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П Р О Т О К О Л  

№ 03 

 

  Днес, 12 февруари 2020 г. (сряда), от 11.00 часа в Заседателната зала на 

Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 20. 

Съставът се редуцира с 3-ма: 2-ма в болнични и 1 в командировка от Ректора на ТрУ. 

Отсъстват: 2-ма (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 Таня Борисова, д. н. прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване 

следните корекции в предварително предложения 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д: 

 

 

1. Утвърждаване избора на ръководители на катедри 

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

 2. Приемане на промяна на професионалното направление на докторска програма 

„Методика на обучението по математика “ от професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по… в професионално направление 1.2. Педагогика 

      Докладва: доц. д-р В. Петрова 

 3. Актуализиране на типови учебни планове на докторски програми „Теория на 

възпитанието и дидактика“, професионално направление 1.2. Педагогика и „Методика на 

обучението по математика в предучилищното образование и в начален етап на основната 

образователна степен“,  професионално направление 1.2. Педагогика  

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

 4. Приемане на актуализирани учебни програми от типовия учебен план на 

докторски програми „Теория на възпитанието и дидактика“, професионално направление 

1.2. Педагогика и „Методика на обучението по математика в предучилищното 

образование и в начален етап на основната образователна степен“,  професионално 

направление 1.2. Педагогика         

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

 5. Обявяване на конкурси 

      Докладва: проф. д-р Ж. Стойкова, д.н. 

 6. Зачисляване на докторанти в редовна форма на обучение 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

 7. Удължаване срока на обучение на докторант в задочна форма на обучение 
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      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

 8. Отчисляване на докторант без право на защита 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

9. Предложение за прехвърляне на преходни остатъци и приемане на 

актуализирани план-сметки по научните проекти 

     Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев  

10. Предложение за повишаване лекторските възнаграждения на външни 

преподаватели, които участват в  учебната дейност със студенти ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“ 

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

11. Привличане на гост-преподавател 

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

12. Предложение за повишаване на такси за обучение на студенти в ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от уч. 2020/2021 

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

13. Обсъждане на заявление за удължаване на ОТД на преподавател 

     Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

14. Приемане бюджета на ПФ за 2020 г. 

     Докладва: В. Манева 

15. Текущи 

 

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

 

По Т.1. Утвърждаване избора на ръководители на катедри 

 

Решение: 

ФС на ПФ, на основание чл. 29(3) от ПУДУ на ТрУ, утвърждава избора на 

следните ръководители на катедри: 

• К-ра ПСН: доц. д-р Мария Славова Тенева; 

• К-ра ПНУП: доц. д-р Веселина Георгиева Иванова; 

• К-ра ИТИИЧЕ: доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова. 
 

    

По Т.2. Приемане на промяна на професионалното направление на докторска 

програма „Методика на обучението по математика“ от професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по… в професионално направление 1.2. Педагогика 
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Решение: 

В изпълнение на чл. 4, ал. 4, (изменение от 2018 год.) на Правилника за 

приложение на Закона за развитие на академичния състав, Факултетният съвет на 

ПФ приема пренасочването на докторска програма „Методика на обучението по 

математика" от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... към 

професионално направление 1.2. Педагогика, с название „Методика на обучението 

по математика в предучилищното образование и в начален етап на основната 

образователна степен“. 
 

 

По Т.3. Актуализиране на типови учебни планове на докторски програми 

„Теория на възпитанието и дидактика“, професионално направление 1.2. Педагогика 

и „Методика на обучението по математика в предучилищното образование и в 

начален етап на основната образователна степен“,  професионално направление 1.2. 

Педагогика  

 

Решение: 

ФС на ПФ приема актуализираните типови учебни планове на докторски 

програми „Теория на възпитанието и дидактика“, професионално направление 1.2. 

Педагогика и „Методика на обучението по математика в предучилищното 

образование и в начален етап на основната образователна степен“,  професионално 

направление 1.2. Педагогика. 

ФС предлага на АС да утвърди направените актуализации. 
 

 

По Т.4. Приемане на актуализирани учебни програми от типовия учебен план на 

докторски програми „Теория на възпитанието и дидактика“, професионално 

направление 1.2. Педагогика и „Методика на обучението по математика в 

предучилищното образование и в начален етап на основната образователна степен“, 

 професионално направление 1.2. Педагогика        

  

Решение: 

ФС на ПФ приема актуализираните учебни програми от типовия учебен план на 

докторски програми „Теория на възпитанието и дидактика“, професионално 

направление 1.2. Педагогика и „Методика на обучението по математика в 

предучилищното образование и в начален етап на основната образователна степен“, 

професионално направление 1.2. Педагогика. 

