
ОТЧЕТ 

ПО КОНЦЕПЦИЯТА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ  

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА  

декември 2020 – декември 2021 г. 

 

Уважаеми колеги, 

     Въз основа на мандатната програма на Ректора на ТрУ и поставените 

три стълба „ПРЕСТИЖ, ПРОСПЕРИТЕТ, ПАРТНЬОРСТВО“, както и 

концепцията за развитие на Педагогическия факултет с ориентири: 

ПРИЕМСТВЕНОСТ И АКАДЕМИЧНО НАДГРАЖДАНЕ, представям 

пред Общото събрание на ПФ отчет за периода декември 2020 – декември 

2021 г. 

       Отчетният период е продължение на работа в пандемична обстановка 

и наложените от нея промени, както в работната среда, така и в личното 

пространство на персонала. Въведените през февруари 2020 г. наложиха 

работа в нетипична академична среда. През 2021 г. сякаш се привикна към 

нея и бързо се пренастрои образователният процес и административното 

обслужване. Въпреки трудностите не се допуска отклоняване от основната 

цел – утвърждаване на ПФ като национален, образователен и научен център 

със сериозно присъствие в академичното и изследователско пространство:  

      В изтеклия период са предприети и извършени действия по: 

1. Изготвяне и депозиране на доклад – самооценка за акредитация на 

докторска програма „Специална педагогика“; 

2. Изготвяне и депозиране на искане от НАОА за прием на бакалаври и 

магистри в специалност „Предучилищна педагогика“; 

3. Изготвяне на доклад – самооценка за откриване на ново 

професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието – 

магистърска програма; 

4. Изготвяне на квалификационни характеристики, учебни планове и 

учебни програми за новото професионално направление; 

5. Изпълнение на препоръките на НАОА по акредитацията на  

професионално направление 1.2. Теория на възпитанието и дидактика; 

6. Актуализиране и утвърждаване от АС на ТрУ на учебни планове за 

бакалаври и магистри – във връзка със стриктно прилагане на кредитната 



система и спазване на изискванията на НАОА, както и на правилниците на 

ТрУ; 

7. Актуализиране и приемане на нови учебни програми по предложение 

на катедрите в рамките на акредитираните професионални направления 1.2. 

и 1.3.; 

8. Актуализиране и приемане на учебни програми, съобразени с 

учебните планове и Наредба за държавните изисквания за придобиване на 

професионалната квалификация „Учител“, както и с актуализацията на 

Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти за СДК; 

9. Получени акредитационни оценки: 

- Професионално направление 1.2. Педагогика, Теория на възпитанието 

и дидактика – 8,96 – по-висока от предишната акредитация; 

- Докторска програма 1.2. Методика на обучението по математика в 

предучилищното образование и в начален етап на основната образователна 

степен от проф. направление 1. 2. Педагогика - 8.94 

- Докторска програма 1.2. Теория на възпитанието и дидактика от проф. 

направление 1. 2. Педагогика - 9.05.   

10.   Продължаване на достъпа до електронните ресурси на е-Просвета, 

с оглед обучението по хоспитиране и текуща практика на студентите-

педагози; 

11.  Реорганизация на провеждане на изпити в електронна среда – 

семестриални, държавни практически и държавни писмени; 

12.  Оптимизиране състава на ПФ и привличане на достатъчно 

хабилитирани преподаватели на ОТД. В резултат на успешно проведени 

конкурси през 2021 г., академичният състав на ПФ има още: 1 доктор на 

науките от ПФ и 1 доктор на науките от РУ; 2-ма професори; 2-ма доценти; 

3-ма с образователна и научна степен „доктор“; 1 гл. асистент; 2-ма 

асистенти. 

13. Проведени са и два конкурса за нуждите на ДИПКУ; 

14. В ход са още нови конкурси: 2- за професори;  1- за доцент; 1- за гл. 

асистент и 1- за асистент.  

15.  Грижата за кариерното развитие на преподавателите е при стриктно 

спазване на оптимизиране на преподавателския състав на ОТД. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Конкурси в ПФ 2021 год. 

