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П Р О Т О К О Л  

№ 26 

 

 

  Днес, 29 май 2018 г. (вторник), от 13.00 часа в Заседателната зала на 

Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се 

редуцира с 1 член. Присъстват: 20.  Отсъстват: 4 (по уважителни причини). Налице е 

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

редовно и може да взема решения.   

Няма постъпили други мнения и предложения. 

  Проф. д-р Петър Петров прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване 

следния 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д: 

 

 

1. Отчет на изпълнението на собствените приходи към 28.05.2018 г.  

      Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н. 

2. Информация за акредитацията на проф. направление 1.3. и други 

      Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н. 

3. Удължаване срока на изпълнение на Научен проект № 3 от 2016 г. и на Научен 

проект 5ОУП от 2017 г.  

      Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

4. Приемане промяна на план-сметката на Научен проект № 3 от 2018 г. 

      Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

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

академична длъжност „професор“ за нуждите на ДИПКУ 

      Докладва: доц. д-р М. Тенева 

6. Текущи 

 

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

 

 

По Т.1. Отчет на изпълнението на собствените приходи към 28.05.2018 г. 

 

Решение:  

ФС на ПФ приема отчета за собствените приходи към 28.05.2018 г. 

 

 

По Т.2. Информация за акредитацията на проф. направление 1.3. и други 

 

Решение:  

ФС на ПФ приема информацията за акредитацията на проф. направление 1.3. 

и други. 
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По Т.3. Удължаване срока на изпълнение на  

Научен проект № 3 от 2016 г. и на Научен проект 5ОУП от 2017 г.  

 

Решения:  

1. ФС на ПФ, на основание чл. 17, ал 5 от Правила за условията и реда за 

планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от 

Държавния бюджет за присъщата на Тракийски университет научна дейност, 

удължава с 6 (шест) месеца срока на изпълнение на  НП № 3/2016 „Превенция на 

отпадането от училище“, с ръководител доц. д-р Мария Тенева.  
 

2. ФС на ПФ, на основание чл. 17, ал 5 от Правила за условията и реда за 

планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от 

Държавния бюджет за присъщата на Тракийски университет научна дейност, 

удължава с 1 (една) година срока на изпълнение на  5 ОУП „Изграждане на център за 

педагогически иновации и изследвания“, с ръководител проф. д-р Таня Борисова, 

д.н. 

  

 

  По Т.4. Приемане промяна на план-сметката на Научен проект № 3 от 2018 г. 

 

Решение:  
 ФС на ПФ на основание чл. 17, ал.7 от Правилата за условията и реда за 

изразходването на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата 

на Тракийски университет научно-изследователска дейност, актуализира план-

сметката на № 3/2018 г. „Изследване на психолого-педагогическите параметри на 

практическото обучение на студентите от специалности ПНУП, НУПЧЕ, Специална 

и Социална педагогика", с ръководител: ас. д-р Мария Темникова. 

 

    

По. Т. 5. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  

на академична длъжност „професор“ за нуждите на ДИПКУ 

 

Решение:  

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

(2), (3) и (4) на ЗРАСРБ; чл. 2. (1), (2), (3), (4) и чл. 90. (1)  на ПРАСТрУ и предложение 

на ДИПКУ – ТрУ, 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 информатика и информационни технологии, в област 

на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика в състав: 

1. проф. д-р Тони Кондева Чехларова, ИМИ – БАН 

2. проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова, ВТУ 

3. проф. д-р Коста Андреев Гъров, ПУ 

4. проф. д-р Марина Колева Николова, ТУ, София, ИПФ, филиал - Сливен 

5. проф. дмн Веселин Тотев Видев, СФ – ТрУ   

6. проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова, ДИПКУ - ТрУ 

7. проф. дпн Георги Петков Иванов, ПФ – ТрУ 
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Резерви: 

1. доц. д-р Снежана Стефанова Консулова – ТУ, София, ИПФ, филиал - Сливен 

2. доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова, ПФ – ТрУ 
 

 

 По Т.6. Текущи 

 

По Т.6. решения не бяха взети. 

 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

    Г. Иванова                                               Проф. д-р П. Петров, дн 

    Протоколист               Председател    


