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П Р О Т О К О Л  

№ 08 

 

  Днес, 19 юни 2020 г. (петък), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 18. Съставът се 

редуцира с 3-ма – в болнични. Отсъстват: 2-ма по неизвестни 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. Видоизменяне състава на научно жури по обявен конкурс за заемане на 

академична длъжност „главен асистент“ в ПФ 

     Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

2. Приемане на окончателен отчет по Научен проект 

     Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

3. Обявяване на конкурси 

     Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

4. Промяна на тема на дисертационен труд и научен ръководител на докторант 

     Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

5. Промяна на научен ръководител на докторант 

     Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

6. Приемане състава на научно жури по обявен конкурс за „доцент“ за нуждите на 

ФТТ 

     Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

7. Отчет на собствените приходи и разходите на ПФ до 19.06.2020 

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

8. Привличане на гост-преподаватели 

     Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

9. Приемане на учебен план на СДК 

     Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

10. Промяна и актуализиране на учебни планове 

     Докладва: доц. д-р Р. Неминска 
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11. Гласуване на неплатен отпуск 

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

12. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 18 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

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

академична длъжност „главен асистент“ в ПФ 

 

 Решение: 

 ФС на ПФ, на основание чл. 70 на ПРАСТрУ, гласува да се замени от 

външната квота за член на научно жури в 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, назначен със заповед на ректора на ТрУ 

№1040/05.05.2020 г. проф. дн Пламен Иванов Дойнов – НБУ, ПН 2.1. Филология с 

проф. д-р Антония Веселинова Велкова – Гайдарджиева – ВТУ, ПН 2.1. Филология. 
 

  

По Т.2. Приемане на окончателен отчет по Научен проект 

 

 Решение: 

ФС в съответствие с чл. 21, ал. (4) от Правилата за условията и реда за 

оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата, отпускани 

целево от Държавния бюджет за присъщата на ТрУ научна дейност, приема 

окончателния отчет на научен проект 6НФ/2019 „Междукултурни, научни и 

образователни диалози България – Балканите – Русия“ с ръководител проф. д-р 

Жанета Стойкова, д.н. 

 

   

По Т.3. Обявяване на конкурси 

 

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

Теория на възпитанието и дидактика 

  

 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 „ПСН”, прие решение за обявяване на конкурс за заемане 

на академична длъжност „доцент” по Теория на възпитанието и дидактика, в област 

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

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

училище, на академична длъжност „доцент” в ПФ на ТрУ. 
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3.2. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по 

Методика на обучението по музика в предучилищна и начална училищна възраст 

  

 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” по Методика на обучението по музика в предучилищна и 

начална училищна възраст в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… със срок 2 месеца от 

публикуването на обявата в централен ежедневник и на интернет страницата на ТрУ 

и предлага за утвърждаване от АС на ТрУ.  

 

 

3.3. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по 

Информационни технологии 

 

 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 

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

академична длъжност „асистент” по Информационни технологии в област на висше 

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

обучението по… със срок 2 месеца от публикуването на обявата в централен 

ежедневник и на интернет страницата на ТрУ и предлага за утвърждаване от АС на 

ТрУ.  

 

3.4. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по 

Графичен дизайн 

 

 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 

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

академична длъжност „асистент” по Графичен дизайн 

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

1.3. Педагогика на обучението по… със срок 2 месеца от публикуването на обявата в 

централен ежедневник и на интернет страницата на ТрУ и предлага за утвърждаване 

от АС на ТрУ. 
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3.5. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

Методика на обучението по информатика и информационни технологии 

 

 Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 3 (1) и чл. 24 

(2) и (3) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 76 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение от катедра 

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

академична длъжност „доцент” по Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии  в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… със срок 2 месеца от 

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

ТрУ. 

 

 

По Т.4. Промяна на тема на дисертационен труд и научен ръководител на 

докторант 

 

 Решения: 

4.1. Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 23 (4) от ПРАСТрУ и 

решение на катедра ,,Педагогически и социални науки“ определя за научен 

ръководител доц. д-р Ани Димова Златева и консултант доц. д-р Румяна Илчева 

Неминска на Йоанна Петкова Димитрова, 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“. 
 

