитие 

и научен ръководител доц. д-р Людмила Павлова Векова по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.4. Социални дейности, докторска програма Социални политики и 

социална работа, по предложение на катедрения съвет, протокол № 6/06.01.2023 

г. и утвърдено с решение на факултетния съвет, протокол № 6/17.01.2023 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 Веселина Николаева Илиева – Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен,  по: област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки 3.4. Социални дейности (Социология на 

социалната работа). 

2. Доц. д-р Лиляна Иванова Русанова – Технически университет -  гр. 

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

науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социални 

дейности).  

3. Доц. д-р Милена Христова Йоргова – 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  (Организация и управление извън сферата 

на материалните производства). 

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. дпсн Майяна Милчева Митевска – Пловдивски университет 

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

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Организационна 

психология). 

  

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев – Пловдивски университет „Паисий 

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

науки, професионално направление 3.2. Психология, (Социална психология). - 

вътрешен.  



2. Проф.д-р Живко Величков Жечев –  Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен,  по: област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки 3.4. Социални дейности (Социализация 

и речево развитие). - външен 

 

            Откритото заседание на научното жури във връзка със защита на 

дисертационния труд на тема: „ Социална работа с деца и семейства в подкрепа 

на ранното детско развитие “, за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” на Екатерина Георгиева Ужиканова –  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 доц. д-р 

Людмила Павлова Векова да се проведе на 31.03.2023  година от 13.00 часа в 

нова сграда на Университета (заседателна зала). 

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

на тема:   „Изследване на технико-тактическата подготовка в обучението по 

таекуон-до“ 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 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 Костадин Димитров Димитров с 

дисертационен труд на тема „Изследване на технико-тактическата подготовка в 

обучението по таекуон-до“  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 № 9/20.12.2022 г. и на основание 



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

състав на научно жури:  

Външни членове за Пловдивския университет: 

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). 

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) 

         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). 

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 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) 

 

Резервни членове: 



1. Проф. д-р Желязка Димитрова Райкова – област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физика)  – вътрешна; 

2. 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... (Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка, вкл. методика на лечебната физкултура) – външен.  

 

Откритото заседание на научното жури във връзка със защита на 

дисертационния труд на тема: „Изследване на технико-тактическата подготовка 

в обучението по таекуон-до“ от 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 научен ръководител проф. дпн Веселин Желязков  Маргаритов, ще се проведе 

на 21.03.2023 г. от 11:00 часа в Заседателна зала (Ректорат). 

ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор“ в катедра Социални дейности на 

Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ., бр. 92/18.11.2022 г.  по област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности 

(Социална защита и социална работа), по предложение на катедрения съвет, 

протокол № 6/06.01.2023 и утвърдено с решение на факултетния съвет, протокол 

№ 6/17.01.2023 г. и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2  от ППЗРАСРБ и чл. 79 

от  ПРАСПУ,  предлагаме на Ректора да одобри следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Васка Славчева Станчева-Попкостадинова – Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ – гр Благоевград, по област на висше 



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

направление 3.4. Социални дейности (Социология на социалната работа)   

2. Проф. д-р Иванка Данева Гайдарджиева– Нов български университет - гр. 

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

науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично 

обращение, кредит и застраховка).  

3. Проф. д.ик.н Нено Павлов Ненов - Международно висше бизнес училище, 

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

правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика на 

извън производствената сфера). 

4. Проф. д-р Живко Величков Жечев –  Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“, гр. Шумен,  по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. 

Социални дейности (Социализация и речево развитие).  

5. Проф. д-р Победа Василева Луканова – ИИИ към БАН, гр. София, по: област 

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

професионално направление 3.8. Икономика (Икономика на извън 

производствената сфера).  

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 Йордан Атанасов Христосков - Пловдивски университет 

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

и правни науки; професионално направление 3.8. Икономика (Народно 

стопанство, регионална икономика и история на народното стопанство). 

Резервни членове 

1. Проф. д.н Красимир Тодоров Тодоров – Висше училище по 

застраховане и финанси (ВУЗФ)-  гр. София, по: област на висше образование 3. 



Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. 

Администрация и управление (Стратегически и оперативен мениджмънт).  

2. Проф. дпсн Майяна Милчева Митевска – Пловдивски университет 

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

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Организационна 

психология). 

