
 

СТАНОВИЩЕ 

 

на проф. д-р Таня Борисова, д. н., 

член на научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ по Специална педагогика / Алтернативна комуникация при деца със 

слухови нарушения и с множество увреждания /, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 

обявен в ДВ, бр.7, от 22.01.2019 г. 

 

     Със Заповед № 1085/22.04.2019 г. на Ректора на ТрУ съм определена за 

вътрешен член на научното жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по Специална педагогика / Алтернативна 

комуникация при деца със слухови нарушения и с множество увреждания /, област 

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

Педагогика, обявен в ДВ, бр.7, от 22.01.2019 г. Становището е изготвено в 

съответствие със Заповеди № 3111/23.11.2020 г. и № 3150/26.11.2020 г. на Ректора 

на Тракийски университет, гр. Стара Загора, в изпълнение на решение на Върховен 

административен съд № 13200 от 23.10.2020 г. 

 

     За конкурса, през 2019 г., са подали документи двама кандидати – ас. д-р 

Гергана Бориславова Тодорова – Маркова  и ас. д-р  Дияна Паскалева Георгиева. 

На своето първо заседание журито допусна до оценка само материалите на ас. д-р  

Дияна Паскалева Георгиева, при спазване на  всички процедурни правила за 

прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

съпътстващите го правилници на Тракийски Университет. Като следствие от 

решение на Върховен административен съд № 13200 от 23.10.2020 г., на свое 

заседание от 29.07.2021 г., научното жури, въпреки видимите несъответствия на 

подадените от д-р Гергана Бориславова Тодорова – Маркова със Закона за 

развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагането му и 

Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски Университет, се 

съобрази с решението на Съда. Като член на научното жури ще оценя и 

продукцията на д-р Гергана Тодорова – Маркова. Още в началото подчертавам, че 

подадените от д-р Маркова документи за участие в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по Специална педагогика / Алтернативна 

комуникация при деца със слухови нарушения и с множество увреждания /, област 

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

Педагогика, обявен в ДВ, бр.7, от 22.01.2019 г. не удовлетворяват националните 

минимални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в 

частта за минимални национални изисквания точки по група показатели Д -

11,12,13 – цитирания… 

 

2. Професионална биография на кандидатите: 

 

1.  Д- р Гергана Маркова беше асистент по Специална педагогика към ТрУ 

– ПФ /Слухово-речева рехабилитация Педагогика на зрително затруднени лица, 

Педагогика на деца с множество увреждания, Специфична комуникация/. Работила 

е като логопед и хоноруван преподавател по специфична комуникация (2010 г.) и 

езиково развитие на деца със слухови нарушения, в Педагогически Факултет  на 



Тракийски Университет е пехвърлена от Медицинки Факултет по нейно желание. 

Притежава ОНС „Доктор“ по Специална педагогика, /Диплома № 0018/20.02.2013 

г./. с тема: „Релациите трудности в четенето – възпроизвеждане и разбиране на 

прочетен текст при ученици със задръжка в психическото развитие I – IV клас“. 

Собственик и ръководител на Център за работа с деца „ Бобче – топче“ в Ст. Загора 

и София. През 2020 г. подаде молба за напускане на ПФ, която е удовлетворена със 

заповед на Ректора. 

 

2. Ас. д-р Дияна Паскалева Георгиева е завършила ЮЗУ, специалност 

„Дефектология“, със специализация по „Логопедия“ през 1989 г. Работи 

последователно в няколко училища в Старозагорска област, а най-продължително в 

ПУ „Любен Каравелов”, Стара Загора. През 2016 г. защитава докторат на тема: 

„Зрително възприемане на устната реч от деца и ученици със слухови нарушения, 

интегрирани в общообразователна среда“ и придобива образователно-научна степен 

„доктор“, присъдена от ТрУ, ПФ, Диплома № 0089. Веднага след защитата е 

назначена в ПФ на ТрУ за асистент по Специална педагогика /Слухово-речева 

рехабилитация, Педагогика на зрително затруднени лица, Педагогика на деца с 

множество увреждания, Специфична комуникация/. Професионалният път на 

кандидата очертава научните интереси и се допълва от съпътстващи квалификации 

и участия в научни форуми и проекти. 

 

1. Законосъобразност на процедурата 

Публикациите на д-р Гергана Бориславова Тодорова-Маркова не отговарят 

във формален и съдържателен план на чл. 5, ал.1 от ПРАСТрУ. По справка за 

изпълнение на минималните национални изисквания и на допълнителните 

изисквания, определени в Правилника за развитието на академичния състав в 

Тракийски университет – Педагогически факултет (Приложение 8.4) се установява 

несъответствие с минималните национални изисквания точки по група от 

показатели Д. Цитирания по показател 11 не са посочени, а по показател 13 е едно. 

