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П Р О Т О К О Л  

№ 27 

 

  Днес, 08 февруари 2022 г. (вторник), от 11.00 часа, се проведе онлайн заседание на 

Факултетния съвет. Присъстват 20. Съставът се редуцира с 3-ма членове. Отсъстват: 3-ма 

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 

следния дневен ред: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на 

академична длъжност „доцент“ по Музикално образование в дигитална среда 

     Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев  

2. Избор на академична длъжност „главен асистент“ по Методика на обучението по 

математика в предучилищна възраст       

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

3. Избор на академична длъжност „асистент“ по Информационни технологии 

     Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

4. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 20 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т.1. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  

на академична длъжност „доцент“ по Музикално образование в дигитална среда 

 

 

Проекторешение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2), 

(3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5 (1), (3), (5) и чл. 79 на ПРАСТрУ и предложение на 

катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, утвърждава и предлага 

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

заемане на академична длъжност „доцент” по Музикално образование в дигитална 

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

направление 1.2. Педагогика в състав: 

 

Вътрешна квота: 

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

2. проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова– ТрУ, ДИПКУ, ПН 1.2. Педагогика;  
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3. доц. д-р Антон Пенчев Стойков – ТрУ, ПФ, ПН 1.2. Педагогика; 

 

Външна квота: 

1. проф. д-р Адриан Георгиев Георгиев – СУ, Факултет по науки за образованието и 

изкуствата, НП 8.3. Музикално и танцово изкуство; 

2. проф. д-р Лозанка Георгиева Пейчева, д.н. – БАН, Институт за етнология и 

фолклористика с Етнографски музей, НП 8.3. Музикално и танцово изкуство; 

3. доц. д-р Христо Кутев Карагьозов – СУ, Факултет по науки за образованието и 

изкуствата, НП 8.3. Музикално и танцово изкуство; 

4. доц. д-р Стефка Иванова Динчийска - пенсионер, ПН  3.4. Социални дейности; 

Резерви: 

1. доц. д-р Ася Симеонова Велева -  РУ „Ангел Кънчев“, ПН 1.2. Педагогика;  

2. проф. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н. – ТрУ, ПФ, НП 1.2. Педагогика. 

  

 

По Т.2. Избор на академична длъжност „главен асистент“ по Методика на 

обучението по математика в предучилищна възраст 

 

 Проекторешение: 

 Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 23, ал. 1  на ЗРАСРБ, чл. 72, ал. 1 

и 2 на ПРАС в ТрУ и доклад на научното жури, избира д-р Йорданка Денчева 

Илиева за „главен асистент” по Методика на обучението по математика в 

предучилищна възраст, в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… и предлага на 

Ректора на ТрУ. 

   

 

По Т.3. Избор на академична длъжност „асистент“ по Информационни 

технологии  

 

 

Проекторешение: 

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

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

Пейкова Коларова за „асистент” по Информационни технологии, в област на висше 

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

обучението по...за нуждите на ПФ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на 

съответна заповед за заемане на академичната длъжност „асистент”. 

  

Избира се. 

 

Проекторешение: 

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

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

Иванова Мишкова-Йотова за „асистент” по Информационни технологии, в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
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Педагогика на обучението по... за нуждите на ПФ и предлага на Ректора на ТрУ 

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

 

Не се избира. 

 

 

По Т.4. Текущи 

 

По Т.4. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

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

    Протоколист               Председател    
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