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П Р О Т О К О Л
№ 31
Днес, 17 май 2022 г. (вторник), от 11.00 часа, в 205 зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 21. Съставът се
редуцира с 1 член. 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
следните корекции в предварително предложения дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на приходите към 17.05.2022 г.
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
2. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане на
академична длъжност „професор“ по Методика на обучението по физическо възпитание
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
3. Разпределение на средствата по научни проекти
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
4. Обявяване на конкурси
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
5. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на проф. напр. 1.3.
Педагогика на обучението по…
Докладва: доц. д-р М. Делчев
6. Утвърждаване на учебни програми
Докладва: доц. д-р М. Делчев
7. Актуализиране на лекторското възнаграждение на учителите-наставници и
базовите учители
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
8. Предложение, относно атестирането на преподаватели, във връзка с
Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАС в
Р. България, приет с Постановление № 202 на ПС от 2010 г.
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
9. Избор на гост-преподавател за СДК
Докладва: доц. д-р М. Делчев
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10. Текущи
В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Отчет на приходите към 17.05.2022 г.
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на приходите към 17.05.2022 г.
По Т.2. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане
на академична длъжност „професор“ по Методика на обучението по физическо
възпитание
Решение:
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 „професор” по Методика на обучението по
физическо възпитание, в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … в състав:
Вътрешна квота:
Проф. дпн Георги Петков Иванов – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ
Проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ
Проф. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ
Външна квота:
Проф. д-р Георги Владимиров Игнатов – ПН 1.3. Педагогика на обучението по, Софийски
университет "Св. Климент Охридски"
Проф. д-р Анжелина Георгиева Янева, д.н. – ПН 1.3. Педагогика на обучението по,
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Проф. д-р Боряна Георгиева Туманова – ПН 1.3. Педагогика на обучението по, Софийски
университет "Св. Климент Охридски"
Проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова – ПН 1.3. Педагогика на обучението по, Софийски
университет "Св. Климент Охридски"
Резервни членове:
Проф. д-р Юлия Георгиева Дончева, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, Русенски университет
,,Ангел Кънчев“
Проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ
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По Т.3. Разпределение на средствата по научни проекти
Решение:
Факултетният съвет при Педагогически факултет на основание чл. 10, ал. 2 от
Правила за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и
разходването на средствата, от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на
ТрУ дейност, предлага на Централната комисия при Тракийски университет да
утвърди класираните проекти и разпределението на целевата субсидия за научни
проекти 2022 г.
По Т.4. Обявяване на конкурси
4.1. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
Теория и управление на образованието (Образование и грижа в ранна детска
възраст)
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 2 (3), чл. 3
(1) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 76 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение от катедра
ПНУП и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент” по Теория и управление на образованието (Образование и грижа
в ранна детска възраст) в област на висше образование 1. Педагогически науки, в
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.1. Теория и управление на образованието със срок 3 месеца от публикуването на
обявата в Държавен вестник и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.
4.2. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
Методика на обучението по физическо възпитание (Адаптирана физическа
активност, хигиена и здравно образование)
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 2 (3), чл. 3
(1) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 76 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение от катедра
ПНУП и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент” по Методика на обучението по физическо възпитание
(Адаптирана физическа активност, хигиена и здравно образование), 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
Държавен вестник и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.
4.3. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по
Теория
на
възпитанието
и
дидактика
(Конструиране,технологии
и
предприемачество)
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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 ПНУП и
решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност
„асистент”
Теория
на
възпитанието
и
дидактика
(Конструиране,технологии и предприемачество) , в област на висше образование: 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика със срок 3
месеца от публикуването на обявата в централен ежедневник и на интернет
страницата на ТрУ и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.
4.4. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по
Теория на възпитанието и дидактика
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 ПСН и
решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „асистент” Теория на възпитанието и дидактика, в област на висше
образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика
със срок 3 месеца от публикуването на обявата в централен ежедневник и на
интернет страницата на ТрУ и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.

По Т.5. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на проф.
напр. 1.3. Педагогика на обучението по…
Решение:
ФС на ПФ приема доклада-самооценка за програмна акредитация на проф.
напр. 1.3. Педагогика на обучението по… и го предлага за утвърждаване от АС на
ТрУ.
По Т.6. Утвърждаване на учебни програми
Решение:
На основание чл. 54 (2), т.5 от ПСД на ТрУ, ФС на ПФ приема предложените
учебни програми:
По Т.7. Актуализиране на лекторското възнаграждение на учителитенаставници и базовите учители
Решение:
ФС на ПФ приема лекторското възнаграждение на базови учители при
повеждане на професионално практическо обучение и педагогическа практика на
студентите, които участват в учебния процес за летен семестър на учебната 2021/2022
г. и необходимостта от сключване на граждански договори, да се заплаща 2 % от
МРЗ към момента, т.е. 710 лв., съгласно ПМС № 37 от 24.03.2022 г.
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По Т.8. Предложение, относно атестирането на преподаватели, във връзка с
Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на
ЗРАС в Р. България, приет с Постановление № 202 на ПС от 2010 г.
Решение:
ФС на ПФ обсъди предложенията и въпросите на катедрите и очаква МОН да
им даде отговор.
По Т. 9. Избор на гост-преподавател за СДК
Решение:
ФС на ПФ приема Майа Колева Сукманова за лектор в СДК АЕ – 360 часа. (
По Т.10. Текущи
Проф. д-р Т. Борисова, д.н. даде думата на Ивайло Граматиков да представи лятната
академия за лидери, която предстои да се проведе в РСМ между 09. и 12.06.2022 г. Ивайло
Граматиков поясни, че квотата на ТрУ в Академията е 10 човека. Проф. Борисова
предложи ПФ да поеме таксата за участие от 410 лв. на г-н Граматиков.
Гласували: „ЗА”: 23; „Против”:0; „Въздържали се”: 0. Приема се.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р Т. Борисова, д. н.
Председател
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