1. За докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“: 

• Теория на възпитанието и дидактика (за полагане на докторантски минимум) 

• Дидактически измерения на умението да се решават задачи 

• Педагогика на овладяване на елементарни математически представи 

• Педагогическа психология 

• Дидактика 

• Чужд език - английски език 

• Социология на образованието 

• Информационни технологии в образованието 

• Методи на експерименталното изследване 

• Методология и методи на педагогическите изследвания 
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• Педевтология 

• Основи на технологичното обучение 

• Трансверсалните компетентности в техническото и технологическото обучение  

• Спортна анимация в образователна среда 

• Двигателен тренинг и АФА 

• Семейна педагогика 

2. За докторска програма „Методика на обучението по математика в 

предучилищното образование и в начален етап на основната образователна степен“: 

• Методика на обучението по математика в предучилищното образование и в 

начален етап на основната образователна степен 

• Чужд език - Английски език 

• Информационни технологии в образованието 

• Методи на експерименталното изследване 

• Методология и методи на педагогическите изследвания 

 

 

По Т.5. Обявяване на конкурси 

 

5.1. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

„Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски 

език)“ 

 

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 ЕОИТ 

и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” по „Теория на възпитанието и дидактика (Чуждоезикова 

комуникация на английски език)“ в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика, със срок 2 месеца от 

публикуването на обявата в „Държавен вестник“ и предлага за утвърждаване от АС 

на ТрУ.  

 

 

5.2. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

„Теория на възпитанието и дидактика (Oснови на природните и обществените 

дисциплини в начален етап на основната образователна степен)“ 

 

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 на възпитанието и дидактика (Oснови на природните 

и обществените дисциплини в начален етап на основната образователна степен)“ в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в „Държавен 

вестник“ и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.  
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5.3. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

„Предучилищна педагогика (Околен свят)“ 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 15 (3) на 

ЗРАСРБ и § 2 (1), (2) и (3) от допълнителните разпоредби на ПРАСТрУ и 

предложение на катедра ПНУП, прие решение за обявяване на конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по „Предучилищна педагогика (Околен свят)“, в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика, чрез преминаване от академична длъжност „доцент” на друго 

основно звено на ТрУ, на академична длъжност „доцент” в ПФ на ТрУ. 

 

5.4. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

„Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)“ 

 

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 ПСН 

и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” по „Теория на възпитанието и дидактика (Социална 

педагогика)“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в 

„Държавен вестник“ и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

  5.5. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

„Психология (Специална психология)“ 

 

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 ПСН 

и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” по „Психология (Специална психология)“ в област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 

3.2. Психология в Център по хуманитарни науки при Бургаски свободен 

университет, гр. Бургас за нуждите на Педагогически факултет при Тракийски 

университет със срок 2 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник и 

предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.  

 

5.6. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен 

асистент“ по „Теория на възпитанието и дидактика (Литература за деца)“ 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 2 (3), чл. 3 

(1) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 66 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение от катедра 
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ПНУП и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична 

длъжност „главен асистент” по „Теория на възпитанието и дидактика (Литература 

за деца)“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, със срок 2 месеца от публикуването на обявата в 

„Държавен вестник“ и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.  

 

 

По т.6. Зачисляване на докторанти в редовна форма на обучение 

6.1. Специалност  „Теория на възпитанието и дидактика” 

 

Решение: 

1. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра ПСН зачислява в редовна 

форма на докторантура Жана Пламенова Колева по научна специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на дисертацията е  

„Формиране на социална компетентност чрез българския фолклор в 1.-4. клас“. 

ФС избира за научен ръководител доц. д-р Румяна Илчева Неминска.  

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

редовна форма на докторантура.  

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  
 

2. Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра ПСН зачислява в редовна 

форма на докторантура Яна Димитрова Бабрикова по научна специалност „Теория 

на възпитанието и дидактика“, в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, Професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на дисертацията е  

„Иновативното училище – възможности и реализация“.  

ФС избира за научен ръководител доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-

Пинеда.  

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

редовна форма на докторантура.  

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  

 

6.2. Специалност  „Специална педагогика ” 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, съответствие с чл. 13. (1) и 

(3) на ПРАСТрУ и протокол от заседанието на катедра ПСН зачислява в редовна 

форма на докторантура Весела Алексиева Алексиева по научна специалност 

„Специална педагогика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Педагогика. Темата на дисертацията е  

„Синергетичен подход при конструиране на терапевтична програма за деца с 

дисфлуентни нарушения". 
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ФС избира за научен ръководител доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева.  

ФС предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за зачисляването в 

редовна форма на докторантура.  

Докторантурата е по държавна поръчка и разходите за обучението ще бъдат за 

сметка на ПФ.  