Посочените от кандидата д-р Гергана Бориславова Тодорова-Маркова 

цитирания са по показател 12. Цитирания в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране са в издания, регистрирани в COBISS (Кооперирана онлайн 

библиографска система и услуги) като учебници и учебни помагала (за детски 

учители; за учители; за обучители), както следва: 

 Шошева, Веска и др. Интегриране на деца със специални образователни 

потребности в условията на детска градина: учебно помагало за детски учители. 

София: Микро Офсет, 2013. 222 с., ISBN: 978-954-577-688-5. (COBISS.BG-ID: 

1264025572). 

 Шошева, Веска и др. Интегриране на деца със специални образователни 

потребности в условията на общообразователно училище: учебно помагало за 

учители. София: Микро Офсет, 2013. 232 с., ISBN: 978954-577-687-8. (COBISS.BG-

ID: 1264028132). 

 Шошева, Веска и др. Обучение на педагогически специалисти от детски 

градини и основни училища за работа с деца със специални образователни 

потребности. Помагало за обучители. София: Микро Офсет, 2013. 285с., ISSN: 978-

954-577-686- 1. (COBISS.BG-ID: 1264027364). 

      Ясно се вижда, че посочените издания са регистрирани като учебни 

помагала в националната база данни. Те не са рецензирани, нямат научен редактор 



и не се числят като  монографии и колективни томове с научно рецензиране. Не 

допускам, че д-р Гергана Маркова не е запозната с Приложение 8.4. – и ако е 

така, смятам че тя подава невярна информация в документацията по участие 

в конкурса. 

       При по-подробно вглеждане в останалите материали, се установяват 

още несъответствия: 

- В  ЗРАСРБ, § 1., т. 10 от допълнителните разпоредби за „монография“, 

книгата, посочена в справката в съавторство с А. Милър, не може да бъде 

приравнена към монография.  Кандидатът си определя 75 т., / т.е. 114 стр.; без 

глава 4., която е авторска на А. Милър, страниците са 96 с включена литература 

само на кандидата (т.е. без глава 4). Текстът на кандидата е 88,5 стр. (при 1800 

знака на стр.). Следователно това е само част от колективна монография и носи 10 

т.  

И тук ли да допусна, че д-р Маркова не познава законовите разпоредби 

или става въпрос за некоректно подадена информация, с разлика от 65 т.? 
Признавам, че проблематиката в разработените от авторката глави е актуална и 

отговаря на темата на конкурса и насочва към търсене  на методически варианти за 

работа с деца от аутистичния спектър; 

- Редица публикации като „Сексуалното насилие на деца като деонтологичен и 

социален проблем“ /1/, „Идентификация на проблемите при лица с трайни 

увреждания, нуждаещи се от социална помощ“ /2/; „Права и задължения на 

социалния асистент“ /3/; „Потребности, права и задължения на потребителите на 

услугата „социален асистент““ /4/; „Житейската криза на старостта в съвременното 

общество“ /5/; „Медико-социални аспекти в дейността на социалния 

работник/социален асистент при възрастни хора с увреждания и самотно 

живеещи“/6/; „Медитация при решаване на социални конфликти“/7/; „Услугата 

„социален асистент“ като алтернатива за социална интеграция на лица с 

ограничени възможности и самотно живеещи“ /8/; „За приложимостта на 

медиацията при решаване на конфликти в училищните интерперсонални системи“ 

/9/; не съответстват на профила на конкурса „Специална педагогика / 

алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и множество 

увреждания/. Те не подлежат на рецензиране и това следва да е известно на д-р 

Гергана Маркова; 

- Имам претенции и относно представения за рецензиране монографичен труд 

„Особености на комуникацията при деца със слухови и комбинирани нарушения“, 

ISBN 978-954-487-164-2. Издателство „Литера принт“ АД не е спазило 

изискванията за печат на научна литература – брой символи на страница, 

неподходящ шрифт,  множество картинки,  което отново ме кара да се усъмня  

дали  това е монография според изискването на  Закона  за развитие на 

академичния състав  в Р България. Ако отново допусна, че д-р  Маркова  не 

познава  академичните изисквания, би следвало да се усъмня и в истинността на 

попълнената от нея декларация,  „че представената от мен информация във 

връзка с участие в конкурс за научна/ академична длъжност е достоверна и е 

подготвена съгласно изискванията на ЗРАСРБ и ПРАСТрУ. Известна ми е 

отговорността по чл.313 от НК и чл.58 от ЗВО за представяне и деклариране 

на неверни данни.“ / 19.04.2019 г. – подпис Гергана Бориславова Тодорова – 

Маркова/          



   Направените по-горе констатации ми дават правото да 

констатирам  несъответствие с минималните национални изисквания 

за научната дейност на кандидата ас. д-р Гергана Бориславова 

Тодорова-Маркова в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика., Специална 

педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови 

нарушения и деца с множество увреждания), 

         В конкурса ас. д-р Дияна Паскалева Георгиева участва с 

научна продукция, включваща: монографии – 3, от които 2 самостоятелни 

и една в съавторство, разположени от кандидата като хабилитационни 

трудове; учебни помагала - 1; статии - 22, от които 17 самостоятелни и 5 в 

съавторство. Приложени са декларации на съавторите; 5  статии са 

публикувани в реферирани списания с импакт фактор; цитирания – 21, от 

които 2 в реферирани списания с импакт фактор. 