КОНКУРС НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА НА ОБЯВА КАНДИДАТ ИЗБОР ФС 

     

НС „доктор 

на науките“ 

Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

Първо заседание на 

НЖ 11.03.2021 

 

доц. д-р Юлия Георгиева 

Дончева 

13.05.2021 – 

придобиване  

НС „доктор 

на науките“ 

Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

Първо заседание на 

НЖ 28.05.2021 

 

доц. д-р Николай Сашков 

Цанков 

17.09.2021 – 

придобиване 

     

ОНС 

„доктор“ 

Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

Първо заседание на 

НЖ 14.12.2020 

 

Ас. Мима Дочева 

Трифонова 

17.03.2021 – 

придобиване 

ОНС 

„доктор“ 

Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

Първо заседание на 

НЖ 02.02.2021 

 

ас. Донка Динчева 

Желева - Терзиева 

14.04.2021 – 

придобиване 

ОНС 

„доктор“ 

Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

Първо заседание на 

НЖ 20.10.2021 

 

Ангелина Ничева 

Калинова 

 

     

Асистент Методика на 

обучението по 

математика в 

предучилищното 

образование и 

начален етап на 

основната 

образователна 

степен 

вестник „България 

Днес“, бр. 259 от 

30.10.2020 г. 

Наталия Иванова Недкова ФС № ../05.04.2021 г. 

Асистент Предучилищна 

педагогика 

(Управление на 

детско заведение) 

вестник „България 

Днес“, бр. 114 от 

17.05.2021 г. 

д-р Аксиния Бориславова 

Тилева 

ФС № …/31.08.2021 

г. 

Асистент Асистент по 

Информационни 

технологии 

вестник „България 

Днес“, бр. 240 от 

11.10.2021 г. 

  

     

Главен 

асистент 

Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

(Образование и 

социални медии) 

обявен в ДВ бр. 

94/03.11.2020 

ас. д-р Виолета 

Любомирова Георгиева-

Христозова 

 

ФС №15/22.02.2021 

Главен 

асистент 

Методика на 

обучението по 

математика в 

предучилищна 

възраст 

обявен в ДВ, бр. 

86/15.10.2021 г. 

  

     

Доцент Методика на 

обучението по 

информатика и 

обявен в ДВ бр. 

61/10.07.2020 г. 

ас. д-р Даниела Тодорова 

Кожухарова 

ФС № 14/13.01.2021 

г. 



информационни 

технологии 

Доцент Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

(чуждоезикова 

комуникация на 

английски език) 

обявен в ДВ, бр. 

86/06.10.2020 г. 

Ас. д-р Златка Димитрова 

Желязкова 

ФС № 16/05.04.2021 

г. 

Доцент  Музикално 

образование в 

дигитална среда 

   

     

Професор  Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

обявен в ДВ, бр. 

43/21.05.2021 г.. 

 

Доц. д-р Мария Тенева  

Професор Теория на 

възпитанието и 

дидактика (Начална 

училищна 

педагогика) 

обявен в ДВ, бр. 

43/21.05.2021 г.. 

 

Доц. д-р Румяна 

Неминска, д.н. 

 

Професор Теория на 

възпитанието и 

дидактика 

обявен в ДВ, бр. 

86/15.10.2021 г.. 

 

  

Професор Теория и управление 

на образованието 

обявен в ДВ, бр. 

86/15.10.2021 г.. 

 

  

 

Асистент  Методика на 

обучението по 

информационни и 

STEM технологии 

за нуждите на 

ДИПКУ 

вестник „България 

Днес“, бр. 37 от 

15.02.2021 г. 

Антония Стефанова 

Петрова 

03.06.2021 

Главен 

асистент 

Специална 

педагогика за 

нуждите на 

ДИПКУ-ТрУ  

ДВ бр. 

43/21.05.2021 г. 

д-р Елица Тодорова 

Георгиева 

30.08.2021 

 

           Дейността в онлайн среда осигури на всички преподаватели ресурси за 

време за „отдаване“ на научна дейност. През 2021 г. са публикувани общо 

34 бр. публикации в реферирани и индексирани в световни вторични 

литературни източници. От тях 14 бр. са реферирани във Web of science и 

SCOPUS. Издадени са 10 бр. монографични трудове или глави от 

монографии. В научната литература са цитирани 263 бр. трудове на 

преподаватели на ПФ, като от тях 52 са в източници реферирани в Web of 

science и SCOPUS; 

     Продължи работата по университетски проекти – една част от тях 

довършени през 2021, други – продължаващи или нови. 