4.2. Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 23 (4) от ПРАСТрУ и 

решение на катедра ,,Педагогически и социални науки“ променя темата на 

дисертационния труд от „Модели за формиране на математическо мислене у децата 

от предучилищна възраст чрез въображението и изследване на собствения си свят“,  

на „Интегративният подход на обучение при преподаване на декоративни 

композиции в подготвителна група в детската градина“ на Йоанна Петкова 

Димитрова, 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“. 

 

 

По Т.5. Промяна на научен ръководител на докторант 

  

 Решение: 

Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 23 (4) от ПРАСТрУ и решение на 

катедра ПНУП, сменя научния ръководител проф. д-р Петър Динев Петров, д.н. с 

проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова от ДИПКУ-ТрУ на Мария Атанасова 

Бозукова, докторант в редовна форма на обучение към катедра ПНУП, в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
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Педагогика на обучението по…, научна специалност ,,Методика на обучението по 

математика“. 
 

 

По Т.6. Приемане състава на научно жури по обявен конкурс за „доцент“ за 

нуждите на ФТТ 

 

 Решение: 

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

(3) и (4) на ЗРАСРБ; чл. 5 (1), (2), (5) и чл. 79 на ПРАСТрУ и предложение на факултет 

„Техника и технологии“, утвърждава и предлага на Ректора на ТрУ издаване на 

заповед за научно жури по обявения конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” по Педагогика на обучението по информационни технологии, в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по… за нуждите на ФТТ – ТрУ, в състав: 

• Вътрешни членове: 
Доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова - Тракийски университет, Педагогически 

факултет, ПН 1.3. Педагогика на обучението по  

Проф. д-р Биянка Любчова  Торньова – Тракийски университет, Филиал Хасково, 

ПН 1.2. Педагогика  

Доц. д-р Веселинка Иванова Недева – Тракийски университет, Факултет „Техника и 

технологии“, ПН  4.6. Информатика и компютърни науки  

• Резервни членове: 
Проф. д-р  Галя Михайлова Кожухарова -  Тракийски университет, ДИПКУ, ПН 

1.2. Педагогика  

• Външни членове: 
Проф. д-р Румяна Веселинова Пейчева-Форсайт - Софийски университет "Св. 

Климент Охридски", Факултет по педагогика, ПН: 1.2. Педагогика  

Проф. д-р Тони Кондева Чехларова - Българска академия на науките, Научен 

институт: Институт по математика и информатика, ПН: 1.3. Педагогика на обучението по 

Проф. дпн Наталия Христова Павлова (Тончева) - Шуменски университет 

"Епископ Константин Преславски", Факултет по математика и информатика, ПН: 1.3. 

Педагогика на обучението по 

Доц. д-р Галина Иванова Иванова - Русенски университет "Ангел Кънчев", 

Факултет "Електротехника, електроника и автоматика", ПН: 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника  

• Резервни членове: 
Доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова – Великотърновски 

университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, ПН: 1.2. Педагогика  

 

 

По Т.7. Отчет на собствените приходи и разходите на ПФ до 19.06.2020 

 

 Решение: 

ФС на ПФ приема отчета за собствените приходи и на правените разходи от 

ПФ до 19.06.2020 г. 
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По Т.8. Привличане на гост-преподаватели 

 

Т.8. се отлага за следващ ФС. 

 

По Т. 9. Приемане на учебен план на СДК 

 

 Решение: 

На основание гл. IV, чл. 19, (2), (3) от Правилата за СДК на ТрУ ФС на ПФ 

приема предложения учебен план на СДК „Учител по информатика и 

информационни технологии“ и го предлага за утвърждаване от АС на ТрУ. 
 

 

По Т. 10. Промяна и актуализиране на учебни планове 

 

 Решение: 

23.06.2020, 10.00 ч. ще се състои продължение на ФС за приемане на 

актуализираните учебни планове. 

  

 

По Т.11. Гласуване на неплатен отпуск 

 

 Решение: 

ФС на ПФ, на основание чл. 160, ал. 1 от КТ, разрешава ползването на 

неплатен отпуск в размер на 1 година на гл. ас. д-р Петър Василев Вълков, считано от 

29.10.2020 г. 

 

 

По Т. 12. Текущи 

 

По т.12. решения не бяха взети. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    


