
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Мария Славова Тенева 

преподавател в Педагогически факултет на Тракийски университет,  

Стара Загора 

Относно: участие в състава на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност ,,доцент“ по ,,Специална педагогика (алтернативна комуникация 

при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания)“, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, към 

катедра ПСН, обявен в Държавен вестник бр. 07/22.01. 2019 г. 

 

 

 Становището е изготвено в съответствие със Закона за развитието на академичния състав 

в Република България, Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България, Правилник за развитие на академичния състав в Тракийски 

университет – Стара Загора и в изпълнение на Заповеди № 3111/23.11.2020 г., № 

3150/26.11.2020 г. и № 1878/16.07.2021 г.на Ректора на Тракийски университет, гр. Стара 

Загора. 

 

Данни за конкурса: 

Конкурсът за заемане на академична длъжност ,,доцент“ по ,,Специална педагогика 

(алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество 

увреждания)“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика към катедра ПСН е обявен в Държавен вестник бр. 07/22.01. 

2019 г. 

За участие в конкурса са подадени два броя документи – от д-р Дияна Паскалева 

Георгиева и от д-р Гергана Бориславова Тодорова-Маркова.  

На своето първо заседание научното жури взема единодушно решение за оценка на 

научната продукция само на кандидата д-р Дияна Паскалева Георгиева, тъй като научната 

й продукция е в пълно съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и ПРАСТрУ. Членовете на 

научното жури констатират несъответствие на представените материали на кандидата д-р 

Гергана Бориславова Тодорова-Маркова по отношение на неизпълнение на минималните 

национални изисквания. 

На заседание на научното жури проведено на 27.11.2021 г. научното жури 

потвърждава констатацията си за несъответствие на научната продукция на д-р Гергана 

Тодорова – Маркова с минималните национални изисквания по показател ,,Д – 

Цитирания“. 

До повторна оценка на научната продукция се допуска д-р Дияна Паскалева 

Георгиева, вече редовно и законно избрана на АД „доцент“ за нуждите на ТрУ – Стара 

Загора. 

На заседание проведено на 29.07.2021 г., след пореден преглед на съответствието с 

минималните национални изисквания, в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, научното жури потвърждава 

констатациите си от заседанието проведено на 27.11.2020 г. За пореден път всички 



членове на научното жури препотвърждават решението си, че научната продукция 

представена от д-р Гергана Бориславова Тодорова-Маркова, за участие в конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ по Специална педагогика (алтернативна 

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

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

Педагогика, обявен в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г. за нуждите на Педагогически факултет при 

Тракийски университет, не съответства на националните минимални изисквания за 

заемане на академичната длъжност ,,доцент“ по показател ,,Д – Цитирания“. 

 Въпреки констатациите на научното жури, научната продукция на  д-р Гергана 

Тодорова-Маркова се допуска до оценяване в изпълнение на Решение на Върховен 

административен съд № 13200 от 23.10.2020 г. и Решение № 287 от 09.07.2021 г. 

В това становище доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева фигурира като кандидат 

въпреки, че нейната процедурата за заемане на академична длъжност ,,доцент“ е 

извървяна успешно и приключила по правилата в рамките на конкурса. Дияна Паскалева 

Георгиева е допусната до оценяване, оценена, изслушана от състав на научно жури по 

процедурата на второ заседание, а изборът й предложен и утвърден от Факултетния съвет 

на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора. Изборът е утвърден и 

със заповед на Ректора № 2076 от 17.07.2019 г., въз основа на което на доц. д-р Дияна 

Паскалева Георгиева е издаден съответния документ, удостоверяващ законно присъдената 

академична длъжност „доцент“ по Специална педагогика (Алтернативна комуникация при 

деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания).    

 

Данни за кандидатите: 

 Гергана Бориславова Тодорова-Маркова завършва през 2000 г. ПУ ,,Паисий 

Хилендарски“, ОКС ,,Бакалавър“, специалност ,,Специална педагогика“. През 2008 г. 

придобива ОКС ,,Магистър“ по „Социална работа и медиация“ в Тракийски университет, 

Стара Загора. През 2013 г. придобива образователна и научна степен ,,доктор“ по 

,,Специална педагогика“, въз основа на защитен дисертационен труд на тема: „Релациите 

трудности в четенето – възпроизвеждане и разбиране на прочетен текст при ученици със 

задръжка в психическото развитие I – IV клас“.  Работи като Специален педагог в Дневен 

център за деца и младежи с умствена изостаналост, логопед, хоноруван преподавател. 

Кариерното й развитие като университетски преподавател в Тракийски университет 

започва през 2001 г. За периода 2001-2019 г. тя заема позициите: хоноруван преподавател, 

асистент, старши асистент, главен асистент.   

Дияна Паскалева Георгиева завършва през 1989 г. Висш педагогически институт 

– Благоевград, специалност ,,Дефектология“. Работи като логопед в няколко училища на 

територията на област Стара Загора. От 2013 г. е привлечена като хоноруван асистент в 

Педагогически факултет на Тракийски университет. През 2015 г. е назначена на 

академична длъжност асистент по Специална педагогика в ПФ на ТрУ. През 2016 г. 

придобива ОНС ,,доктор“ по Специална педагогика след защита на докторска дисертация 

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

интегрирани в общообразователна среда“.  

 

Характеристика на научната продукция: 



 Д-р Гергана Бориславова Тодорова – Маркова участва в конкурса с 2 

самостоятелни монографии, 1 книга на база защитен дисертационен труд, глава от 

колективна монография и 19 публикации. 

Д-р Гергана Тодорова – Маркова представя за участие в конкурса научна продукция, 

която не съответства на минималните национални изисквания по групи показатели в 

област Висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика. Констатираното несъответствие е по група от показатели ,,Д – Цитирания“. 

При изискуеми за заемане на академична длъжност ,,доцент“100 точки, на кандидат д-р 

Гергана Тодорова- Маркова научното жури признава 5 точки. 