     Представените от кандидата документи за участие в конкурса за 

доцент по  „Специална педагогика / Алтернативна комуникация при деца 

със му продукция слухови нарушения и с множество увреждания /“, 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр.7, от 22.01.2019 г. отговарят 

на минималните изисквания за допускане до оценка  съобразно ЗРАСРБ и 

Правилника на Тракийския университет, чл. 24, ал.2 (а) и т.4, влязла в 

сила от 05.05.2018 г. от ЗРАСРБ.  Поради допуснати неточности в 

разпределянето на научната продукция по въведените критерии и 

показатели, се затруднява проследяването им. Би следвало с по-голяма 

прецизност кандидатът да спази изискванията на Законите и 

Правилниците, за да защити тезата си за достоверност и добросъвестност, 

заявени в декларацията му. Въпреки това, налице е съответствие с 

минималните национални изисквания за научната дейност на 

кандидата д-р Диана Георгиева в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 

Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови 

нарушения и деца с множество увреждания). 

 

 

3.Обща характеристика на научната продукция: 

      След направените съображения, относно представената научна 

продукция на кандидата д-р Гергана Тодорова – Маркова, ще се спра на 

някои от представените за рецензиране трудове: 

- В монографичния труд „Особености на комуникацията при деца със 

слухови и комбинирани нарушение“, в посланието си към читателите 

авторката формулира хипотеза, че „човешката комуникация няма 

алтернатива“. Интересно – ако това е нейна хипотеза, защо след това 

научно не е доказана или ако е цитат – защо не е коректно цитирането?  



С описание на понятиен апарат и с три случая от практиката трудно се 

доказва хипотеза….; 

- В книгата „Сетивни и комбинирани нарушения“ е направен 

аналитичен прочит на видовете нарушения, описана е тяхната 

симптоматика, разгледана е етиологията им, както и подходите, 

принципите и методите на работа с деца с комбинирани нарушения. 

Монографията би спечелила много, ако има и моменти на научна 

диагностика; 

- Единствено в монографията „Четене и разбиране на прочетен текст 

при ученици със задръжка в психическото развитие“ се откриват белезите 

на научен стил, но тя е по темата на вече защитения докторат; 

- От статиите – само две и то в съавторство се откриват теми, 

съответстващи на обявения конкурс. Липсват статии и доказателства за 

публикации в списания, реферирани и индексирани в световните бази 

Scopus и Web of Science 

За рецензиране ас. д-р Д. Георгиева предлага три монографии, определени 

от нея като хабилитационни трудове. Процедурата изисква минимум една. 

Затова няма да се спирам върху монографията „Зрително възприемане на 

устната реч при нарушен слух“ като на хабилитационен труд, тъй като 

заглавието му повтаря почти дословно темата на доктората. / „Зрително 

възприемане на устната реч от деца и ученици със слухови нарушения, 
интегрирани в общообразователна среда“ и „Зрително възприемане на 

устната реч при нарушен слух“/. Давам си сметка, че монографията 

стъпва върху научната проблематика на ас. д-р Д. Георгиева, като я 

разгръща и обогатява, но съгл. 74 (1) т.3 „….монографичен труд, който да 

не повтаря представените за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор“….“  

Това ми дава основание да приема другата монография „Алтернативна 

комуникация при деца с множество увреждания“ за хабилитационен труд, 

тъй като тя носи необходимия брой точки по критерий  В. Д-р Георгиева 

определя монографията си като иновативна в контекста на „…Едно от 

зараждащите се стратегически направления в съвременната българска 

специална педагогика е създаването на единна система от алтернативни 

методи, методики и инструментариум за образователна подкрепа на 

децата, притежаващи множество нарушения в психо-физическото 

развитие. Още тук е ясно, че се търсят „алтернативни методи, методики 

и инструментариум за образователна подкрепа на децата.“ Очаквам д-р 

Георгиева да отговори как изяснява понятието „Алтернативна 

комуникация“, с което борови в много от своите публикации. Опирайки 

се на езиковата система МАКАТОН, тя проучва  особеностите на 

комуникацията при деца с множество увреждания с оглед оценяване на  

ефективността от използване на алтернативни знакови системи за 

формиране на техните комуникативни умения и навици. В качеството на 

инструмент за оценка на сформираността на комуникативните умения при 

деца с множество увреждания и определяне на необходимостта от 



обучение и комуникация чрез прилагане на алтернативната система 

МАКАТОН е използван адаптиран вариант на методиката на Радулов, 

Цветкова-Арсова, Балканска (2015) за „оценка на индивидуалните 

потребности на деца и ученици с множество увреждания“. Д-р Георгиева 

използва модифициран модел. Фактологичният материал, получен в хода 

на изследването, обосновава извеждането на аргументирани заключения 

относно резултативността на езиковата програма МАКАТОН, чието 

приложение е обвързано с формирането на комуникативна компетентност 

и комуникативно поведение при изследваната категория деца, с 

преодоляването на редица трудности в процеса на тяхното взаимодействие 

с околните. 

