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П Р О Т О К О Л
№ 37
Днес, 19 юни 2019 г. (сряда), от 13.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира с 1.
Присъстват: 21. Отсъстват: 2 (по уважителни причини). Налице е необходимият кворум за
провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е редовно и може да взема
решения.
Проф. д-р Петър Петров, д. н. прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване
следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет за приходите към 19.06.2019 г. и за провеждането на Руската конференция
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
2. Избор на професор
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова, проф. д-р П. Петров, д.н.
3. Избор на доцент
Докладва: доц. д-р М. Тенева
4. Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател
Докладва: доц. д-р В. Иванова
5. Привличане на гост-преподаватели – академични преподаватели и специалисти от
практиката – за уч. 2019/2020
Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н.
6. Приемане на актуализирани учебни планове, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“,
проф. направление 1.2. Педагогика
Докладва: доц. д-р В. Иванова, доц. Хр. Салджиев, проф. дфн А. Колева
7. Утвърждаване на актуализация на учебна програма, ОКС „Бакалавър“, проф.
направление 1.3. Педагогика на обучението по…
Докладва: проф. дфн А. Колева
8. Доклад от Председателя на комисия по заповед на Декана на ПФ №48/29.05.2019
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
9. Удължаване на ОТД на преподавател
Докладва: доц. д-р В. Иванова
10. Текущи
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В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Отчет за приходите към 19.06.2019 г. и за провеждането на Руската
конференция
Решение:
ФС на ПФ приема отчета за приходите към 19.06.2019 г. и резултатите от
провеждането на Руската конференция.
По Т.2. Избор на професор
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 29в, ал. 1 и 2 на ЗРАСРБ, чл. 89,
ал. 1 и 5 на ПРАС в ТрУ и предложение на научното жури, не избира доц. д-р Мария
Славова Тенева за „професор” по „Теория на възпитанието и дидактика“, в област
на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2.
Педагогика.

По Т.3. Избор на доцент
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 27а, ал. 1 и 2 на ЗРАСРБ, чл. 82,
ал. 1, 2 и 3 на ПРАС в ТрУ и предложение на научното жури, избира ас. д-р Мария
Петрова Темникова за „доцент” по „Методика на обучението по математика
(начален етап на основната образователна степен)“, 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
„доцент”.
По Т.4. Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет приема и предлага на АС на
ТрУ да обяви конкурс за хоноруван преподавател по „Теория на възпитанието и
дидактика (Методика на музикалното възпитание в ДГ и НУ)“ в област на висшето
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика
със срок за подаване на документите 2 седмици от публикуване на обявата в сайта на
ТрУ.
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По Т.5. Привличане на гост-преподаватели – академични преподаватели и
специалисти от практиката – за уч. 2019/2020
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 52, ал. 1,
2 и 3 от Закона за висше образование и чл. 56, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за
устройство, дейност и управление на ТрУ, привлича за гост-преподаватели за
учебната 2019/2020 година следните преподаватели и специалисти от практиката:
• Проф. д-р Христо Макаков
• Проф. дпсн Иван Димитров
• Проф. дпн Стойко Иванов
• Проф. д-р Цонка Каснакова
• Проф. д-р Веска Шошева
• Проф. д-р Павел Димов, дм, дмн
• Проф. дпсн Теодора Стоева-СУ
• Проф. д-р Тодор Дим. Минев-ВТУ
• Проф. д-р Минко Хаджийски-ВТУ
• Проф. д-р Мария Алексиева-БСУ
• Проф. д-р Снежана Николова-ШУ
• Проф. д-р Румянова Балинова Тодорова
• Доц. д-р Ася Велева
• Доц. д-р Мария Спасова
• Доц. д-р Стефка Динчийска
• Доц. д-р Виолета Станчева
• Гл. ас. Мариана Богданова
• Мартин Динков Ранчев
• Кирил Котчет Тенев
• Д-р Данчо Иванов Карагеоргиев
• Галина Михайлова Добрева – ДГ № 29 „Славейче“
• Даниела Георгиева Костинкова – 13 СОУ „Св. П. Хилендарски“
• Даниела Димитрова – II ОУ „П.Р. Славейков“
• Стефка Минкова – Музикално училище
• Мариела Колева – ТГ „Княз Симеон Търновски“
• Дарин Петков
• Йоанна Димитрова – директор ДГ №10 „Светлина“
• Мая Нейчева – директор на ДГ № 23„Кипарис“
• Донка Минчева – Директор на ДГ № 29 „Славейче“
• Виолета Димитрова – ДГ № 29 „Славейче“
• Емилия Хаджипетрова –ДГ № 31 „Слънце“
• Росица Димитрова – Директор на ДГ № 68 „Патиланско царство“
• Наташа Новачкова
• Дочка Тодорова
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Жана Минчева – директор на НУ „Д. Благоев“
Милена Желязкова – директор на II ОУ„П. Р. Славейков“
Господин Балъкчиев – директор на IV ОУ „К. Христов“
Дарина Гайдарова – директор на VI ОУ „Св. Никола“
Светлана Велкова – VI ОУ „Св. Никола“
Теодора Узунова – VI ОУ „Св. Никола“
Павлин Пеев – ПМГ „Гео Милев“
Мариана Господинова Господинова – Директор на СУ „Поп Минчо Кънчев“ при
Затвора, гр. Ст. Загора
Латинка Петрова – директор на ДДЛРГ „Мария Терезия“
Пламен Иванов – Директор на РЦППО
Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно образование РУО – Сливен
Галина Димитрова Господинова – ХЕИ
Атанаска Ангелова Янева– Арт Студио „Дизайн“

