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П Р О Т О К О Л  

№ 39 

 

  Днес, 25 януари 2023 г. (сряда), от 11.30 часа, в 205 зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 20. Отсъстват: 4. 

Редуциран: 1. Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. 

Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения.  

 

По Т.1. Избор за заемане на академична длъжност „асистент“ по „Методика на 

обучението по информационни и STEM технологии“ за нуждите на ДИПКУ 

 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64 ал. 1 на ПРАСТрУ и доклад 

на председателя на комисията за провеждане на конкурсния изпит, избира Ирина 

Иванова Мишкова-Йотова за „асистент” по „Методика на обучението по 

информационни и STEM технологии“, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по...  за нуждите на ДИПКУ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на  съответна 
заповед за заемане на академичната длъжност „асистент”. 

  

 

По Т.2. Финансов отчет на собствените приходи за 2022 г. 

Решение: 

ФС на ПФ приема финансовия отчет на собствените приходи за 2022 г. 

 

 

 По Т.3. Привличане на гост-преподаватели за редовно обучение, ОКС 

„Бакалавър“, летен семестър 
 

Решение: 

На основание чл. 52, ал. 1, 2, 3 и 5 от ЗВО и чл. 98 (1), (2), (3) и чл. 100 от ПСД 

на ТрУ, ФС на ПФ привлича за гост-преподаватели за редовно обучение на ОКС 

„Бакалавър“, летен семестър на учебната 2022/23 година, както следва: 

• д-р Кирил Христов Тенев – Кочат: 

1. „Анатомия, физиология и патология на органите на речта и слуха“, 

специалност „Специална педагогика“, първи курс, 15 лекции + 15 упражнения; 

• проф. Жана Атанасова Янкова: 

1. „Педагогика на лица с умствена изостаналост“, специалност „Специална 

педагогика“, втори курс, 40 лекции; 

•  гл. ас. Мариана Андреева Богданова: 

1. „Методика на обучението по математика в 1-4. клас“, специалност ПНУП, 

трети курс, 10 ч. лекции; 

2. „Педагогика на овладяване на елементарни математически представи в ДГ“; 

специалност ПНУП, втори курс, 10 ч. лекции; 

•  Ирина Василева Руняшка, специалист от практиката:  

 1. „Гимнастика“, специалност ПОФВ, първи курс, 30 ч. упражнения. 
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По Т.4. Приемане на нови учебни програми 

 

Решение: 

На основание чл. 54 (2), т.5 от ПСД на ТрУ, ФС на ПФ приема предложените 

учебни програми: 

• Музикално образование в ранна детска възраст, ОКС „Бакалавър“, 

специалности ПНУП, редовна и задочна форма, ПУП, редовна и задочна форма, и 

ОКС „Магистър“, специалности ПНУП и ПУП, представена от ас. д-р Диана 

Петкова; 

• Музикално образование и културни институции, ОКС „Бакалавър“, 

специалности ПНУП, редовна и задочна форма, ПУП, редовна и задочна форма, и 

НУПЧЕ, редовна форма, и ОКС „Магистър“, специалности ПНУП и ПУП, 

представена от ас. д-р Диана Петкова 

• Педагогическа подкрепа за деца с хронични заболявания и техните семейства, 

ОКС „Бакалавър“,, специалности Социална педагогика, Специална педагогика, 

ПНУП, редовно или задочно и ПУП, редовно или задочно, представена от ас. д-р 

Елена Недева; 
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• Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 

дигитална среда, задължителни програми, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение, 

специалности ПНУП и ПУП, представени от доц. д-р Николай Цанков, д.н. 

Програмите влизат в сила от учебната 2023/2024 г. Катедра ПНУП взе решение да се 

актуализира учебния план на двете специалности в края на учебната година, 

свързано с подаването на двете програми. 

 

 

По Т.5. Актуализиране на такси за обучение на студенти, докторанти и 

специализанти 

 

Решение: 

            ФС на ПФ предлага за учебната 2023/2024 г. следните актуализации на таксите 

за обучение на студенти, докторанти и специализанти: 

• ОКС „Бакалавър“, държавна поръчка, редовна и задочна форма: от 680 лв. на 

година на 700 лв. на година. 