Не се съмнявам в добросъвестността на проведеното изследване и 

отново приемам, че става дума за АЛТЕРНАТИВЕН МОДЕЛ за 

комуникация.  

  В монографията в съавторство „Алтернативни стратегии за обучение 

и комуникация при деца с особености в психическото развитие“ вече се 

появява съчетанието АЛТЕРНАТИВНИ СТРАТЕГИИ за комуникация, в 

която отново се появява „…В световен мащаб алтернативната 

комуникация е забележително постижение в развитието на обществените 

услуги и грижи за всички лица с комуникативни затруднения с цел 

отстраняване на бариерите за социално свързване. ….Претенциите са за 

проследяване „на теоретичния и практически опит в посочената област, 

който позволява активното включване в процеса на международна 

интеграция: проучване и запознаване с водещи световни теоретични 

концепции, известни методики, уточняване на възможности за творческото 

им приложение и интерпретация в българската образователна система. 

Осма глава предоставя информация за „нови“ методи – все още не 

получили достатъчно разпространение у нас, предназначени главно за 

обучение и комуникация на група деца, които поради дълбочината на 

своите физически, умствени или емоционални проблеми имат силно 

изразена потребност от образователни, социални, психологически и 

медицински грижи, надхвърлящи традиционните показатели за специално 

отношение, с цел достигне на пределния максимум на социално 

взаимодействие.“  

Тази неяснота при използване на понятието „Алтернативна 

комуникация“ се наблюдава и в приложените за рецензирани публикации 

по темата. 

Друга група публикации са тематично свързани с нарушения в 

писмената реч, както и с образователната интеграция на „…. учениците 

билингви (от ромски и турски произход) в начална училищна възраст от 

логопедичен аспект.“  Не приемам твърденията, че дисграфичните грешки 

при ученици билингви имат отношение към монолингвизма. Още повече, 

че днес вече официално се налага понятието полилингвизъм и то се приема 

за норма, а не за отклонение от нея. 



Д-р Георгиева търси своето място в научната област на специалната 

педагогика. Тя разглежда комуникативните нарушения при деца със 

слухови, зрителни и множество увреждания; пише в колективи за  децата 

със СОП; търси пътища за обучение на студентите по специалност 

„Специална педагогика“. Разнопосочна е и търсеща. От приложените 

библиографски справки е видно, че следи световните тенденции за 

създаване на различни модели за включване в комуникационния процес на 

деца със специфични слухови проблеми. Смятам, че изясняването на 

използвания понятиен апарат е повече от наложителен – като прецизиране 

и употреба. 

 

4.Научни приноси 

Научните приноси на д-р Гергана Маркова могат да се търсят в 

посока: 

- Потърсени са връзките между комбинираните нарушения и са 

предложени варианти за пълноценни дейности по тяхното преодоляване. 

Не е доказана ефективността на тези методи; 

- Подробно са разгледани особеностите на комуникация при деца 

със слухови и комбинирани нарушения; 

- В доктората си тя успява да изследва трудностите при четене и 

разбиране на прочетен текст при ученици със задръжка в психическото 

развитие. 

Д-р Георгиева определя научните си приноси така: „Научните приноси от 

изследователската дейност са в областта на Специалната педагогика. 

Представените трудове са разделени в четири тематични групи: 1. 

Алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения; 2. 

Алтернативна комуникация при деца с множество увреждания; 3. 

Комуникативни нарушения; 4. Подкрепяща среда за деца със специални 

образователни потребности.“  

 Моето мнение е, че те трябва да се преформулират в посока: 

- Изясняване на теоретични понятия; 

- Приложно – научни. Смятам, че тук могат да се отчетат като 

принос множеството педагогически изследвания, предложените варианти 

за подобряване на комуникацията на деца със  слухови увреждания. 

 

5. Заключение: 

След направен обстоен анализ на документите и научната продукция 

на д-р Гергана Тодорова – Маркова потвърждавам: 

- Представените материали не съответстват на минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“; 

- Научната продукция оценявам като незадоволителна и в 

максимална степен несъответстваща на обявения конкурс за длъжността  в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 



направление 1.2. Педагогика, Специална педагогика (алтернативна 

комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество 

увреждания); 

- Предлагам на уважаемото жури да не подкрепя кандидатурата 

на д-р Гергана Бориславова Тодорова – Маркова за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика., 

Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови 

нарушения и деца с множество увреждания) и да не я предлага за избор от 

ФС на ПФ. 

В проведените вече съвещания на научното жури и при изслушването на д-

р Дияна Георгиева получих отговор на всички зададени от мен въпроси. 

