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П Р О Т О К О Л  

№ 23 

 

  Днес, 21 октомври 2021 г. (четвъртък), от 12.00 часа в 205 зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. От редовния състав присъстват 21. 

Съставът се редуцира с 2-ма членове. Отсъства 1. По Т.1., с Ректорска заповед  № 

2683/18.10.2021 г. към състава на ФС се включват 7 външни професори. Налице е 

необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е 

редовно и може да взема решения. 

  Проф. д-р Таня Борисова, д. н. прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване 

следните корекции в предварително предложения дневен ред: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Избор за заемане на академична длъжност „професор“ 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев  

2. Отчет на приходите към 21.10.2021 г. и съпоставка със същия период на 2020 г.  

      Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н. 

3. Утвърждаване състав на научни журита по конкурси 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

4. Отчет за творчески отпуск 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

5. Актуализиране на квалификационни характеристики по препоръка на НАОА  

      Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.  

6. Актуализиране на учебни планове и учебни програми 

      Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.  

7. Приемане на нови учебни програми 

      Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.  

8. Привличане на гост-преподаватели 

      Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н. 

9. Гласуване на неплатен отпуск 

      Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н. 

10. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 21 + 7 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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По Т.1. Избор за заемане на академична длъжност „професор“ 

  

Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 29в, ал. 1 и 3 на ЗРАСРБ, чл. 89, 

ал. 1 и 5 на ПРАСТрУ и предложение на научното жури, избира доц. д-р Румяна 

Илчева Неминска, д.н. за „професор” по Теория на възпитанието и дидактика 

(Начална училищна педагогика), в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика и предлага на Ректора на ТрУ 

издаване на съответна заповед за заемане на академичната длъжност „професор”. 

 

 

По Т.2. Отчет на приходите към 21.10.2021 г. и съпоставка със същия период 

на 2020 г.  

 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета на приходите към 21.10.2021 г.  

и съпоставката със същия период на 2020 г. 

 

 

По Т.3. Утвърждаване състав на научни журита по конкурси 

 

Решение: 

 Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), 

(2), (3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5),  чл. 87 и чл. 88 на ПРАСТрУ и 

предложение на катедра „Педагогически и социални науки“, утвърждава и предлага 

на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор“ по Теория на възпитанието и 

дидактика, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика в състав: 

 

Вътрешна квота: 

1. проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, ПФ при 

Тракийски университет – Стара Загора 

2. проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – ПН 1.2. Педагогика,  ДИПКУ - 

Тракийски университет – Стара Загора 

3. доц. д-р Стефка Иванова Динчийска – ПН 3.4. Социални дейности, Тракийски 

университет 

 

Външна квота: 

1. проф. д-р Петър Диков Петров – ПН 1.2. Педагогика, Софийски университет 

"Св. Климент Охридски" 

2. проф. д-р Ирина Колева Колева – ПН 1.2. Педагогика, Софийски университет 

"Св. Климент Охридски" 

3. доц. д-р Юлия Георгиева Дончева, д.н. – ПН 1.3. Педагогика на обучението по, 

Русенски университет "Ангел Кънчев"  

4. проф. д-р Мария Стоянова Алексиева – ПН 1.2. Педагогика, Бургаски 

свободен университет 
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Резервни членове: 

1. проф. д-р Стефанка Ангелова Георгиева – ПН 1.2. Педагогика, ПФ при 

Тракийски университет – Стара Загора 

2. проф. д-р Антония Тонева Кръстева, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, 

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 

 

 

По Т.4. Отчет за творчески отпуск 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета за творческия отпуск на ас. д-р Анна Аранаудова-

Отузбирова за периода 01.02.2021 – 31.07.2021 г. 

 
 

По Т.5. Актуализиране на квалификационни характеристики по препоръка на 

НАОА  

  

Решение: 

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

актуализираните квалификационни характеристики  на специалност ПНУП, ОКС 

„Магистър”, двусеместриална, трисеместриална и четирисеместриална задочна 

форма на обучение, по направена препоръка от НАОА. 

ФС на ПФ предлага актуализираните квалификационни характеристики за 

утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

 

По Т.6. Актуализиране на учебни планове и учебни програми 

 

Решения: 

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

актуализирането на учебен  план на специалност НУПЧЕ, ОКС „Бакалавър” 

(актуализацията е до 10%); 

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

актуализирането на следните учебни програми: 

• Английски език и култура (лектор: ас. д-р А. Арнаудова-Отузбирова), 

специалност НУПЧЕ, задължителна дисциплина. Консултирал: доц. д-р Зл. 

Желязкова; 

• Интегриране на предметно съдържание в обучението по английски език 

(лектор: ас. д-р А. Арнаудова-Отузбирова), НУПЧЕ, избираема дисциплина. 

Консултирал: доц. д-р В. Петрова. 