Предложените от кандидата д-р Гергана Тодорова-Маркова цитирания по показател 

12. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране са в издания, 

регистрирани в COBISS като учебници и учебни помагала (за детски учители; за учители; 

за обучители). Тези издания имат характер на учебно-помощна литература и са 

разработени в резултат на проектна дейност. Те нямат научен рецензент. Обучителните 

материали и учебните помагала нямат монографичен характер. 

Може да се търси несъответствие на продукцията на кандидата и по отношение на 

показател ,,Г“. Значима част от проблематиката на представената научна продукция от д-р 

Гергана Тодорова – Маркова е извън обсега на профила на обявения конкурс, а именно 

,,алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество 

увреждания“. Тези трудове няма да бъдат предмет на оценка. 

Монографията, несъответстваща на профила на обявения конкурс е:  

Тодорова – Маркова, Г. Четене и разбиране на прочетен текст при ученици със 

задръжка в психическото развитие. Изд. „Литера принт“ АД – Стара Загора, 2019, 192 с., 

ISBN: 978 – 954 – 487 – 158 – 1  

Като несъответстващи на профила на обявения конкурс може да се посочат статиите: 

: 

1. Тодорова, Г. Дидактическата игра и развитието на речта при деца със задръжки в 

психическото развитие. Сборник: „Нова философия в образованието“. 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2005, 

293-299, ISBN: 954 – 577 – 292 – 1  

2. Miteva, R., G. Todorova – Markova. The Sexual abuse Children as Deontological and 

Social problem. The 4-th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 

Absract book, 8 – 11 June, 2006, Stara Zagora, Poster Presentations.  

3. Тодорова – Маркова, Г. Идентификация на проблемите при лица с трайни 

увреждания, нуждаещи се от социална помощ. Сборник: „Проблеми на социалната 

работа” - Oбразование, практика, научни изследвания. ИК „КОТА“, София, 2007, 

161 – 164, ISBN: 978 – 954 – 305 – 232 – 5  

4. Todorova – Markova, G. Readiness of Children with Retarded Mental Development and 

Audio – Speech Disorders for School Education. From Theory to Practice. International, 

interdisciplinary Conference in Otology and Neuro – Otology, May 08 – 10, 2009, Stara 

Zagora, Bulgaria, Online, Posters; ISSN 1311-8633 

5. Тодорова – Маркова, Г. Права и задължения на социалния асистент. Сборник добри 

практики. Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с 

различни видове увреждания и самотноживеещи – дейност „Социален асистент“, 

Изд. „Литера принт“ АД – Стара Загора, 2009, 32 – 34, ISBN: 978 – 954 – 487 – 090 

– 4  



6. Тодорова – Маркова, Г. Потребности, права и задължения на потребителите на 

услугата „социален асистент“. Сборник добри практики. Грижа в семейна среда за 

независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и 

самотноживеещи – дейност „Социален асистент“,. Изд. „Литера принт“ АД – Стара 

Загора, 2009, 63 – 65, ISBN: 978 – 954 – 487 – 090 – 4  

7. Тодорова – Маркова, Г. Житейската криза на старостта в съвременното общество. 

Сборник добри практики. Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот 

на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи – дейност „Социален 

асистент“. Изд. „Литера принт“ АД, Стара Загора, 2009, 66 – 74, ISBN: 978 – 954 – 

487 – 090 – 4  

8. Тодорова – Маркова, Г. Медико – социални аспекти в дейността на социалния 

работник (социален асистент) при възрастни хора с увреждания и самотно 

живеещи. Сборник добри практики. Грижа в семейна среда за независимост и 

достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи – дейност 

„Социален асистент“. Изд. „Литера принт“ АД, Стара Загора, 2009, 75 – 79, ISBN: 

978 – 954 – 487 – 090 – 4  

9. Тодорова – Маркова, Г. Медиация при решаване на социални конфликти. Сборник 

добри практики. Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с 

различни видове увреждания и самотноживеещи – дейност „Социален асистент“. 

Изд. „Литера Принт“ АД, Стара Загора, 2009, 80 – 84, ISBN: 978 – 954 – 487 – 090 – 

4  

10. Тодорова – Маркова, Г. Услуга „Социальный ассистент как альтернатива для 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями и одиноких людей. 

Сборник: „Психолого – социальная работа в современном обществе: Проблемы и 

решения“ Под общ ред. Ю., П. Платонова. Санкт – Петербургский государственый 

институт психологии и социальной работы, 2011, 299 – 302с., ISBN: 978 – 5 – 98238 

– 037 – 1  

11. Шошева, В., Г. Тодорова – Маркова. За приложимостта на медиацията при 

разрешаване на конфликти в училищните интерперсонални системи. Сборник 

материали. „Умения за медиация в социалната работа, Стара Загора, 2011, 75 – 107, 

ISBN: 978 – 954 -9443-51-6  

12. Todorova – Markova, G. Mechanism of Reading of School Children with Cerebral 

Dysfunction in the Dynamics of Their Training from the First School grade to the end of 

Fourth grade. Trakia Journal of Science, Series Social Sciences, vol. 11, number 3, 2013, 

231 – 233, ISSN: 1313 – 7069  

13. Todorova – Markova, G., S. Boshkilova. Research of the Retelling and Reading 

Comprehension of Children with Specific Learning Disorders (Grade (AE) 2-4). Trakia 

Journal of Schience, Series Social Sciences, vol. 13, number 3, 2015, 259 – 262, ISSN: 

1313 - 7069  

14. Тодорова – Маркова, Г. , М. Василева. Невро – моторните незрялости и влиянието 

им върху образователните умения на детето. Yearbook of the Faculty of Education, 

vol. XIV, 2017, 111 – 127, ISSN: 1312-286X  

15. Todorova – Markova, G. Practical Training of Students in the Field of Special Education 

– Achievements, Difficulties and future perspectives. European Journal of Natural 

History, № 6, 2018, 40 – 45, ISSN: 2073 – 4972  



16. Todorova – Markova, G. “Information and Communication Technologies as a Tool for 

Social Support and Development of School Students with Dyslexia in the United 

Kingdom. European Journal of Natural History, № 2, 2019, ISSN: 2073 – 4972. 