Таблица 2 

 

Утвърдени проекти, финансирани със средствата,  отпускани целево от  Държавния 

бюджет за присъщата на Тракийски университет научна  дейност по 

 Конкурс 2018-2019 г. 

 
Регистр. 

№ 
Тема 

Срок 

г. 

Ръководител  

 

Утвърдена сума, в 

лв. 

 

 

3/2018 

Научен проект № 3: ,, 

Изследване на 

психолого-

педагогическите 

параметри на 

практическото обучение 

на студентите от 

специалности ПНУП, 

НУПЧЕ, Специална и 

Социална педагогика“ 

 

2 

ас. д-р Мария 

Темникова 

Общо за двете 

години: 23 000 лв.  

 За първата година – 

10 500 лв. 

 

Приключил 

2021 

4/2018 

Научен проект № 4: 

“Иновации при 

социализацията на 

ученици билингви чрез 

общуване и развитие на 

речта.” 

 

2 

проф. д-р Таня 

Борисова, дн 

Общо за двете 

години: 10 000 лв.  

 За първата година – 

8 500 лв. 

 

Приключил 

2021 

 

2/2019 

Научен проект № 2: “ 

Мултикултурализъм, 

полилингвизъм и 

интердисциплинарно 

образование през 

историята и 

модерността.“ 

 

 

2 

Проф. дфн 

Антонина Колева  

Общо за двете 

години: 8 000 лв.  

 За първата година – 

3 000 лв. 

Приключил 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

 

Утвърдени проекти, финансирани със средствата,  отпускани целево от  

Държавния бюджет за присъщата на Тракийски университет научна  дейност 

по 

Конкурс 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистр. 

№ 
Тема Срок г. Ръководи-тел 

Утвърдена сума 

в лв. 

 

 

1/2020 

Научен проект № 1: „Годишник на 

Педагогически факултет, 

Тракийски университет, том 17, 

2020 година.“ 

 

1 

доц. д-р 

Иванка 

Шивачева-

Пинеда  

 

6 000 лв. 

 

Приключил 

2021 г. 

 

2/2020 

Научен проект № 2: “ 

Професионалната компетентност на 

студентите педагози в контекста на 

приемствеността между детската 

градина и началното училище” 

 

2 

доц. д-р 

Веселина 

Иванова   

Общо за двете 

години: 10 300 

лв.  

 За първата 

година – 5 000 

лв. 

Текущ  

3/2020 Научен проект № 3: “Електронни 

ресурси за академично 

преподаване“ 

2 Доц. д-р 

Мария Тенева 

Общо за двете 

години: 7 500 лв.  

 За първата 

година – 3 000 

лв. 

Текущ 

4/2020 Научен проект № 4: “Развиване на 

пластични, дигитални и 

пространствени умения в 

неформална среда, като част от 

обучението по изобразително 

изкуство“ 

2 Доц. д-р Ани 

Златева 

Общо за двете 

години: 3 200 лв.  

 За първата 

година – 1 700 

лв. 

Текущ 



Таблица 4 

Утвърдени проекти, финансирани със средствата,  отпускани целево от  Държавния 

бюджет за присъщата на Тракийски университет научна  дейност по 

 Конкурс 2021 г. 

 

Регистр. 

№ 
Тема 

Срок 

г. 

Ръководител  

 

Утвърдена 

сума, в лв. 

 

 

1/2021 

Научен проект № 1: 

„Годишник на 

Педагогически факултет, 

Тракийски университет, 

том 18, 2021 година.“ 

 

 

1 

доц. д-р Иванка Шивачева-

Пинеда  

 

6 000 лв. 

Текущ 

 

2/2021 

Научен проект № 2: 

“Моделиране на 

симулационно базирана 

учебна среда и изследване 

на педагогическата 

ефективност в 

академичното обучение ” 

 

 

2 

доц. д-р Румяна Неминска, 

д.н.   

Общо за двете 

години: 6 000 

лв.  

 За първата 

година – 2 000 

лв. 

Текущ 

 

        Активно участие на преподаватели от ПФ като обучители в 

националния проект „Подкрепа за успех“, в резултат на което бяха обучени 

759 бр. учители и издадени съответните удостоверения. В момента 

преподаватели от ПФ работят по национален проект BG05M2OP001-2.014-

0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

            Продължава непрекъснатото участие на служителите на ПФ в 

провеждането на кандидатстудентската кампания, която отново е  онлайн; 

ТрУ дава висока оценка за работата на служителите от ПФ като квестори и 

като участници в комисиите за оценка на кандидатстудентските работи. 