 

 
По Т.7. Приемане на нови учебни програми 

 

7.1. Проекторешение:  

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

избираеми и факултативни учебни програми: 
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• Разработване и управление на образователни проекти (ас. д-р А. Тилева), 

специалности ПНУП и НУПЧЕ, ОКС „Бакалавър“ редовно обучение, избираема 

програма. Консултирал: доц. д-р Р. Неминска д.н.; 

 

7.2. Проекторешение:  

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

избираеми и факултативни учебни програми: 

• Организация и управление на предучилищното образование (ас. д-р А. 

Тилева), спецалност ПНУП, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение, 

избираема програма. Консултирал: доц. д-р Р. Неминска, д.н.; 

• Езикова и стилова редакция на текст (ас. д-р Т. Илиева), специалност 

ПНУП, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение и специалност НУПЧЕ, 

факултативна дисциплина. Консултирал: проф. д-р Т. Борисова, д.н.; 

• Художествената реалност и тропите в литературата за деца (гл. ас. д-р Пл. 

Пенев), специалност ПНУП, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение, и ОКС 

„Магистър“, 2-, 3- и 4-сем. форми и специалност  НУПЧЕ, ОКС „Бакалавър“, 

избираема дисциплина. Консултирал: проф. д-р Т. Борисова, д.н.; 

• Граматични и лексикални иновации в българския език (ас. д-р Т. Илиева),  

специалност ПНУП, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение и специалност 

НУПЧЕ, ОКС „Бакалавър“, избираема дисциплина. Консултирал: проф. д-р Т. 

Борисова, д.н.  

 

 

По Т.8. Привличане на гост-преподаватели 

 

Решение: 

На основание чл. 98 (1), (2), (3) и чл.100 от ПСД на ТрУ, ФС на ПФ привлича за 

гост-преподаватели за учебната 2021/2022 г.: 

1.  Майя Колева Сукманова – СДК 745 „Учител по английски език“, 

дисциплина „Английски език“, 360 часа упражнения; 

2.  Проф. д-р Иванка Василева Асенова – специалност Специална педагогика, 

ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, задочно обучение: 

• Специалност Специална педагогика, ОКС „Бакалавър“ 

1. Невропсихология - първи курс, редовно обучение, зимен семестър, 30 л., 30 

упр. 

2. Конгнитивна и специална психология - първи курс, редовно обучение, летен 

семестър, 30 л., 15 упр., 15 х. 

3. Конгнитивна и специална психология - първи курс, задочно обучение, летен 

семестър, 10 л., 5 упр. 

4. Сравнително специално образование - четвърти курс, редовно обучение, 

летен  семестър, 20 л., 10 упр. 

5. Сравнително специално образование - четвърти курс, задочно обучение, 

летен  семестър, 10 л., 5 упр.  

Общо: 90 лекции + 45 упражнения 

• Специалност Специална педагогика - Логопедия, ОКС „Магистър“ 

3-сем.обучение 

1.Невролингвистика – 1-ви (зимен) семестър, 15 л. 
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2. Неврогенни езикови нарушения (афазия, алалия) – 2-ри (летен) семестър, 20 

л. 

• Специалност Специална педагогика - Логопедия, ОКС „Магистър“ 

4-сем.обучение 

1.Конгнитивна и специална психология –1-ви (зимен) семестър, 20 л., 10 с. (в 

поток с Ресурсен учител) 

2.Невролингвистика – 2-ри (летен) семестър, 20 л. 

3.Неврогенни езикови нарушения – 2-ри (летен) семестър, 20 л., 20 с. 

4.Клинична психология – 3-ти (зимен)семестър, 20 л., 10 с. (в поток с Ресурсен 

учител) 

• Специалност Специална педагогика – Ресурсен учител, ОКС „Магистър“ 

1.Конгнитивна и специална психология –1-ви (зимен) семестър, 20 л., 10 с. (в 

поток с Логопедия) 

2.Невропсихология – 2-ри (летен) семестър, 20 л. 

3.Психология на деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър и 

СХДВ – 3-ти (зимен) семестър, 15 л., 15 с. 

4. Клинична психология – 3-ти (зимен)семестър, 20 л., 10 с. (в поток с 

Логопедия) 

Общо: 150 лекции + 55 упражнения 

  

 

По Т.9. Гласуване на неплатен отпуск 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема удължаването на неплатения отпуск на гл. ас. д-р Петър 

Василев Вълков с една година на основание чл. 160, ал. 1 от КТ, считано от 29.10.2021 

г. 

 

 

По Т.10. Текущи 

 

Проекторешение:  

ФС на ПФ приема отвода на доц. д-р Ел. Лавренцова от комисията за 

подготовка на документацията за разкриване на проф. напр. 1.1 по здравословни 

причини. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    
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