Монографията ,,Особености на комуникацията при деца със слухови и комбинирани 

нарушения“ представя авторовата позиция, че човешката комуникация няма алтернатива. 

Д-р Гергана Тодорова – Маркова  споделя становище, че за алтернатива може да се говори 

по отношение на средствата за нейното осъществяване. 

В първа глава е направен обзор на научни постановки по отношение на същността и 

особеностите на комуникацията. Представени са познати модели за комуникация, 

средства за комуникация, аспекти на комуникацията.  

Втора и трета глава са посветени съответно на значението и средствата за 

комуникация при лица със слухови нарушения и при лица с комбинирани нарушения. 

Четвърта глава представя описание на случаи от практиката. Те визират различен 

тип характеристики на децата – биологични, психологически, социокултурни, семейни.  

Представени са индивидуални програми за работа с деца с различни диагнози - 

„Разстройство на експресивната реч. Хиперактивен синдром и дефицит на вниманието“ 

(ХАДВ), первазивно разстройство на развитието и синдром на Аспергер”, “Вродена 

глухота, с остатъчен слух (умерена степен)”, ,,Генерализирано разстройство на 

развитието“. Проследена е, в описателен план, ефективността на изпълнение на 

индивидуалните програми на децата в период от 2, 4, 6 месеца. Липсват конкретни данни 

от проведено изследване, което убедително да потвърди посочените от автора 

положителни резултати. 

В книгата „Сетивни и комбинирани нарушения“, „Литера принт“ АД – Стара Загора 

от 2019г., е направена характеристика на сетивните и комбинираните нарушения. 

Идентифицирана е връзката между сетивните и комбинираните нарушения в различни 

контексти, търсят се начини за оптимизиране на работата с лица с комбинирани 

нарушения.  

Книгата „Общуване при деца от аутистичния спектър на поведение“  (в съавторство), 

е посветена на интересна проблематика. Тук са разгледани идентификацията и 

терапевтичните решения, предназначени за деца от аутистичния спектър. Търсят се нови 

методики за осъществяване на терапевтично взаимодействие. Представената книга обаче 

не може да бъде отнесена към научния жанр „монография“, по смисъла на § 1., т. 10 от 

допълнителните разпоредби ЗРАСРБ. Д-р Гергана Тодорова-Маркова е разположила 

текста на 88,5 страници (според стандарта - 1800 знака на страница). Това приравнява 

труда до глава от колективна монография.  

Статиите, които може да се разглеждат в аспекта на обявения конкурс  са:  



1. Тодорова, Г. Особености в организацията и провеждането на корекционната работа 

при деца с увреден слух. Pro Otology, Balkan Journal of Otology and Neuro – Otology, Vol. 3-

Number 2-2003, Supplement, 146-168 – ISSN: 1311 – 8633  

2. Todorova – Markova, G. Perturbations dans le discours et l’ouie et retard dans le 

developpment psychique. Reunion Francophone ORL, Te te et Cou Otologie, Rhinologie, 

Patologie de la Vox – Deglutition, Les 25 – 27 Mai, 2008, Varna, Bulgaria, Posters Enligne; 

ISSN 1311-8633  

3. Todorova – Markova, G. Specific Features of Alternative Communication with Children 

with Sensory Disorders and Multiple Disabilities. KNOWLEDGE. International Journal 

Education, Knowledge in practice, vol. 28 № 3, 2018, 1027 – 1030, ISSN: 2545 – 4439 

Статиите визират авторовата позиция за излизане на корекционната работа извън 

рамките на дидактическите занятия и откриването на тясна взаимовръзка между нейното 

реализиране и общото здравословно състояние на децата. Индивидуалните занятия с 

децата с увреден слух са разгледани в контекста на тяхната значимост, цел и съдържание. 

Представени са особеностите в речта на учениците със слухово-речеви нарушения и 

задръжки в психическото развитие.  

В противовес със заявената позиция от автора в монографията ,,Особености на 

комуникацията при деца със слухови и комбинирани нарушения“, че човешката 

комуникация няма алтернатива и не е целесъобразно да се говори за алтернативна 

комуникация, д-р Гергана Тодорова – Маркова публикува статия със заглавие ,,Specific 

Features of Alternative Communication with Children with Sensory Disorders and Multiple 

Disabilities“, като предметна област в статията е изведена алтернативната комуникация 

при деца със сензорни и комбинирани нарушения. Двете позиции заявени от д-р Гергана 

Тодорова – Маркова (в посочените монография и статия) са взаимно противоречащи и 

изключващи се. 

Д-р Дияна Паскалева Георгиева участва в конкурса с научна продукция, която е 

в съответствие с критериите по групи показатели, съобразно минималните национални 

изисквания за заемане на академична длъжност ,,доцент“ на ПРАСРБ и ПРАСТрУ. 

Представени са за оценка 3 монографии, 1 учебник, 19 публикации. 

Научната продукция на Дияна Паскалева Георгиева се отличава със задълбочени 

теоретични анализи и авторски емпирични изследвания по значими проблеми в областта 

на специалната педагогика. Тематиката на научните разработки очертава гносеологичното 

поле, в което се разпростират професионалните интереси и търсения на д-р Георгиева, а 

именно: комуникативни нарушения, алтернативни стратегии за комуникация при деца със 

слухови нарушения и при деца с множество увреждания, подкрепяща среда за деца със 

специални образователни потребности.  

В монографията ,,Зрително възприемане на устната реч при нарушен слух“ се 

разкрива проблемът за факторите и механизмите, детерминиращи развитието на умения за 

зрително възприемане на речта в условията на глухота. Поставен е акцент върху 



интегративните механизми на зрителната и слуховата информация при мултимодалната 

организация за преработка на речта. Представени и анализирани са резултати от 

експериментално изследване насочено към диференциране на уменията за визуална 

перцепция на устната реч при глухи деца интегрирани в общообразователна среда. 

Представен е многоаспектен и динамичен модел на ранното обучение и рехабилитация 

при деца със слухови нарушения, който има ключова позиция за развитие на уменията за 

зрително възприемане на устната реч.  