       В спечеления проект BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета 

на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020 г. работят наши преподаватели, заедно с преподаватели от ДИПКУ. 

Проектът е одобрен за финансиране през октомври 2020 г. Одобрени са и 

още 4 университетски проекти, които се изпълняват през настоящата и 

следващата учебни години. В тях участват 17 членове на академичния 

състав на ПФ, 7 студенти и трима докторанти; 



       Участие по Еразъм + през 2021 г.: 5 студенти на ПФ реализират стаж по 

програма Еразъм + в Испания и в Германия. През 2021 г. трима 

преподаватели на ПФ реализират мобилности в Турция и в Португалия с цел 

преподаване. Четирима служители на ПФ – от библиотеката и от учебен 

отдел, реализират стажове в Турция и в Португалия. Педагогическият 

факултет е посетен от петима чуждестранни преподаватели от Турция и 

Полша с цел обучение и преподаване и от петима директори на български 

училища в чужбина, които приемат наши студенти на пред и следдипломни 

стажове.  

        Отличени са преподавателите, публикували  в научни списания по 

данни на Web of Science и SCOPUS; работи се по 9 бр. университетски 

проекти и по 7 национални проекти: 

      Регистрирани  хабилитирани преподаватели в НАЦИД за периода са 5. 

        Предприе се подмладяване на преподавателския състав и осигуряване 

на 98% от лекционните курсове с преподаватели на ОТД в ПФ.  

Справка средна възраст на преподавателския състав: 

- Средна възраст за 2019 г. – 52,5 год; 

- Средна възраст за 2020 г. – 51 год; 

- Средна възраст за 2021 – 48, 10 год. 

       Педагогическият факултет е състояние на духа и в него студентите са 

най-важното звено. Към тях са насочени всички усилия за качествено 

образование и подготовка за професионална реализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За Вас, колеги студенти: 

–  В условията на демографски натиск, на реална конкуренция и 

пандемична обстановка ПФ на ТрУ продължава да реализира приема си във 

всички бакалавърски и магистърски програми.  

 

Таблица 6 

С П Р А В К А 

За приема на студенти ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 

за учебната 2021/2022 година 

ОКС „БАКАЛАВЪР“ 

№ по 

ред 

 

Специалност 

Форма на обучение 

Редовна  задочна 

1 Предучилищна и начална училищна педагогика 86 72 

2 Начална училищна педагогика с чужд език 25 - 

3 Социална педагогика 15 20 

4 Специална педагогика 16 20 

 

5 

Педагогика на обучението по информационни 

технологии 

 

13 

 

- 

 

6 

Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство и графичен дизайн 

 

14 

 

- 

7 ОБЩО: 169 112 

8 ОБЩО ВСИЧКО: 281 студенти 

 

 

ОКС „МАГИСТЪР“ 

№ по 

ред 

 

Специалност 

Бр. 

студенти 

1 Предучилищна и начална училищна педагогика 68 

2 Начална училищна педагогика. Информационни 

и комуникационни технологии 

 

20 

3 Специална педагогика - Логопедия 40 

4 Специална педагогика – Ресурсен учител 27 

 

5 

Мениджмънт на социалните и педагогически 

организации  

 

20 

6 Технология на обучението по информатика и 

информационни технологии 

 

36 

 

7 

 

ОБЩО ВСИЧКО: 

211 

студенти 

 

 

 



– За пореден  път се удовлетвори  желанието на студентите за 

изготвяне на учебни разписания за целия семестър; 

– Уважени са всички молби за обучение на редовни студенти, желаещи 

да посещават лекции със задочниците, при условие, че полагат изпити с 

редовните студенти;  

– За първи път са приети критерии за удовлетворяване  желанията на 

студентите да се обучават в съкратени срокове /2 години в 1/; 

– За първи път се закупиха тоги, шалчета и шапки в цвета на ПФ. Те се 

обличат при всички промоции и тържествени моменти на ПФ. Първи ги 

облече випуск 2021 по време промоция за тържествено връчване на 

дипломите на абсолвенти на ПФ; 