ФС РЕШИ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“ в катедра „Социални дейности“ на Педагогическия 

факултет  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 

92/18.11.2022 г. по: област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална 

работа с възрастни и стари хора), по предложение на катедрения съвет, протокол 

№ 6/06.01.2023  и утвърдено с решение на факултетния съвет, протокол № 

6/17.01.2023 г. и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 60 от 

ПРАСПУ, предлагам научно жури в състав:  

Външни членове за Пловдивския университет:. 

1. Доц. д-р Веселина Николаева Илиева – Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен,  по: област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки 3.4. Социални дейности (Социология на 

социалната работа).  

2. 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  (Социална политика и социална 

икономика). 

3. Доц. д-р Ралица Фердинандова Кузева  –  Университет за национално 

и световно стопанство  (УНСС )- гр. София, по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика (Икономика и организация 

на труда).  

Вътрешни членове за Пловдивския университет:  



1. Доц. д-р Людмила Павлова Векова – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика (Социално осигуряване и 

социално подпомагане).  

2. Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев  – Пловдивски университет “Паисий 

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

правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Социална 

психология). 

Резервни членове 

1. 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,  (Педагогическа и 

възрастова психология). 

2. Проф. д.н Красимир Тодоров Тодоров – Висше училище по 

застраховане и финанси (ВУЗФ)-  гр. София, по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки 3.7. Администрация и управление 

(Стратегически и оперативен мениджмънт).  

 

 Предлага  конкурсът да се проведе на 17.02. 2023 г. от 13.00 часа в 

нова сграда на Университета (заседателна зала). 

 

ФС РЕШИ: Във връзка с провеждането на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „главен асистент” – две места в катедра 

„Предучилищна педагогика” на Педагогически факултет на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 92/18.11.2022 г., по област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика…(Предучилищна педагогика), по предложение на и въз основа на 

протоколно решение  от катедрен съвет на катедра „Предучилищна педагогика”, 

протокол  № 5/20.12.2022 г.  и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от ППЗРАСРБ 

и чл. 60 от ПРАСПУ, предлагаме на Ректора да одобри следния състав на научно 

жури: 



 

Външни членове за Пловдивския университет:  

 

 Проф. д-р Димитър Виолетов Гюров - Софийски университет „Св. 

Климент Охридски” , гр. София,  област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика – Предучилищна педагогика); 

Доц. д-р Лора Илиева Спиридонова – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, гр.София ; област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика – 

интеркултурно образование). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:  

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

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

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

дидактика); 

2. Доц. д-р Галена Стоянова Иванова – пенсионер, Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив,  област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика); 

   3. Доц. д-р Софка Райчева Каракехайова, пенсионер - Пловдивски 

университет   „Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив, област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 Педагогика на 

обучението по ... (Методика на обучението по… ( Педагогика на 

взаимодействието дете-околна среда) 

Резервен член: 

1. Проф. д-р Весела Методиева Гюрова – пенсионер, гр. София, област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)-

външен 



2. Проф. д-р Владимира Стефанова Ангелова – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3 Педагогика на 

обучението по... (Методика на обучението по математика в началния 

етап на СУ) -вътрешен 

Конкурсът ще се  проведе на 17.02.2023 г. от 10.00 часа в нова сграда на 

Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски”, малка заседателна зала. 

ФС РЕШИ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“ в катедра „Предучилищна педагогика“ на 

Педагогическия факултет  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ., бр. 92/18.11.2022 г. по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки , професионално направление 1.2. Педагогика 

(Предучилищна педагогика - Игрови технологии), по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 5 /20.12.2022  г.  и утвърдено с решение на 

факултетния съвет, протокол № 6/17.01.2023 г. и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, 

чл. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 60 от ПРАСПУ, предлагаме на Факултетния съвет да 

одобри следния състав на научно жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет:  

1. Проф. д-р Весела Методиева Гюрова – пенсионер, гр. София, област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика); 

2. Проф. д-р Биянка Любчова Торньова –Медицински университет - гр. 