В монографията ,,Алтернативна комуникация при деца с множество увреждания“ 

на базата на емпирични изследвания са проучени и анализирани особеностите за 

комуникация при деца с множество увреждания чрез използване на модела за 

алтернативна комуникация - езиковата програма МАКАТОН. Откроява се приносът на 

автора по отношение на провеждането на експериментално изследване разкриващо 

динамичния характер в развитието на комуникативната компетентност и извеждането на 

важни изводи, свързани с позитивите от приложението на алтернативната технология в 

обучението и комуникацията на децата с множество увреждания. 

В монографията ,,Алтернативни стратегии за обучение и комуникация при деца с 

особености в психо-физическото развитие“  са разкрити особеностите в процеса на 

формиране на социално-битова компетентност при децата с множество увреждания, чрез 

използване на пиктографични изображения. Изследван е потенциалният ресурс на 

технологията на използване на пиктограмните символи като алтернативна комуникативна 

стратегия за формиране на социално-битова компетентност при деца с множество 

нарушения. 

Статиите на д-р Георгиева напълно удовлетворяват минималните национални 

изисквания по показател ,,Г“ и съответстват на тематиката на обявения конкурс. Чрез тях 

научните търсения на Дияна Паскалева Георгиева получават широка популяризация в 

научните среди не само в България, но и в международен аспект. За това свидетелства 

посочения от кандидата списък с 21 цитирания. Това е показател, че значимостта на 

теоретичните и емпиричните изследвания на д-р Георгиева се оценява високо от 

изследователите в областта на общата и на специалната педагогика и намират отражение в 

техните научни разработки. Популяризацията на резултатите от научните си изследвания 

Дияна Георгиева реализира чрез участие в 11 международни научни форуми в страната и 

чужбина, чрез представяне на научни доклади по проблемите на специалната педагогика. 

Висок атестат за значимостта на научните й изследвания и тяхното представяне пред 

научната общност са получените награди от организаторите на научните форуми: 

 Дипломи за активна изследователска дейност и значим принос в развитието на 

съвременната наука от International Scientific and Practical Conference “World Science”, July 

2016 and August 2016, Abu-Dhabi, UAE;  

 Диплом за принос на млади учени от Hearing Loss - Functional Diagnostic And 

Treatment, 23-25 May 2014 г., ТрУ – Ст. Загора. 

 

Преподавателска дейност: 

Гергана Тодорова-Маркова през 2003 г. след успешно защитен конкурс започва 

работа като асистент по Специална педагогика в Медицински факултет на Тракийски 

университет. От 2009 г. заема академичната длъжност старши асистент, а от 2011 г. е 

главен асистент по Специална педагогика в Медицински факултет на ТрУ. От 2016 г. 

заема академичната длъжност асистент по Специална педагогика в Педагогически 



факултет на Тракийски университет. Гергана Тодорова-Маркова има изискуемия трудов 

стаж за участие в конкурс за заемане на академична длъжност ,,доцент“. 

 

Дияна Паскалева Георгиева след защитата на дисертационния си труд за 

придобиване на ОНС ,,доктор“ по Специална педагогика, заема убедено своето място като 

академичен преподавател в Педагогически факултет на Тракийски университет по голям 

брой учебни дисциплини от учебния план на студентите от специалност Специална 

педагогика. Това са: Слухово-речева рехабилитация, Педагогика на деца с множество 

увреждания, Специфична комуникация при деца със слухови нарушения, Педагогика на 

зрително затруднени лица, Сравнително специално образование, Алтернативни 

комуникативни подходи, Жестов език и дактил, Комуникативни нарушения при деца със 

слухови нарушения и др. 

 В академичната си дейност Дияна Георгиева се отличава със своите  

организаторски умения, уменията за работа в екип, академична етика при съвместната 

работа с преподаватели и студенти, за което свидетелстват участията й в работните екипи 

на международни, национални и университетски научни проекти, участията й в 

международни преподавателски мобилности, както и научното ръководство на 

дипломанти. 

 

Приноси: 

Научните приноси са изведени от д-р Гергана Тодорова-Маркова не по проблемни 

изследователски области, а отделно от всяка публикация. Това създава затруднение ясно 

да се открои изследователското поле на кандидата. Извеждането на научни приноси от 

отделните публикации създава впечатление на децентрираност и повърхностност. Липсва 

определен фокус, около който да се композира научната продукция на д-р Гергана 

Тодорова-Маркова и да се изведат значими научни приноси, за да я откроят като 

задълбочен изследовател в областта на алтернативната комуникация при деца със слухови 

нарушения и деца с множество увреждания.  Приносите следва да бъдат изведени като 

теоретични или практико-приложни достижения на кандидата, в резултат на негови 

целенасочени, задълбочени, дългогодишни изследвания в определено изследователско 

поле, което не е направено.  

Голяма част от посочените от кандидата приноси са в областта на социалните дейности – 

открояването на правата и задълженията на социалния асистент, идентификацията на 

проблемите на лица с трайни увреждания нуждаещи се от социална помощ, представянето 

на медико-социалните аспекти в дейността на социалния работник/социалния асистент, 

разглеждането на услугата ”социален асистент” като алтернатива за социална интеграция 

на лица с ограничени възможности и самотно живеещи и др. Те не кореспондират с 

тематиката на обявения конкурс.  

 

Научните приноси на Дияна Паскалева Георгиева са оригинални, с ясно изразен научно-

теоретичен и практико-приложен характер. Те са обогатяващи научната теория и практика 

в областта на специалната педагогика. Приемам диференцираните от кандидата приноси 

на научната продукция. 

 

Заключение: 



Установеното съдържателно и формално несъответствие с профила на обявения 

конкурс на представената продукция от кандидата д-р Гергана Бориславова Тодорова-

Маркова ми дава основание да не подкрепя нейната кандидатура за заемане на 

академичната длъжност ,,доцент“ по Специална педагогика (алтернативна комуникация 

при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания), област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, и да 

предложа същото на членовете на научното жури и в последствие на членовете на 

Факултетния съвет на Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стар Загора. 

Представените от д-р Дияна Паскалева Георгиева документи и материали са в 

съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, Правилника за развитие на академичния състав в Република България и 

съответния Правилник на Тракийски университет, Стара Загора.  