 

 

По Т.7. Удължаване срока на обучение на докторант в задочна форма на 

обучение 

 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, на основание  чл. 32 на ПРАС на ТрУ, приема да се 

удължи срокът на обучението в докторантура със срок от 1 календарна година на 

Дарина Живкова Бонева, докторант в задочна форма на обучение към катедра 

„Педагогически и социални науки” по научна специалност „Специална педагогика”, 

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

1.2. Педагогика, считано от 20.02.2020 г., и предлага на Ректора на ТрУ издаване на 

заповед. 

 

 

По Т.8. Отчисляване на докторант без право на защита 

 

Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 36, ал. 1, т. 7, ал. 2 на ПРАСТрУ 

и решение на катедра „Педагогически и социални науки“, отчислява докторанта ас. 

Катя Стефанова Кичукова, докторант в самостоятелна форма на обучение към 

катедра ПСН, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, научна специалност ,,Теория на възпитанието и 

дидактика“, с тема на дисертационния труд „Продължаващо обучение на медицински 

лаборанти“ и предлага на Ректора издаване на заповед за отчисляване без право на 

защита. 

 

 

По Т.9. Предложение за прехвърляне на преходни остатъци и приемане на 

актуализирани план-сметки по научните проекти 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема актуализираните план-сметки на научните проекти с 

приложените към тях анекси и одобрява прехвърлянето на преходните остатъци от 

финансовата 2019 към 2020 г. 
 

 

По Т.10. Предложение за повишаване лекторските възнаграждения на външни 

преподаватели, които участват в учебната дейност със студенти ОКС „Бакалавър“ и 

ОКС „Магистър“ 
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Решение: 

Във връзка с привличане на гост-преподаватели – академични преподаватели, 

хонорувани преподаватели и специалисти от практиката, в съответствие с чл. 56, ал. 

1, 2 и 3 от ПУДУ при ТрУ, за нуждите на учебния процес на студентите от ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и необходимостта от сключване на граждански 

договори, предлагам да се актуализират разценките за час упражнение, приравнени 

на 1 % от ОМРЗ за съответната академична длъжност в ПФ, а именно: 

• За асистент: 7,47 лв. за час упражнение; 

• За главен асистент: 8,11лв. за час упражнение; 

• За доцент: 10,61 лв. за час упражнение; 

• За професор: 12,56 лв. за час упражнение; 

• За специалисти от практиката: 7,47 лв. за час упражнение. 

ФС предлага на Ректора на ТрУ да утвърди направените актуализации. 

 

 

По Т.11. Привличане на гост-преподавател 

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-преподавател за летен 

семестър на учебната 2019/2020 година Аксения Бориславова Тилева – специалист от 

практиката. 

 

 

По Т.12. Предложение за повишаване на такси за обучение на студенти в ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от уч. 2020/2021 

 

Решение: 

Във връзка с повишаване коефициента на проф. направление 1.2. Педагогика и 

1.3. Педагогика на обучението по… от 1,2 на 1,6, считано от уч. 2019/2020 г., ФС на 

ПФ, съобразено с изискването на ЗВО за непревишаване на таксата от 2/3 от 

държавната субсидия, реши: 

ОКС „Бакалавър“ – държавна поръчка:   310 лв./семестър;  

           620 лв./година (от 570 лв.); 

ОКС „Магистър“ – държавна поръчка:     310 лв./семестър;  

           620 лв./година (от 570 лв.); 

ОКС „Магистър“ – платено обучение:         630 лв./семестър 

                 1260 лв./година (от 1200 лв.) 

ФС предлага актуализираните такси за утвърждаване от АС на ТрУ. 

 

 

По Т.13. Обсъждане на заявление за удължаване на ОТД на преподавател 

 

Проекторешение: 

ФС на ПФ приема мотивите на катедра ПСН и на доц. д-р Красимира Василева 

Мутафчиева. 
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Във връзка с решение на АС молбата ще бъде повторно разгледана във ФС след 

обявяване на единните критерии за удължаване на ТД на хабилитирани 

преподаватели в ТрУ, на основание решение на АС с протокол №3/22.01.2020 г. 
 

ФС взе следното решение: 

Приема заявлението на доц. Мутафчиева за удължаване на ТД с 1 година. 

 

След направеното гласуване проф. Борисова уточни, че ще спази гласуваното с 

Протокол №3/22.01.2020 г.,  на АС решение. 

 

По Т.14. Приемане бюджета на ПФ за 2020 г. 
 

Решение: 

На основание чл. 25, ал. 8, т. 12 от ПУДУ на ТрУ и чл. 17, ал. 2, т. 19 от ПУДУ на 

ПФ приема бюджета на ПФ за 2020 г. 
 

 

По Т.15. Текущи 

 

         По т.15. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    