– За първи път колаборацията между преподаватели и студенти 

приятно впечатли всички по време на проведените в ТрУ „Фестивал на 

знанието“ и „Панорама на знанието“; 

– Отново се наблюдава увеличаване на броя кандидати за прием в 

докторски програми, като възможност за кариерно израстване на студентите 

и създаване на собствени асистентски кадри; 

– И в условията на пандемия на студентите е осигурена публикационна 

активност; За тях е „Студентски алманах“, който се издава всяка година; 

– Няма случаи, в които да са нарушени правата на студентите – всички 

техни сигнали се приемат от Деканското ръководство и се решават 

съобразно нормативната уредба; 

– Оптимизиран е режимът на административното обслужване на 

студентите; 

– Провеждат се срещи в неформална обстановка – по всяко време и по 

всеки проблем; 

– Деканското ръководство цени предложенията на студентите и се 

старае да се вслушва в тях, като поощрява всяка форма на изява – наши 

студенти активно участват в изграждане на новия сайт на ТрУ. 

 

 

 

 

 

 

 



За Вас, колеги преподаватели: 

       В поредната нетипична година на въвеждане на епидемична 

обстановка,  усилията на Деканското ръководство е насочено към: 

–  Опазване здравето на всеки от Вас чрез спазване на всички 

противоепидемични мерки – даде се възможност за работа в онлайн режим, 

оптимизират се заседанията на катедрите и ФС;  

– Няма служители, които да са ползват принудителен неплатен отпуск, 

няма закъснения на работните заплати; 

– Направено е увеличение на заплатите на техническия персонал със 

7% и символично увеличение на ОМЗ на доценти и професори с 50 лв.; 

–  Финансовата стабилност на ПФ и стриктното спазване на 

финансовата дисциплина са в основата  на стремежа на ПФ за оптимизиран 

модел за формиране на работната заплата в рамките на ТрУ. Запазена е  

тенденцията за прогнозиране и оптимизиране на собствените приходи и 

разходи.; 

– На всеки ФС се прави отчет за собствените приходи; през 2021 г. те 

са нараснали с близо 400 000 лв. 

Таблица 7 

Финансов отчет на педагогически факултет 

30.11.2021 г. 

№ Наименование 01.01.2019.1

6.11.2019  

01.01.20 г. 

16.11.2020  

01.01.2021г. 

30.11.2021г. 

 1. Собствени  приходи  1134310лв. 1 232688 лв. 1 464000 лв. 

 2. Разходи в т.ч.:   179 581 лв.  143 052 лв.  214 516лв. 

 - Материали в т. ч.    37 565 лв.    34 440 лв.   52 260  лв. 

 климатици 6 бр.-2020г./ 32 броя- 2021 г       5 244 лв.   23 928 лв. 

              кабинет УО и дипломи      7 500 лв.   

 - вода, гориво, Петрол, ел. енергия     53 088 лв.    44 571 лв. 40 282 лв. 

 - външни услуги в т.ч.     28 646 лв.    36 449 лв. 43 280 лв. 

 НАОА  8 100 лв.   3 400 лв. 

 Авансово Лион Турс- Страсбург       5 540 лв.  

 Аванс. Брюксел  /възстановен /        

междун. превоз. автобус Ямбол 

   

    2 380 лв. 

 

 

 



 Извозване на дървета и отпъдъци.     1 090 лв. 

             Изработка на тоги и шалчета    15 312 лв 

 Телефони      3 831лв.      4 306 лв.   4 460 лв. 

 Пощенски разходи         526 лв.         310 лв.      706 лв. 

 Абон. комп . и подр., прогр. усл., 

ДжиДи Пи 

     5 570 лв.      1 396 лв.       950 лв. 

 Разходи за автомобил             45 лв.           71 лв.       600 лв. 

 Наука - Такса правоуч. НП, 

публикации 

    11 032 лв.      6 260 лв.    8 610 лв. 

 НФ – проф. Стойкова       1 700 лв.   

             Печат и предпечат  НП       2 099 лв.   5 630 лв. 

             Подръжка климатици        1 070  лв.   1 443 лв. 

             Пожарогас., газ инстал., ключ., такси         

            Булб., експертн. оценки, СТМ 

     1 136 лв.      1 347  лв   1 079 лв. 