Продукцията й съдържа безспорни теоретични и практико-приложни приноси. 

Научната и преподавателска квалификация на Дияна Георгиева са в съответствие 

със заявените потребности на ПФ на ТрУ, чрез обявяването на конкурса. 

Това ми дава пълно основание да препотвърдя решението си, че  д-р Дияна 

Паскалева Георгиева има основание да заема академичната длъжност „доцент” и да 

предложа   на членовете на научното жури и на членовете на Факултетния съвет на 

Педагогически факултет при Тракийски университет да препотвърдят своето решение д-р 

Дияна Паскалева Георгиева да заема академичната длъжност „доцент” по 

Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения 

и деца с множество увреждания), област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. 

 

24.09.2021 г.                                                 Изготвил становището: 

Стара Загора                                                 /доц. д-р Мария Тенева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION REPORT 

by Assoc. Prof. Mariya Slavova Teneva, PhD 

lecturer at the Faculty of Pedagogy of the Trakia University, 

Stara Zagora 

Regarding: participation in the staff of a scientific jury for conducting a competition for 

occupying the academic position "associate professor" in “Special Pedagogy (alternative 

communication in children with hearing disorders and children with multiple disabilities)”, 

higher education area 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, to the 

department PSN, announced in State Gazette 07/22.01.2019. 

Based on Art. 4 (3), (4) of ZRASRB, art. 5 (3), (4) of PRASTrU and decision of the Supreme 

Administrative Court N:1320 of 23.10.2020 г. 

  

The evaluation report has been prepared in accordance with the Law for the academic staff 

development in the Republic of Bulgaria, Rules for application of the Law for the academic staff 

development in the Republic of Bulgaria, Rules for development of the academic staff in Trakia 

University – Stara Zagora and pursuant to Orders № 3111 / 23.11.2020, № 3150 / 26.11.2020 

and № 1878 / 16.07.2021 of the Rector of the Trakia University, Stara Zagora.  

 

Contest details: 

The competition for occupying the academic position "associate professor" in “Special 

Pedagogy (alternative communication in children with hearing disorders and children with 

multiple disabilities)”, higher education area 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. 

Pedagogy, to the department PSN, was announced in State Gazette 07/22.01.2019. 

Two sets of documents were submitted for participation in the competition – by Diyana 

Paskaleva Georgieva, PhD and by Assistant Professor Gergana Borislavova Todorova-Markova, 

PhD. 

At its first meeting, The scientific jury unanimously decided to evaluate the scientific 

production only of Dr. Diyana Paskaleva Georgieva, as her scientific production is in full 

compliance with the requirements of ZRASRB and PRASTrU. The members of the scientific 

jury found inconsistency of the submitted materials of the candidate Assistant Professor Dr. 

Gergana Borislavova Todorova-Markova regarding non-compliance with the minimum national 

requirements for indicator "D – Cited".  



At a meeting of The scientific jury held on 27.11.2021, The scientific jury confirmed its 

finding of non-compliance of the scientific production of Dr. Gergana Todorova-Markova with 

the minimum national requirements for indicator "D - Cited". 

Dr. Diyana Paskaleva Georgieva, already regularly and legally elected by the Academic 

Council "Associate Professor" for the needs of TrU – Stara Zagora, is allowed to re-evaluate the 

scientific production. 

At a meeting held on 29.07.2021, after consecutive review of compliance with the 

minimum national requirements in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

Professional field 1.2. Pedagogy, The scientific jury confirmed its findings from the meeting held 

on 27.11.2020. Once again, all members of The scientific jury reaffirmed their decision that the 

scientific production presented by Dr. Gergana Borislavova Todorova-Markova, to participate in 

a competition for the academic position of "Associate Professor" in Special Education 

(alternative communication in children with hearing impairments and children with multiple 

disabilities), in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, Professional field 1.2. 

Pedagogy, announced in State Gazette 07/22.01.2019 for the needs of the Faculty of Education at 

the Trakia University, does not comply with the national minimum requirements for holding the 

academic position "Associate Professor" on indicator "D - Cited". 

Despite the findings of The scientific jury, the scientific production of Dr. Gergana 

Todorova-Markova is allowed for evaluation pursuant to Decision of the Supreme 

Administrative Court № 13200 of 23.10.2020 and Decision № 287 of 09.07.2021. 

In this evaluation report, Assoc. Prof. Dr. Diyana Paskaleva Georgieva appears as a 

candidate, although her procedure for holding the academic position of "Associate Professor" has 

been successful and completed according to the rules within the competition. Diyana Paskaleva 

Georgieva was admitted to the evaluation, evaluated, heard by a Scientific jury in the procedure 

of the second meeting, and her election was proposed and approved by the Faculty Council of 

the Faculty of Education, Trakia University – Stara Zagora. The election was approved by an 

order of the Rector № 2076 dated 17.07.2019, on the basis of which Assoc. Prof. Dr. Diyana 

Paskaleva Georgieva was issued the relevant document certifying the legally awarded academic 

position "Associate Professor" in Special Education (Alternative Communication in children 

with hearing impairments and children with multiple disabilities).  

 

Candidate details: 

Gergana Borislavova Todorova-Markova graduated in 2000 from the Paisii Hilendarski 

University of Plovdiv, Bachelor's degree, specialty in Special Pedagogy. In 2008 she obtained a 

Master's degree in Social Work and Mediation at the Trakia University, Stara Zagora. In 2013 

she obtained an educational and scientific degree "Doctor" in "Special Pedagogy", based on a 

defense dissertation on the topic "Relation difficulties in reading – reproduction and 

comprehension of a read text in students with retardation in mental development I - IV class ". 

She has worked as a special educator at the Day Care Center for Children and Youth with Mental 

Retardation, speech therapist, part-time teacher. Her career development as a university lecturer 

at the Trakia University began in 2001. For the period 2001-2019 she held the positions: part-

time lecturer, assistant, senior assistant, chief assistant. 