Като отчитам търсенията и отдадеността на д-р Георгиева към 

проблематиката, която изследва, запазвам правото си на различен поглед 

към някои от нейните твърдения. Въпреки това приемам актуалността и 

значимостта на изследваната проблематика, както и практико-приложни 

приноси в продукцията на кандидата. Убедено предлагам на членовете на 

научното жури да препотвърдят заемането на академичната длъжност 

„доцент“ по Специална педагогика / Алтернативна комуникация при 

деца със слухови нарушения и с множество увреждания/, област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр.7, от 22.01.2019 г. на д-р 

Дияна Паскалева Георгиева и да предложат на ФС на ПФ да 

препотвърди избирането й. 

 

 

  

 

23.09. 2021 г.                               Проф. д-р Таня Борисова, д. н. 

Стара Загора                               Тракийски университет       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPINION 

 

of Prof. Dr. Tanya Borisova, Ph.D., 

member of science for a jury in a competition for the academic position of 

"Associate Professor" in Special Pedagogy / Alternative communication with 

children with hearing impairments and multiple disabilities /, field of higher 

education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, 

announced in SG, issue 7, dated January 22, 2019 

 

By Order № 1085 / 22.04.2019 of the Rector of TrU I was appointed an 

internal member of the scientific jury for conducting a competition for the 

academic position of "Associate Professor" in Special Education / Alternative 

communication for children with hearing impairments and multiple disabilities / 

, field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. 

Pedagogy, announced in SG, issue 7, dated January 22, 2019. The opinion was 

prepared in accordance with Orders № 3111 / 23.11.2020 and № 3150 / 

26.11.2020 of the Rector of the Thracian University, Stara Zagora , pursuant to a 

decision of the Supreme Administrative Court № 13200 of 23.10.2020 

 

     For the competition, in 2019, two candidates have submitted documents 

- Assistant Professor Dr. Gergana Borislavova Todorova - Markova and 

Assistant Professor Dr. Diana Paskaleva Georgieva. At its first meeting, the jury 

allowed for evaluation only the materials of Dr. Diana Paskaleva Georgieva, in 

compliance with all procedural rules for the implementation of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the 

accompanying regulations of the Thracian University. As a consequence of a 

decision of the Supreme Administrative Court № 13200 of 23.10.2020, at its 

meeting of 29.07.2021, the scientific jury, despite the apparent inconsistencies 

of the submitted by Dr. Gergana Borislavova Todorova - Markova with the Law 

on the Development of Academic panel in the Republic of Bulgaria, the Rules 

for its implementation and the Rules for the development of the academic staff 

at the Thracian University, complied with the decision of the Court. 

As a member of the scientific jury I will also evaluate the production of Dr. 

Gergana Todorova - Markova. I emphasize at the outset that the documents 

submitted by Dr. Markova for participation in the competition for the academic 

position of "Associate Professor" in Special Education / Alternative 

Communication in Children with Hearing Impairments and Multiple Disabilities 

/, field of higher education 1. Pedagogical sciences , professional field 1.2. 

Pedagogy, announced in SG, issue 7, from 22.01.2019 do not satisfy the 

national minimum requirements for holding the academic position 

"associate professor" in the part for minimum national requirements 

points by group of indicators D -11,12,13 - cited… 

  



 

 

1. Professional biography of the candidates: 

2. Dr. Gergana Markova was an assistant in Special Pedagogy at TrU - 

PF /Hearing and Speech Rehabilitation Pedagogy of Visually Impaired Persons, 

Pedagogy of Children with Multiple Disabilities, Specific Communication /. She 

worked as a speech therapist and part-time lecturer in specific communication 

(2010) and language development of children with hearing impairments, in the 

Faculty of Pedagogy of the Thracian University she was transferred from the 

Faculty of Medicine at her request. He has ONS "Doctor" in Special Pedagogy, / 

Diploma № 0018 / 20.02.2013 /. with the topic: "Relation difficulties in reading 

- reproduction and comprehension of a read text in students with mental 

retardation I - IV grade." Owner and head of the Center for work with children 

"Bobche - ball" in St. Zagora and Sofia. In 2020 she submitted an application to 

leave the Faculty of Pedagogy, which was satisfied by an order of the Rector. 

3. Assistant Dr. Diana Paskaleva Georgieva graduated from SWU, 

specialty "Defectology", specializing in "Speech Therapy" in 1989. Works 

consecutively in several schools in Stara Zagora region, and most long in PU 

"Lyuben Karavelov", Stara Zagora. In 2016 he defended his doctorate on 

"Visual perception of oral speech by children and students with hearing 

impairments integrated into the general education environment" and obtained 

the educational-scientific degree "Doctor" awarded by the Thracian University, 

Faculty of Pedagogy, Diploma 0089. Immediately after the defense she was 

appointed in the PF of TrU as an assistant in Special Pedagogy / Hearing and 

Speech Rehabilitation, Pedagogy of Visually Impaired Persons, Pedagogy of 

Children with Multiple Disabilities, Specific Communication /. The professional 

path of the candidate outlines the scientific interests and is complemented by 

accompanying qualifications and participation in scientific forums and projects. 