• ФС на ПФ предлага за утвърждаване от АС на ТрУ следните актуализации на 

такси: 

• ОКС „Магистър“, платено обучение: от 1200 лв. на 1400 лв.; 

• Докторанти в самостоятелна форма на обучение: 1800 лв. на 2100 лв.; 

• СДК: от 1420 лв. на 1500 лв. 
 

 

По Т.6. Разглеждане на молби на студенти за служебна заверка на семестър 

  

Решение: 

 На основание чл. 24, ал. 6 от Правилата за учебна дейност, ФС на ПФ дава 

съгласие Деканът на ПФ служебно да завери първи семестър от трети курс на 

Вероника Милева Милкова, специалност ПНУП. 

 

 

По Т.7. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” 

по  „Информационни технологии“ 

 

Решение: 

 Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 3 (1) от 

ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 64 (1), (2) и (3) от ПРАСТрУ, предложение от катедра ИТТИЧЕ 

и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична 

длъжност „асистент” по „Информационни технологии“, в област на висше 

образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата в ДВ, централен 

ежедневник и на интернет страницата на ТрУ и предлага за утвърждаване от АС на 

ТрУ. 

 

По Т. 8. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ 

по „Методика на обучението в детската градина и началното училище по Околен 

свят, родинознание, човекът и природата и човекът и обществото“ 
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Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 3 (1) от 

ЗРАСРБ, чл. 1 (4) и чл. 64 (1) и (4) от ПРАСТрУ, предложение от катедра ПНУП и 

решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична 

длъжност „асистент” по „Методика на обучението в детската градина и началното 

училище по Околен свят, родинознание, човекът и природата и човекът и 

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

направление 1.3. Педагогика на обучението по…, със срок 3 месеца от публикуването 

на обявата в ДВ, централен ежедневник и на интернет страницата на ТрУ и предлага 

за утвърждаване от АС на ТрУ.  

 

 

 По Т.9. Приемане на стратегия за развитие на ПН 1.3. Педагогика на 

обучението по… 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема Стратегията за развитие на ПН 1.3. Педагогика на 

обучението по…. 
 

 

По Т.10. Приемане на учебен план и квалификационна характеристика на 

специалност „Педагогика на обучението по икономика и информатика“, съвместна 

програма с УНСС 

 

Решение: 

На основание чл. 54 (2), т.2б от ПСД на ТрУ и във връзка със ЗВО, чл. 42а, (1), 

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (10) и (12), ФС на ПФ приема и предлага за утвърждаване от АС 

на ТрУ учебен план и квалификационна характеристика на специалност Педагогика 

на обучението по икономика и информатика, съвместна програма с УНСС, област на 

висше образование 1. Педагогически науки, ПН 1.3. Педагогика на обучението по…, 

ОКС „Бакалавър“, редовно обучение. 

 

По Т.11. Корекция в Протокол №38/19.12.2022 г. на ФС на ПФ по искане на 

доц. д-р Н. Цанков, д.н. с писмено заявление 

 

Решение: 

"Доц. д-р Н. Цанков, д.н. отправи изказване към доц. Салджиев, че говори 

неистини и на ОС на ПФ, и тук. Изказа твърдение, че искането за консултация с 

юрист по въпроса за външните професори е записано в протокола, поставен е 

въпросът на заседанието на ФС и е получен отговор, че е законно. Отново повтори, 

че доц. Салджиев лъже, че не е поставен такъв въпрос."  

да бъде променено в: „Доц. д-р Н. Цанков, д.н. отправи изказване към доц. 

Салджиев, че говори неистини и на ОС на ПФ, и тук. Изказа твърдение, че искането 

за консултация с юрист по въпроса за външните професори е записано в протокола, 

поставен е въпросът на заседанието на ФС и е получен отговор, че е законно. Отново 

повтори, че доц. Салджиев говори неистини, че не е поставен такъв въпрос." 
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Поради изчерпване на дневния ред, в 12.26 ч. заседанието бе закрито.   

 

Г. Иванова                                            Проф. д-р Т. Борисова, д. н. 

    Протоколист               Председател        