Diyana Paskaleva Georgieva graduated in 1989 from the Higher Pedagogical Institute – 

Blagoevgrad, specialty “Defectology”. She have worked as a speech therapist in several schools 

on the territory of Stara Zagora district. Since 2013 she was employed as a part-time assistant at 

the Faculty of Education of the Trakia University. In 2015 she was appointed to the academic 



position of Assistant in Special Pedagogy at the Faculty of Education. In 2016 she acquired the 

educational scientific degree "Doctor" in Special Pedagogy after defending a doctoral 

dissertation on the topic “Visual perception of oral speech in children and students with hearing 

impairments integrated into the general education environment”. 

 

Characteristics of the scientific production: 

Dr. Gergana Borislavova Todorova-Markova participates in the competition with 2 

independent monographs, 1 book based on a defended dissertation, chapter of a collective 

monograph and 19 publications. 

Dr. Gergana Todorova-Markova presents for participation in the competition scientific 

products that do not meet the minimum national requirements for groups of indicators in the field 

of Higher Education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy. The identified 

discrepancy is by group of indicators "D - Cited". In case of 100 points required for holding the 

academic position of "Associate Professor", The scientific jury recognizes 5 points per candidate 

Dr. Gergana Todorova-Markova. 

The citations proposed by the candidate Dr. Gergana Todorova-Markova under indicator 

12. Citations in monographs and collective volumes with scientific review are in editions 

registered in COBISS as textbooks and teaching aids (for children's teachers; for teachers; for 

trainers). These editions have the character of teaching aids and are developed as a result of 

project activities. They do not have a scientific reviewer. Training materials and teaching aids are 

not monographic in nature.  

A non-compliance of the applicant's production can also be sought with regard to 

indicator "G". A significant part of the issue of the presented scientific production by Dr. 

Gergana Todorova-Markova is beyond the scope of the profile of the announced competition, 

namely, "alternative communication in children with hearing impairments and children with 

multiple disabilities". These works will not be evaluated. 

The monograph, which does not correspond to the profile of the announced competition, 

is: 

Todorova-Markova, G. Reading and comprehension of a read text in students with 

retardation in mental development. Ed. Litera Print AD - Stara Zagora, 2019, 192 pages, ISBN: 

978 - 954 - 487 - 158 -  

 

The following articles can be indicated as not corresponding to the profile of the 

announced competition: 

1. Todorova, G. Didactic play and speech development in children with retardation in 

mental development. Collection: "New Philosophy in Education". University Publishing House 

"Bishop Konstantin Preslavski", Shumen, 2005, 293-299, ISBN: 954 - 577 - 292 – 1  

2. Miteva, R., G. Todorova-Markova. The Sexual abuse Children as Deontological 

and Social problem. The 4-th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 

Absract book, 8 – 11 June, 2006, Stara Zagora, Poster Presentations. 

3. Todorova-Markova, G. Identification of problems in people with permanent 

disabilities in need of social assistance. Collection: "Problems of social work" - Education, 

practice, research. KOTA Publishing House, Sofia, 2007, 161 - 164, ISBN: 978 - 954 - 305 - 232 

– 5 

4.Todorova-Markova, G. Readiness of Children with Retarded Mental Development and 

Audio – Speech Disorders for School Education. From Theory to Practice. International, 



interdisciplinary Conference in Otology and Neuro – Otology, May 08 – 10, 2009, Stara Zagora, 

Bulgaria, Online, Posters; ISSN 1311-8633 

5. Todorova-Markova, G. Rights and obligations of a social assistant. Collection of good 

practices. Care in a family environment for independence and dignified life of people with 

different types of disabilities and single people - activity "Social Assistant", Ed. Litera Print AD 

- Stara Zagora, 2009, 32 - 34, ISBN: 978 - 954 - 487 - 090 - 4 

6. Todorova-Markova, G. Needs, rights and obligations of users of the service "social 

assistant". Collection of good practices. Care in a family environment for independence and 

dignified life of people with different types of disabilities and single people - activity "Social 

Assistant". Ed. Litera Print AD - Stara Zagora, 2009, 63 - 65, ISBN: 978 - 954 - 487 - 090 - 4 

7. Todorova-Markova, G. The life crisis of old age in the modern society. Collection of 

good practices. Care in a family environment for independence and dignified life of people with 

different types of disabilities and single people - activity "Social Assistant". Ed. Litera Print AD, 

Stara Zagora, 2009, 66 - 74, ISBN: 978 - 954 - 487 - 090 – 4 

8.Todorova-Markova, G. Medico-social aspects in the activity of a social worker (social 

assistant) in elderly people with disabilities and living alone. Collection of good practices. Care 

in a family environment for independence and dignified life of people with different types of 

disabilities and single people - activity "Social Assistant". Ed. Litera Print AD, Stara Zagora, 

2009, 75 - 79, ISBN: 978 - 954 - 487 - 090 - 4 

9. Todorova-Markova, G. Mediation in resolving social conflicts. Collection of good 

practices. Care in a family environment for independence and dignified life of people with 

different types of disabilities and single people - activity "Social Assistant". Ed. Litera Print AD, 

Stara Zagora, 2009, 80 - 84, ISBN: 978 - 954 - 487 - 090 - 4 

10. Todorova-Markova, G. Service “Social assistant as an alternative for social 

integration of people with disabilities and single people. Collection: "Psychological - social work 

in modern society: Problems and solutions" Ed. Yu., P. Platonova. St. Petersburg State Institute 

of Psychology and Social Work, 2011, 299 - 302p., ISBN: 978 - 5 - 98238 - 037 - 1 

11. Shosheva, V., G. Todorova-Markova. On the applicability of mediation in resolving 

conflicts in school interpersonal systems. Collection of materials. "Skills for mediation in the 

social work, Stara Zagora, 2011, 75 - 107, ISBN: 978 - 954 -9443-51-6 

12.Todorova-Markova, G. Mechanism of Reading of School Children with Cerebral 

Dysfunction in the Dynamics of Their Training from the First School grade to the end of Fourth 

grade. Trakia Journal of Science, Series Social Sciences, vol. 11, number 3, 2013, 231 – 233, 

ISSN: 1313 – 7069  

13. Todorova-Markova, G., S. Boshkilova. Research of the Retelling and Reading 

Comprehension of Children with Specific Learning Disorders (Grade (AE) 2-4). Trakia Journal 

of Schience, Series Social Sciences, vol. 13, number 3, 2015, 259 – 262, ISSN: 1313 – 7069 

14.Todorova-Markova, G., M. Vasileva. Neuro-motor immaturities and their influence on 

the child's educational skills. Yearbook of the Faculty of Education, vol. XIV, 2017, 111 – 127, 

ISSN: 1312-286X 

15.Todorova-Markova, G. Practical Training of Students in the Field of Special 

Education – Achievements, Difficulties and future perspectives. European Journal of Natural 

History, № 6, 2018, 40 – 45, ISSN: 2073 – 4972  

16.Todorova-Markova, G. “Information and Communication Technologies as a Tool for 

Social Support and Development of School Students with Dyslexia in the United Kingdom. 