 

2. Legality of the procedure 

The publications of Dr. Gergana Borislavova Todorova-Markova do not 

correspond in formal and substantive terms to Art. 5, para 1 of Regulations 

for Development of the Academic Staff of the Thracian University. A 

reference for fulfillment of the minimum national requirements and of the 

additional requirements, defined in the Regulations for the development of the 

academic staff at the Thracian University - Faculty of Pedagogy (Appendix 8.4) 

establishes non-compliance with the minimum national requirements points by 

group of indicators D. Citation on indicator 11 is not indicated, and on indicator 

13 is one. The citations indicated by the candidate Dr. Gergana Borislavova 

Todorova-Markova are by indicator 12. Citation in monographs and collective 

volumes with scientific review are in editions registered in COBISS 

(Cooperative online bibliographic system and services) as textbooks and 

teaching aids (for children's teachers) ; for teachers; for trainers), as follows: 

 Shosheva, Veska and others. Integrating children with special 

educational needs in the conditions of kindergarten: a textbook for children's 



teachers. Sofia: Micro Offset, 2013. 222 p., ISBN: 978-954-577-688-5. 

(COBISS.BG-ID: 1264025572). 

 Shosheva, Veska and others. Integration of children with special 

educational needs in the conditions of a general education school: a textbook for 

teachers. Sofia: Mikro Offset, 2013. 232 p., ISBN: 978954-577-687-8. 

(COBISS.BG-ID: 1264028132). 

 Shosheva, Veska and others. Training of pedagogical specialists from 

kindergartens and primary schools to work with children with special 

educational needs. A guide for trainers. Sofia: Micro Offset, 2013. 285p., ISSN: 

978-954-577-686- 1. (COBISS.BG-ID: 1264027364). 

It is clear that these publications are registered as textbooks in the national 

database. They are not peer-reviewed, have no scientific editor and are not 

counted as monographs and collective volumes with scientific peer-review. I do 

not assume that Dr. Gergana Markova is not familiar with Appendix 8.4. - 

and if so, I believe that she submitted incorrect information in the 

documentation for participation in the competition. 

 

Upon closer inspection of the other materials, more discrepancies are 

found: 

- In the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria, § 1., item 10 of the additional provisions for “monograph”, the book 

mentioned in the reference in co-authorship with A. Miller cannot be equated to 

a monograph. The candidate sets 75 points, / ie. 114 pages; without Chapter 4, 

which is authored by A. Miller, the pages are 96 with only the candidate's 

literature included (ie without Chapter 4). The text of the candidate is 88.5 pages 

(at 1800 characters per page). Therefore, this is only part of a collective 

monograph and carries 10 points. 

And should I assume here that Dr. Markova does not know the legal 

provisions or it is a question of incorrectly submitted information, with a 

difference of 65 points? I admit that the issues in the chapters developed by the 

author are relevant and correspond to the theme of the competition and point to 

the search for methodological options for working with children on the autism 

spectrum; 

- A number of publications such as "Sexual violence of children as a 

deontological and social problem" /1/, "Identification of problems in people with 

permanent disabilities in need of social assistance" /2/; "Rights and obligations 

of the social assistant" /3/; "Needs, rights and obligations of the users of the" 

social assistant "service" /4/; "The life crisis of old age in modern society" /5/; 

"Medico-social aspects in the activity of a social worker / social assistant for 

elderly people with disabilities and living alone" /6/; "Meditation in resolving 

social conflicts" /7/; "The" social assistant "service as an alternative for social 

integration of persons with disabilities and living alone" /8/; "On the 

applicability of mediation in resolving conflicts in school interpersonal systems" 

/9/; do not correspond to the profile of the competition "Special pedagogy / 

alternative communication for children with hearing impairments and multiple 



disabilities /. They are not subject to review and this should be known to Dr. 

Gergana Markova; 

- I also have claims regarding the submitted for review monograph 

"Peculiarities of communication in children with hearing and combined 

disorders", ISBN 978-954-487-164-2. Litera Print AD has not complied with the 

requirements for printing scientific literature - number of characters per page, 

inappropriate font, many pictures, which again makes me doubt whether this is a 

monograph as required by the Law on the Development of Academic Staff in 

the Republic of Bulgaria. If I again assume that Dr. Markova does not know the 

academic requirements, I should also doubt the veracity of the declaration she 

filled in, “that the information provided by me in connection with participation 

in a competition for a scientific /academic position is reliable and prepared. 

according to the requirements of the Law for Development of the Academic 

Staff of the Republic of Bulgaria and the Regulations for Development of the 

Academic Staff of the Thracian University. I am aware of the responsibility 

under Article 313 of the Penal Code and Article 58 of the Higher Education Act 

for presenting and declaring incorrect data." /April 19, 2019 - signature of 

Gerganа Borislavovа Todorovа - Markovа/ 
The findings made above give me the right to establish non-compliance 

with the minimum national requirements for the scientific activity of the 

candidate Assistant Professor Dr. Gergana Borislavova Todorova-Markova 

in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 

1.2. Pedagogy., Special pedagogy (Alternative communication in children 

with hearing impairments and children with multiple disabilities). 