Пловдив;       област на висше образование 1. Педагогически науки,  

професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:  

1 Доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян - Пловдивски университет ”Паисий 

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



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

(Методика на обучението по чужд език – английски език); 

2. Доц. д-р Боряна Георгиева Иванова – Пловдивски Университет „Паисий    

Хилендарски“ -  гр. Пловдив, Област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2 Теория на възпитанието и дидактика 

(Предучилищна педагогика); 

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

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

науки; професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика); 

Резервен член: 

1. Доц. д-р Лора Спиридонова  - СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра 

"Предучилищна и медийна педагогика" ; област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика 

(Предучилищна педагогика – интеркултурно образование) –външен 

2. Доц. д-р Екатерина Георгиева Чернева - Пловдивски университет „Паисий 

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

науки; професионално направление 1.3 Педагогика на обучението 

по...(Методика на овладяване на български език в детската градина) вътрешен 

Конкурсът да се проведе на 17.02.2023 г. от 14.00 часа в Нова сграда на 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, малка заседателна зала. 

ФС РЕШИ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“ в катедра „Начална училищна педагогика“ на 

Педагогическия факултет  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ., бр. 92/18.11.2022 г. по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки , професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по… (Методика на обучението по математика в началния етап на 

СУ), по предложение на катедрения съвет, протокол № 4/22.12.2022 г. и 

утвърдено с решение на факултетния съвет, протокол № 6/17.01.2023 г. и на 

основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 60 от ПРАСПУ, предлагаме 

следния състав на научното жури:   



 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.н. Наталия Христова Павлова – Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен; област на висше образование: 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по… (Методика на обучението по математика и информатика) 

2. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова - Тракийски университет - 

Стара Загора, гр. Стара Загора; област на висше образование: 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по 

математика) 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – Пловдивски университет "Паисий 

Хилендарски", гр. Пловдив, област на висше образование: 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

(Методика на обучението по информатика и информационни технологии) 

2. Доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян - Пловдивски университет 

"Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, област на висше образование: 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по...(Методика на обучението по чужд език – английски език). 

3. Доц. д-р Екатерина Георгиева Чернева - Пловдивски университет 

"Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, област на висше образование: 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по… (Методика на овладяване на български език в детската градина). 

 

Резервни членове: 

1. Проф. д.п.н. Георги Петков Иванов – пенсионер, Тракийски 

университет - Стара Загора, гр. Стара Загора; област на висше образование: 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика 

(Технологично образование) - външен 



2. Доц. д-р Ани Христова Епитропова - Пловдивски университет 

"Паисий Хилендарски" – гр. Пловдив, област на висше образование: 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по… (Методика на обучението/ по човека, природата и обществото 

в началния етап на основната образователна степен – 1-4 клас) – вътрешен 

Конкурсът да се проведе на 17.02.2023 г. от 16:00 часа в 405 с.з., Нова 

сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 

ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор“ в катедра Психология на 

Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ., бр. 92/18.11.2022 г.  по област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология 

(Педагогическа и възрастова психология - Детска психология), по предложение 

на катедрения съвет, протокол № 6/11.01.2023 г. и утвърдено с решение на 

факултетния съвет, протокол № 6/17.01.2023 г. и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, 

чл. 2  от ППЗРАСРБ и чл. 79 от  ПРАСПУ, следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дпсн Наталия Христова Александрова – Пенсионер,  гр. 

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

професионално направление 3.2. Психология, (Педагогическа и възрастова 

психология). 

2. Проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова – Великотърновски  

университет „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. В.Търново, по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално 

направление 3.2. Психология (Социална психология). 

3. 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). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:  



1. Проф. дпсн Майяна Милчева Митевска – Пловдивски университет 

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

и правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Организационна 

психология). 

2. 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). 

3. Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев – Пловдивски университет „Паисий 

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

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

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

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

правни науки, професионално направление 3.2. Психология,  (Специална 

психология). 

 

Резервни членове: 

1. 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). Вътрешен 

2.  Проф. д-р Даниела Христова Тасевска – Великотърновски университет 

„Св.св. Кирил и Методий“ – гр. В.Търново, по област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

Психология (Педагогическа и възрастова психология). Външен 

ФС РЕШИ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“ в катедра „Естетическо възпитание“ на 

Педагогическия факултет  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ., бр. 92/18.11.2022 г. по: област на висше образование 8. Изкуства, 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Шрифт и 

типография), по предложение на катедрения съвет, протокол № 5/ 20.12.2022 г. 