European Journal of Natural History, № 2, 2019, ISSN: 2073 – 4972. 



The monograph "Peculiarities of communication in children with hearing and combined 

disorders" presents the author's position that human communication has no alternative. Dr. 

Gergana Todorova-Markova shares the opinion that an alternative can be discussed in terms of 

the means for its implementation. 

The first chapter provides an overview of scientific statements regarding the nature and 

features of communication. Familiar models of communication, means of communication, 

aspects of communication are presented. 

Chapters two and three are devoted to the importance and means of communication in 

people with hearing impairments and people with combined disorders, respectively. 

Chapter four presents a case study. They refer to different types of characteristics of 

children – biological, psychological, socio-cultural, family. Individual programs for working 

with children with different diagnoses are presented: "Expressive speech disorder. Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Pervasive Developmental Disorder and Asperger's 

Syndrome, "Congenital deafness, residual hearing (moderate)", "Generalized developmental 

disorder". The effectiveness of the implementation of the individual programs of the children in a 

period of 2, 4, 6 months was monitored, in a descriptive plan. There are no specific data from a 

study that convincingly confirms the positive results indicated by the author. 

In the book "Sensory and combined disorders", "Litera print" AD - Stara Zagora from 

2019, a description of sensory and combined disorders has been made. The connection between 

sensory and combined disorders in different contexts has been identified, ways are being sought 

to optimize the work with people with combined disorders. 

The book "Communication in children with an autistic spectrum of behavior" (co-

authored) is dedicated to an interesting issue. The identification and therapeutic solutions for 

children on the autism spectrum are discussed here. New methods for therapeutic interaction are 

being sought. However, the presented book cannot be referred to the scientific genre 

“monograph”, in the sense of § 1., item 10 of the additional provisions of the Law on ZRASRB. 

Dr. Gergana Todorova-Markova has arranged the text on 88.5 pages (according to the standard - 

1800 characters per page). This equates the work to a chapter of a collective monograph. 

The articles that can be considered in the aspect of the announced competition are: 

1.Todorova, G. Features in the organization and conduct of correctional work in children 

with hearing impairment. Pro Otology, Balkan Journal of Otology and Neuro – Otology, Vol. 3-

Number 2-2003, Supplement, 146-168 – ISSN: 1311 – 8633 

2. Todorova – Markova, G. Perturbations dans le discours et l’ouie et retard dans le 

developpment psychique. Reunion Francophone ORL, Te te et Cou Otologie, Rhinologie, 

Patologie de la Vox – Deglutition, Les 25 – 27 Mai, 2008, Varna, Bulgaria, Posters Enligne; 

ISSN 1311-8633  

3. Todorova – Markova, G. Specific Features of Alternative Communication with 

Children with Sensory Disorders and Multiple Disabilities. KNOWLEDGE. International 

Journal Education, Knowledge in practice, vol. 28 № 3, 2018, 1027 – 1030, ISSN: 2545 – 4439 

The articles refer to the author's position for going beyond the correctional work beyond 

the didactic classes and the discovery of a close relationship between its implementation and the 

general health of children. Individual lessons with hearing-impaired children are considered in 

the context of their significance, purpose and content. The peculiarities of the speech of students 

with hearing and speech disorders and retardation in mental development are presented. 

Contrary to the position stated by the author in the monograph "Peculiarities of 

communication in children with hearing and combined disorders" that human communication 



has no alternative and it is not appropriate to talk about alternative communication, Dr. Gergana 

Todorova-Markova has published an article entitled "Specific Features of Alternative 

Communication with Children with Sensory Disorders and Multiple Disabilities". In the article, 

alternative communication (in children with sensory and combined disorders) is presented as a 

subject area. The two positions stated by Dr. Gergana Todorova-Markova (in the mentioned 

monograph and article) are mutually contradictory and mutually exclusive. 

Dr. Diyana Paskaleva Georgieva participates in the competition with scientific 

production, which is in accordance with the criteria by groups of indicators, according to the 

minimum national requirements for holding the academic position "associate professor" of 

PRASRB and PRASTrU. 

Three monographs, one textbook, 19 publications were presented by the candidate for 

evaluation. 

The scientific production of Dr. Georgieva is distinguished by in-depth theoretical 

analyzes and author's empirical research on significant problems in the field of Special 

pedagogy. The subject of the scientific developments outlines the epistemological field in which 

the professional interests and searches of Diyana  Georgieva are spread, exactly: communication 

disorders, alternative communication strategies for children with hearing impairments and for 

children with multiple disabilities, a supportive environment for children with special 

educational needs.  

The monograph "Visual perception of oral speech in hearing impairment" reveals the 

problem of factors and mechanisms that determine the development of speechreading skills in in 

conditions of deafness. Emphasis is placed on the integrative mechanisms of visual and auditory 

information in the multimodal organization for speech processing. The results of an experimental 

study aimed at differentiating the skills for visual perception of oral speech in deaf children 

integrated in a general education environment are presented and analyzed. A multifaceted and 

dynamic model of early learning and rehabilitation in children with hearing impairments is 

presented, which has a key position for the development of speechreading skills. 

In the monograph "Alternative communication in children with multiple disabilities" on 

the basis of empirical research are studied and analyzed the features of communication in 

children with multiple disabilities using the model of alternative communication – the language 

program MACATON. The author's contribution is showed up to conducting an experimental 

study revealing the dynamic nature of the development of communicative competence and the 

formulation important conclusions related to the positives of the application of alternative 

technology in the education and communication of children with multiple disabilities. 