 - командировки в стран. и чужб.      9 200 лв.      1 169 лв.     947 лв. 

 - текущ ремонт в т.ч:    33 042 лв.         47 247 лв. 

 СМР ателие рисуване    7 142 лв. 

             ремонт тоалетни 3 и 4 ет.   40 105 лв. 

 - представителни разходи       1 607 лв.      1 805 лв.   3 600 лв. 

 - дълготрайни активи      16 433 лв.    24 618 лв.  26 900 лв. 

        в т. ч. климатици 2 бр.-2020г./14 бр.-2021г       2 598 лв  20 138 лв. 

             компютри – 7 бр.   6 762 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Развиват се обученията в СДК и краткосрочни курсове за получаване на 

кредити от учители и директори като източник на допълнително заплащане. 

Таблица 8 

Справка за следдипломна квалификация (СДК) - 2019, 2020 и 2021 г., брой 

специализанти и приходи 

 

І. Дългосрочни квалификационни курсове 

2019 год. – 10 курса 

 

Наименование на СДК 
Брой 

специализанти 
Приходи лв. 

СДК № 112 "Начален учител" 29 30 275 

СДК № 113 "Начален учител" 22 21 560 

СДК № 114 "Начален учител" 25 24 500 

СДК № 115 "Начален учител" 23 22 540 

СДК № 203 "Детски учител" 32 34 280 

СДК № 204 "Детски учител" 22 21 540 

СДК № 205 "Детски учител" 24 22 785 

СДК № 741 "Учител по английски 

език" 26 24 750 

СДК № 987 "Учител" 15 19 200 

СДК № 988 "Учител" 17 21 760 

Общо: 235 243 190 лв. 

 

ІI. Дългосрочни квалификационни курсове 

2020 год. – 9 курса 

 

Наименование на СДК 
Брой 

специализанти 
Приходи лв. 

СДК № 116 "Начален учител" 26 23 920 

СДК № 117 "Начален учител" 25 26 000 

СДК № 118 "Начален учител" 25 26 000 

СДК № 206 "Детски учител" 22 19 240 

СДК № 207 "Детски учител" 32 31 720 

СДК № 742 "Учител по английски 

език" 25 24 440 

СДК № 743 "Учител по английски 

език" 25 25 480 



СДК № 303 "Учител по изобраз. 

изкуство" 18 17 940 

СДК № 989 "Учител" 22 29 240 

Общо: 220 223 980 лв. 

 

 

ІІI. Дългосрочни квалификационни курсове 

2021 год. – 10 курса 

 

Наименование на СДК 
Брой 

специализанти 
Приходи лв. 

СДК № 119 "Начален учител" 24 26 400 

СДК № 120 "Начален учител" 27 36 380 

СДК № 208 "Детски учител" 25 25 850 

СДК № 209 "Детски учител" 21 27 540 

СДК № 210 "Детски учител" 24 30 940 

СДК № 744 "Учител по английски 

език" 25 34 000 

СДК № 745 "Учител по английски 

език" 19 24 480 

СДК № 990 "Учител" 14 19 040 

СДК № 991 "Учител" 17 22 440 

СДК № 992 "Учител" 21 28 220 

Общо: 217 275 290 лв. 

 

ІІІ. Краткосрочни квалификационни курсове 

2019 год. - 6 курса 2020 год. - 1 курс 2021 год. - 2 курс 

Курсисти - 106 броя Курсисти - 15 броя Курсисти - 48 броя 

Приходи - 3 180 лв. Приходи – 450 лв. Приходи – 1 440 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Към Вас, колеги от администрацията и обслужването: 

- За по-достойно заплащане на труда и образованието Ви се повиши 

стъпката на основните месечни възнаграждения и това доведе до „отлепяне“ 

от минималната работна заплата; 

- Създаден е гъвкав график на работа по време на пандемичната 

обстановка; 

- Подобри се административното обслужване на студентите, 

преподавателите и партньорите; 

- Извършва се  периодично  обновяване на библиотечния фонд; 

- Съкратени са два щата „Охранител“, като единият е устроен на щат 

„Електротехник“, а вторият – на щат „Портиер“.  

 

Домът, в който работим / Материална база/: 

        От месец март 2020 ПФ работи в пандемична обстановка. В резултат 

на това са направени следните разходи: 

- За спазване на Закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/ и 

Заповедите на МЗ и Ректора на ТрУ са закупени, както следва: 

1.Дезифектанти -130 л.; 

2.Уреди за дезинфекция – 2 бр.;  

3. Маски – 150 бр. 