и утвърдено с решение на факултетния съвет, протокол № 6/17.01.2023 г. и на 

основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 60 от ПРАСПУ, предлагаме 

на Ректора  да одобри следния състав на научното жури:   

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. Д-р Светослав Ангелов Косев - ВТУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“ – гр. Велико Търново, област на висше образование: 8. Изкуства, 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн и 

визуални комуникации) 

2. Доц. д-р Силвина Димитрова Илиева - ТУ - Филиал Пловдив – гр. 

Пловдив, област на висше образование: 5. Технически науки, професионално 

направление 5.13. Общо инженерство (Ергономия и промишлен дизайн) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов - ПУ "Паисий Хилендарски" – 

гр. Пловдив, област на висше образование: 1. Педагогически науки; 

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

обучението по изобразително изкуство). 

2. Проф. д-р Даниела Тодорова Маркова - ПУ "Паисий Хилендарски" – 

гр. Пловдив, област на висше образование: 8. Изкуства; професионално 

направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис и цветознание). 

3. Доц. д-р Методий Иванов Ангелов - ПУ "Паисий Хилендарски" – гр. 

Пловдив, област на висше образование: 8. Изкуства; професионално 

направление 8.2. Изобразително изкуство (Пластична анатомия и рисуване)  

         Резервни членове: 

1. Доц. д-р Александър Василев Гьошев - АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ – гр. Пловдив, област на висше образование: 8. Изкуства; 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн) - 

външен. 

2. Проф. д-р Таня Викторова Бурдева - ПУ "Паисий Хилендарски" – гр. 

Пловдив, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално 

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

музика) – вътрешен 



Предлагам  конкурсът да се проведе на 16.02.2023 г. от 13:00 ч. в 105 с.з. в 

Нова сграда на Университета. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в катедра Музика /две места/ на 

Педагогическия факултет  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

обявен в ДВ., бр. 92/18.11.2022 г. по област на висше образование 8. Изкуства, 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (История на 

музиката), по предложение на катедрения съвет, протокол № 5/14.12.2022 г. и 

утвърдено с решение на факултетния съвет, протокол 6/17.01.2023 г. и на 

основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 68 от ПРАСПУ, предлагаме 

на Ректора да одобри следния състав на научното жури:   

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Стефанка Ангелова Георгиева – пенсионер Тракийски 

университет Стара Загора, гр. Стара Загора; област на висше образование: 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Съвременна 

музикална култура) 

2. Проф. д-р Желка Колева Табакова - НМА "Професор Панчо 

Владигеров", гр. София, област на висше образование: 8. Изкуства; 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Балетна 

режисура) 

3. Доц. д-р Красимира Георгиева Филева - АМТИИ "Професор Асен 

Диамандиев", гр. Пловдив, област на висше образование: 8. Изкуства; 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Пиано 

задължителен инструмент) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Таня Викторова Бурдева - ПУ "Паисий Хилендарски" – гр. 

Пловдив, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално 

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

музика). 

2. Проф. д-р Веселин Иванов Койчев - ПУ "Паисий Хилендарски" – гр. 

Пловдив, област на висше образование: 8. Изкуства; професионално 



направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално 

изкуство). 

3. Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов - ПУ "Паисий Хилендарски" – 

гр. Пловдив, област на висше образование: 1. Педагогически науки; 

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

обучението по изобразително изкуство). 

4. Проф. д-р Даниела Тодорова Маркова - ПУ "Паисий Хилендарски" – 

гр. Пловдив, област на висше образование: 8. Изкуства; професионално 

направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис и цветознание). 

 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Георги Василев Митев – пенсионер, АМТИИ "Професор 

Асен Диамандиев", гр. Пловдив, област на висше образование: 8. Изкуства; 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание 

и музикално изкуство) - външен 

2. Доц. д-р Методий Иванов Ангелов - ПУ "Паисий Хилендарски" – гр. 

Пловдив, област на висше образование: 8. Изкуства; професионално 

направление 8.2. Изобразително изкуство (Пластична анатомия и рисуване) - 

вътрешен 

ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в катедра Педагогика и управление 

на образованието на Педагогическия факултет  на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“, обявен в ДВ., бр. 92/18.11.2022 г. по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Специална педагогика – асистиращи технологии), по предложение 

на катедрения съвет, протокол № 4/10.01.2023 г. и утвърдено с решение на 

факултетния съвет, протокол 6/17.01.2023 г. и на основание чл. 4 от ЗРАСРБ, чл. 