The monograph "Alternative strategies for learning and communication in children with 

peculiarities in psycho-physical development" reveals the features in the process of forming 

social competence in children with multiple disabilities through the use of pictographic images. 

The potential resource of the technology of using pictographic symbols as an alternative 

communicative strategy for the formation of social competence in children with multiple 

disorders has been studied.  

The articles of Dr. Georgieva fully meet the minimum national requirements for indicator 

"G" and correspond to the topic of the announced competition. Through her publications, Diyana 

Paskaleva Georgieva's scientific research is widely popularized in the scientific community not 

only in Bulgaria but also internationally. This is evidenced by the list of 21 citations indicated by 

the candidate. This is an indicator that the importance of the theoretical and empirical research of 

Dr. Georgieva is highly appreciated by researchers in the field of general and special pedagogy 



and are reflected in their scientific developments. The popularization of the results of scientific 

research is realized by Diyana Georgieva through participation in 11 international scientific 

forums in the country and abroad, by presenting scientific reports on the problems of Special 

education. A high certificate for the importance of her scientific research and their presentation 

to the scientific community are the awards received from the organizers of the scientific forums: 

 Diplomas for active research activities and significant contribution to the development of 

modern science by International Scientific and Practical Conference “World Science”, July 2016 

and August 2016, Abu-Dhabi, UAE;  

 Diploma for youth contribution of scientific medical research studies in Hearing Loss – 

Functional Diagnostic And Treatment (in the field of Otology, Neuro-otology, Head-Neck and 

Endoscopic Surgey), May 23-25 2014, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria. 

 

Teaching activity: 

Gergana Todorova-Markova in 2003 after a successful defense competition began 

working as an assistant in Special Pedagogy at the Medical Faculty of the Trakia University. 

Since 2009 she has held the academic position of Senior Assistant, and since 2011 she has been 

Chief Assistant in Special Pedagogy at the Medical Faculty of TrU. Since 2016 she has held the 

academic position of Assistant in Special Pedagogy at the Faculty of Education of the Trakia 

University. Gergana Todorova-Markova has the required work experience to participate in a 

competition for the academic position of "Associate Professor". 

After defending dissertation for the acquisition of educational scientific degree "Doctor" 

in Special Pedagogy, Diyana Paskaleva Georgieva convincingly takes her place as an academic 

lecturer in a large number of disciplines in the curriculum of students in specialty Special 

Pedagogy. These are: Hearing and speech rehabilitation, Pedagogy of children with multiple 

disabilities, Specific communication in children with hearing impairments, Pedagogy of visually 

impaired people, Comparative special education, Alternative communication approaches, Sign 

language and Finder speech, Communication disorders in children with hearing impairments and 

etc. 

In her academic activity Diyana Georgieva is distinguished by organizational skills, 

teamwork skills, academic ethics in working with teachers and students, as evidenced by her 

participation in the working teams of international, national and university research projects, her 

participation in international teaching mobility, as well as the scientific guidance of graduates. 

 

Contributions: 

The scientific contributions were made by Dr. Gergana Todorova-Markova not in 

problematic research areas, but separately from each publication. This makes it difficult to 

clearly identify the candidate's research field. The derivation of scientific contributions from 

individual publications creates the impression of decentralization and superficiality. There is a 

lack of a certain focus around which to compose the scientific production of Dr. Gergana 

Todorova-Markova and to make significant scientific contributions in order to highlight her as an 

in-depth researcher in the field of alternative communication in children with hearing 

impairments and children with multiple disabilities. Contributions should be presented as 

theoretical or practical achievements of the candidate, as a result of her purposeful, in-depth, 

long-term research in a certain research field, which has not been done. Most of the contributions 

mentioned by the candidate are in the field of social activities – highlighting the rights and 

obligations of a social worker, identifying the problems of people with permanent disabilities in 



need of social assistance, the presentation of medical and social aspects in the activities of a 

social worker/social assistant, the consideration of the service “social assistant” as an alternative 

for social integration of individuals with disabilities and living alone, etc. They do not 

correspond to the topic of the announced competition. 

The scientific contributions of Dr. Diyana Paskaleva Georgieva are original, with a clear 

scientific-theoretical and practical-applied character. They enrich the scientific theory and 

practice in the field of Special pedagogy. I accept the contributions of the scientific production 

differentiated by the candidate.  

 

Conclusion: 

The established content and formal discrepancy with the profile of the announced 

competition of the presented production by the candidate Dr. Gergana Borislavova Todorova-

Markova gives me reason not to support her candidacy for the academic position "Associate 

Professor" in Special Pedagogy (alternative communication in children with hearing disorders 

and children with multiple disabilities), field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.2. Pedagogy, and to propose the same to the members of The scientific jury 

and subsequently to the members of the Faculty Council of the Faculty of Education at the 

Trakia University – Stara Zagora. 

The documents and materials presented by Dr. Diyana Paskaleva Georgieva in this 

competition are in accordance with the requirements of the Law for development of the 

academic staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for development of the academic 

staff in the Republic of Bulgaria and the respective Regulations of Trakia University, Stara 

Zagora. 

Her scientific production contains incontestable theoretical and practical contributions.  

The scientific and teaching qualifications of Diyana Georgieva is in accordance with the 

stated needs of the PF of TrU, by the announcing this competition. 

This gives me full reason to reaffirm my decision that Dr. Diyana Paskaleva 

Georgieva has reason to hold the academic position of "Associate Professor" and to propose 

to the members of The scientific jury and the members of the Faculty Council of the Faculty of 

Education at Trakia University to reaffirm their decision Dr. Diyana Paskaleva Georgieva to 

hold the academic position of "Associate Professor" in Special Education (alternative 

communication in children with hearing impairments and children with multiple 

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

 

 

24.09.2021                      Prepared the Evaluation report: 

Stara Zagora                      /Assoc. Prof. Maria Teneva, PhD/ 

 

 

 

 

 

 

 