-  Закупени и поставени климатици са климатици във всички аудитории 

и работни помещения на стойност 20138 лв.; 

- Обособено е специализирано помещение за специалността 

„Педагогика на обучението по изобразително изкуство. Графичен дизайн“ 

на стойност 7 142 лв.; 

- Санирана е сградата, с което е увеличена данъчната й стойност; 

- Ремонтирани са тоалетните на 3. и 4. етаж на стойност 40126 лв. С това 

всички тоалетни помещения са подновени и придобиват „европейски вид“; 

- Монтирани са светещи знамена – българското и европейското на 

стойност 1570 лв. Те са тържествено открити от Ректора на 13.09.2021 г. с 

програма и коктейл по повод откриването на новата учебна година; 

- Сменени са мебелите на Зам. деканите, за да се обособят три работни 

места. 

 

 

 

 



Връзки с институциите: 

      Просперитетът и академично развитие на ПФ са невъзможни без 

подкрепата и сътрудничеството с Ректорското ръководство. С 

благодарност към Ректора и неговия екип за доверието и подкрепата, 

които оказват на ПФ! 

И в тази „необичайна“ година не са прекъснати връзките с: 

– Професионални организации и партньори за практическото 

обучение и реализация на студентите; 

– С ДИПКУ сме едно семейство; 

–  Община Стара Загора, подкрепяща създаването на ново 

професионално направление; 

–  РУО  на МОН  в региона и страната; 

– Регионални информационни медии; 

– Разпознаваемост на преподавателската колегия във ВУ със сходни 

професионални направления – лоялна конкуренция и присъствие в научното 

израстване на академичния състав и осъществени множество участия на 

хабилитираните преподаватели в научни журита; 

– Заявихме се пред МОН като надежден партньор в обучението на 

студенти и учители; работим и разработваме програми, съобразяваме се с 

приоритетите и разпорежданията; 

– Непрекъсната е рекламата за дейността на ПФ. 

Прозрачно управление, широка комуникация с академичния 

състав, служителите и студентите на Факултета: 

      Вече две години Деканското ръководство работи в необичайна и пандемична 

обстановка. Вратите на Деканата не са били затворени нито за минута; реакциите 

на екипа са бързи и в ежедневна комуникация  с всички преподаватели, служители, 

партньори.  

С дълбока благодарност: 

-  към служителите, които заедно с Деканското ръководство са на 

първа линия в борбата за запазване живота и здравето на всички 

работещи и студенти в ПФ; 

- към Факултетния съвет на ПФ, който използва в пълна степен 

управленските си правомощия – присъствено и виртуално; 

- към студентите, за тяхната висока степен на организираност в 

пандемичната обстановка; 

- към всички преподаватели, които съпричастно с Деканското 

ръководство се включват  в структурирането на документацията на ПФ 



в подготовката на доклади за самооценка, квалификационни 

характеристики, уч. планове и програми; 

- Към всички, които не казват „не мога“, а правят всичко по силите 

си за просперитета на Факултета; 

- към Зам.-деканите и ръководителите на катедрите, които не 

престанаха да упражняват контрол за качеството на учебния процес, 

научно-изследователската дейност, следдипломните квалификации и 

логистиката; 

- Към всички Вас, колеги, студенти и персонал, защото бързо се 

адаптирахте към необичайната ситуация. 

 

   Уважаеми членове на Общото събрание, 

 

     Измина още една трудна, пандемична година, но и през нея  

Педагогическият факултет продължи да трупа опит и авторитет. Убедено 

може да се каже, че колегията на ПФ може да работи в екстремна ситуация. 

Бъдещето на Факултета е в ръцете на всички - студенти, преподаватели, 

администрация. 

Предстои ни кръгла годишнина – 20 години от създаването на ПФ. 

Ще я посрещнем достойно, ще я отбележим подобаващо, защото пътят 

ни е трасиран и ясен… вървим по него само заедно – чрез диалог и 

колективни решения. 

     Благодаря Ви за доверието!  

   

 

Проф. д-р Таня Борисова, д. н. 

Декан на ПФ 

 

 

 
 

 

 