 

Assistant Professor Dr. Diana Paskaleva Georgieva participated in the 

competition with scientific production, including: monographs - 3, of which 2 

independent and one co-authored, arranged by the candidate as habilitation 

papers; teaching aids - 1; articles - 22, of which 17 independent and 5 co-

authored. Declarations of the co-authors are attached; 5 articles have been 

published in refereed journals with impact factor; citations - 21, of which 2 in 

refereed journals with impact factor. he documents submitted by the candidate 

for participation in the competition for associate professor in "Special pedagogy 

/ Alternative communication in children with hearing impairments and multiple 

disabilities /", field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional 

field 1.2. Pedagogy, announced in the State Gazette in, issue 7, dated 22.01.2019 

meet the minimum requirements for admission to assessment in accordance with 

the Law on Thracian Studies and the Regulations of the Thracian University, 

Art. 24, para 2 (a) and item 4, which entered into force on 05.05.2018 of the 

Law for Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria. Due to 

inaccuracies in the distribution of scientific production according to the 

introduced criteria and indicators, it is difficult to follow them. The candidate 

should comply with the requirements of the Laws and Regulations with greater 

precision in order to defend his thesis of credibility and good faith stated in his 

declaration. However, there is compliance with the minimum national 



requirements for the scientific activity of the candidate Dr. Diana Georgieva 

in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. 

Pedagogy, Special pedagogy (alternative communication in children with 

hearing impairments and children with multiple disabilities). 

 

3. General characteristics of the scientific production: 

     After the considerations made regarding the presented scientific 

production of the candidate Dr. Gergana Todorova - Markova, I will focus on 

some of the papers submitted for review: 

- In the monographic work "Peculiarities of communication in children 

with hearing and combined impairment", in her message to readers the author 

formulates a hypothesis that "human communication has no alternative". 

Interesting - if this is her hypothesis, then why is it not scientifically proven or if 

it is a citation - why is the citation not correct? With the description of a 

conceptual apparatus and with three cases from practice, it is difficult to prove 

hypothesis… .; 

- In the book "Sensory and combined disorders" an analytical reading of the 

types of disorders is made, their symptoms are described, their etiology is 

considered, as well as the approaches, principles and methods of working with 

children with combined disorders. The monograph would be very useful if there 

were moments of scientific diagnosis; 

- Only in the monograph "Reading and breaking a read text in students with 

mental retardation" the signs of scientific style are found, but this is on the topic 

of an already defended doctorate; 

Of the articles - only two and in co-authorship are found topics 

corresponding to the announced competition. There are no articles and evidence 

for publications in journals, referenced and indexed in the global databases 

Scopus and Web of Science. 

For review association Dr. D. Georgieva offers three monographs, because 

of her as habilitation papers. The procedure can be minimal. That is why I will 

not dwell in the monograph "Visual perception of oral speech in hearing 

impairment" as in a habilitation thesis, as its title repeats almost verbatim the 

topic of the doctorate. /"Visual perception of oral speech by children and 

students with hearing impairments integrated in a general education 

environment" and "Visual perception of oral speech in hearing impaired" /. I 

realize that the monograph is based on the scientific issues of Assistant 

Professor Dr. D. Georgieva, developing and enriching it, but according to 74 (1) 

item 3… .monographic work, which should not repeat representatives for 

receiving the education and scientific degree “doctor”. 

This gives me reason to accept the other monograph "Alternative 

communication in children with multiple disabilities" for habilitation work, as it 

carries the required number of points by criterion. V. Georgieva defines her 

monograph as innovative in the context of "… One of the nascent Strategic 

directions in the modern Bulgarian special pedagogy is the creation of a unified 

system of alternative methods, methodologies and tools for educational support 



of children with multiple disorders in psycho-physical development. It is already 

clear that "alternative methods, methodologies and tools for educational support 

of children are being sought." I expect Dr. Georgieva to answer how she 

clarifies the concept of "Alternative Communication", which she uses in many 

of her publications. Relying on the MACATON language system, it studies the 

peculiarities of communication in children with multiple disabilities in order to 

assess the effectiveness of using alternative sign systems to form their 

communication skills and habits. As an instrument for assessing the formation of 

communication skills in children with multiple disabilities and determining the 

need for training and communication through the application of the alternative 

system MACATON, an adapted version of the methodology of Radulov, 

Tsvetkova-Arsova, Balkanska (2015) was used for "assessment the individual 

needs of children and students with multiple disabilities ”. Dr. Georgieva uses a 

modified model. The factual material obtained in the course of the research 

justifies the drawing of reasoned conclusions about the effectiveness of the 

language program MACATON, whose application is linked to the formation of 

communicative competence and communicative behavior in the studied category 

of children, overcoming a number of difficulties in their interaction with others.  