2 от ППЗРАСРБ и чл. 68 от ПРАСПУ,  предлагам следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет 

 



1. Проф. д-р Катерина Каролова Караджова – Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ – гр. София, 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. Доц. д-р Генчо Василев Вълчев – Тракийски университет – гр. Стара 

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

направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) . 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 

 

4. Проф.д.п.н. Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова - Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика 

(Специална педагогика).  

5. Проф. дпн Жана Атанасова Янкова- Пловдивски университет 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Специална 

педагогика). 

6. Проф.д-р Елена Петрова Сомова - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки (Информатика).  

7. Проф. д.п.н. Пламен  Радев Иванов  - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски, по:  област на висше образование 1.Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика). 

Резервни членове: 



1. Проф. д-р Снежана Христова Николова –  Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен външен. област на висше 

образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Специална педагогика) – външен. 

2. Проф. д-р Росица Желязкова Донева - Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 5. 

Технически науки; професионално направление 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника (Автоматизация на области от нематериалната сфера) - 

вътрешен. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в катедра Педагогика и управление 

на образованието на Педагогическия факултет  на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“ за нуждите на Биологически факултет, обявен в ДВ., бр. 

92/18.11.2022 г. по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика (Иновации в образованието), по 

предложение на катедрения съвет, протокол № 4/10.01.2023 г. и утвърдено с 

решение на факултетния съвет, протокол 6/17.01.2023 г. и на основание чл. 4 от 

ЗРАСРБ, чл. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 68 от ПРАСПУ, предлагам следния състав на 

научно жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет 

1. Проф.д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков – пенсионер –  гр. София, по 

област на висше образование: 1.Педагогически науки; професионално 

направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика).   

2. Проф. д.н. Юлия Георгиева Дончева, - Русенски университет „Ангел 

Кънчев"- по област на висше образование 1.Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика).   

3. Проф. д.н. Нина Димитрова Герджикова – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски” – филиал Смолян, по област на висше образование: 



1.Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика). 

4. Доц. д.н. Лидия Здравкова Цветанова-Чурукова – ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ – Благоевград – по: област на висше образование: 1.Педагогически 

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

дидактика) 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 

5. Проф. д-р Галин Борисов Цоков - Пловдивски университет „Паисий 

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

науки; професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието 

(Управление на образованието).  

6. Проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова - Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика 

(Специална педагогика). 

7. Доц. д-р Ани Христова Епитропова - 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 човека, природата и обществото 

в началния етап на основната образователна степен -1-4 клас). 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Любомир Ников Попов - пенсионер – гр. София, по област 

на висше образование: 1.Педагогически науки; професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – външен. 

2. Доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова- 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 химия) вътрешен. 

 



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

Екатерина Георгиева Ужиканова -  редовен докторант в катедра “Социални 

дейности” за отпечатване на автореферат във връзка с провеждане на открито 

заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ Социална работа с деца и 

семейства в подкрепа на ранното детско развитие “ за присъждане на 

образователна и научна степен “доктор” 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 доц. д-р Людмила Павлова Векова. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ да бъде удължен трудовият договор на ас. д-р Таня Альошева 

Вазова на академичната длъжност „асистент“ на пълен норматив  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“, считано от 01.02.2023 г. за срок от 1 

година.  

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ да бъде удължен трудовият договор на д-р Гергана Манева  на 

академичната длъжност „асистент“ на пълен норматив  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“, считано от 01.02.2023 г. за срок от 1 година. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора бъде удължен срокът на трудовия 

договор (1/2 щат) на ас. д-р Петя Красимирова Иванова, съгласно чл. 67. ал.1. т.2 

от КТ и чл. 55, ал.1 и ал.2 от ПРАСПУ за срок от 1 (една) година, считано от 

01.02.2023 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява положителна оценка на атестирания преподавател 

Теодора Ангелова Власева за учебна, научна (художествено-творческа) и 

административна дейност, съобразена и с мнението на студентите. 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

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