По Т.6. Приемане на актуализирани учебни планове, ОКС „Бакалавър“ и
ОКС „Магистър“, проф. направление 1.2. Педагогика
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 47, ал. 1,
т. 1 и т. 2 от Правилника за устройство, дейност и управление на ТрУ, чл. 72, ал. 2 от
Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ и по предложение на
катедри ПСН, ПНУП и ЕОИТ приема актуализациите на учебните планове на
следните специалности от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в проф.
направление 1.2 Педагогика
ОКС „Бакалавър“:
- ПНУП – редовно обучение
- ПНУП – задочно обучение
- НУПЧЕ – редовно обучение
- „Социална педагогика“ – редовно обучение
- „Социална педагогика“ – задочно обучение
- „Специална педагогика“ – редовно обучение
- „Специална педагогика“ – задочно обучение
ОКС „Магистър“:
- ПНУП, 2-семестриален
- ПНУП, 3-семестриален
- ПНУП, 4-семестриален
- „Специална педагогика (Логопедия)“ – 3 семестъра
- „Специална педагогика (Логопедия)“ – 4 семестъра
- „Специална педагогика (Ресурсен учител)“
- „Мениджмънт на социалните и педагогическите организации“
- НУП. ИКТ в НУ
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Учебните планове да бъдат внесени за утвърждаване в АС на ТрУ.

По Т.7. Утвърждаване на актуализация на учебна програма, ОКС
„Бакалавър“, проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по…
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 72, ал. 4
от Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, приема актуализацията
на учебната програма на задължителна дисциплина „Висша математика II част“ на
специалност ПОИТ в проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по…, ОКС
„Бакалавър“.
По Т.8. Доклад от Председателя на комисия по заповед на Декана на ПФ
№48/29.05.2019
Решение:
ФС на ПФ приема доклада на Комисията относно привличането на главен
асистент по „Специална психология“ на ОТД в ПФ и предлага на АС на ТрУ да
публикува обява на интернет страницата на ТрУ, съгласно § 2 (2) и (3) от
Допълнителните разпоредби на ПРАС-ТрУ и чл.119 от КТ.

По Т.9. Удължаване на ОТД на преподавател
Решение:
ФС на ПФ приема и предлага на АС на ТрУ удължаване на основния трудов
договор на проф. д-р Георги Петков Иванов, дпн с една година, считано от 20.06.2019
г., в съответствие с чл. 328, ал.1, т.10 от КТ, параграф 11 от преходните и
заключителни разпоредби на Закона за висше образование и чл. 53 от ПУДУ на ТрУ.

По Т.10. Текущи
По Т. Текущи решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р П. Петров, д. н.
Председател
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