 

I do not doubt the good faith of the conducted research and again I accept 

that it is an ALTERNATIVE MODEL for communication. 

      In the monograph co-authored "Alternative Strategies for Learning and 

Communication in Children with Mental Developmental Disabilities" the 

combination ALTERNATIVE STRATEGIES for Communication already 

appears, in which it reappears "… Globally, alternative communication is a 

remarkable achievement in the development of public services for all persons 

with communication difficulties in order to remove barriers to social connection. 

… .The claims are for tracing “the theoretical and practical experience in this 

field, which allows active involvement in the process of international 

integration: research and acquaintance with leading global theoretical concepts, 

known methodologies, specifying opportunities for their creative application and 

interpretation in the Bulgarian educational system. Chapter Eight provides 

information on "new" methods - not yet widespread in our country, designed 

mainly for training and communication of a group of children who, due to the 

depth of their physical, mental or emotional problems have a strong need for 

educational, social, psychological and medical care that goes beyond traditional 

indicators of special treatment in order to reach the maximum of social 

interaction." 

This ambiguity in the use of the term "Alternative Communication" is also 

observed in the attached for peer-reviewed publications on the topic. 

      Another group of publications is thematically related to disorders in 

written speech, as well as to the educational integration of “…. bilingual 

students (of Roma and Turkish origin) in primary school age from a speech 

therapy aspect. ”I do not accept the claims that dysgraphic errors in bilingual 

students are related to monolingualism. Moreover, today the concept of 



polylingualism is officially imposed and it is accepted as a norm, not a deviation 

from it. 

Dr. Georgieva is looking for her place in the scientific field of special 

pedagogy. It examines communication disorders in children with hearing, vision 

and multiple disabilities; writes in groups for children with SEN; is looking for 

ways to train students in the specialty "Special Pedagogy". She is versatile and 

searching. From the attached bibliographic references it is evident that it follows 

the world trends for creating different models for inclusion in the 

communication process of children with specific hearing problems. I think that 

the clarification of the conceptual apparatus used is more than necessary - such 

as refinement and use. 

 

4. Scientific contributions 

The scientific contributions of  Dr. Gergana Markova can be sought in 

the direction of: 

- The connections between the combined violations are sought and options 

for full-fledged activities for their overcoming are proposed. The effectiveness 

of these methods has not been proven; 

- The peculiarities of communication in children with hearing and 

combined disorders are considered in detail; 

- In her doctorate she managed to study the difficulties in reading and 

comprehension of a read text in students with mental retardation. 

 

Dr. Georgieva defines her scientific contributions as follows: “The 

scientific contributions from the research activity are in the field of Special 

Pedagogy. The presented works are divided into four thematic groups: 1. 

Alternative communication in children with hearing impairments; 2. Alternative 

communication for children with multiple disabilities; 3. Communication 

disorders; 4. A supportive environment for children with special educational 

needs. " 

My opinion is that they need to be reformulated in the direction of: 

- Clarification of theoretical concepts; 

- Applied - scientific. I believe that the numerous pedagogical researches 

and the proposed options for improving the communication of children with 

hearing impairments can be considered as a contribution here. 

 

5. Conclusion: 

After a thorough analysis of the documents and scientific production of Dr. 

Gergana Todorova - Markova I confirm: 

- The submitted materials do not comply with the minimum national 

requirements for holding the academic position of "Associate Professor"; 

- I evaluate the scientific production as unsatisfactory and to the maximum 

extent inconsistent with the announced competition for the position in the field 

of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, 



Special pedagogy (alternative communication for children with hearing 

impairments and children with multiple disabilities); 

- I suggest to the esteemed jury not to support the candidacy of Dr. 

Gergana Borislavova Todorova - Markova for the academic position of 

"Associate Professor" in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.2. Pedagogy., Special pedagogy (alternative communication 

for children with hearing impairments and children with multiple disabilities) 

and not to offer it for selection by the Faculty Council of the Faculty of 

Pedagogy. 

- In the already held meetings of the scientific jury and during the hearing 

of Dr. Diana Georgieva I received an answer to all the questions I asked. 

Taking into account Dr. Georgieva's search and dedication to the issues she is 

researching, I reserve the right to have a different view of some of her 

statements. Nevertheless, I accept the topicality and significance of the 

researched issues, as well as practical and applied contributions in the 

production of the candidate.  I strongly suggest to the members of the 

scientific jury to reaffirm the holding of the academic position of "Associate 

Professor" in Special Pedagogy /Alternative Communication in Children 

with Hearing Impairments and Multiple Disabilities/, field of higher 

education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, 

announced in SG, issue 7, dated January 22, 2019 of Dr. Diana Paskaleva 

Georgieva and to propose to the Faculty Council of the Faculty of Pedagogy 

to reaffirm her election. 

 

 

 

 

23.09.2021                                  Prof. Dr. Tanya Borisova, Ph.D. 

Stara Zagora                                   Thrakya University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


