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П Р О Т О К О Л  

№ 09 

 

  Днес, 15 юли 2020 г. (сряда), от 11.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 17. Съставът се 

редуцира с 2-ма – в болнични. Отсъстват: 4-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. Избор на доцент по параграф 2 (1) и (2) от допълнителните разпоредби на 

ПРАСТрУ 

   Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

2. Приемане на атестационни листи и годишни отчети на докторанти 

   Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

3. Приемане на окончателна рецензия по Научен проект  

   Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

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

ДИПКУ 

   Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

5. Приемане на нови и актуализиране на учебни програми 

   Докладва: доц. д-р Р. Неминска 

6. Текущи 

 

В резултат на гласуването със 17 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т.1. Избор на доцент по параграф 2 (1) и (2) от допълнителните разпоредби 

на ПРАСТрУ 

 

Решение:  

Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 15 (3) на ЗРАСРБ, чл. 78 и § 2 (2) 

на ПРАСТрУ,  избира доц. д-р Николай Сашков Цанков да премине на академична 

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

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика в 

Педагогически факултет на ТрУ от Факултет по педагогика на ЮЗУ „Неофит 
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Рилски“ - Благоевград и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед 

за заемане на академичната длъжност „доцент” в ПФ на ТрУ. 

  

По Т.2. Приемане на атестационни листи и годишни отчети на докторанти 

 

Решение: 

ФС на ПФ, на основание чл. 25, ал. 1, ал. 2., ал. 3, ал. 7 от ПРАСТрУ, приема 

отчетите за извършените дейности по индивидуалния план и атестационните листи 

на докторантите: 

• Рая Рачева Попова, докторант в редовна форма по научна специалност 

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

професионално направление 1.2. Педагогика с научен ръководител доц. д-р Генчо 

Вълчев; 

• Ангелина Ничева Калинова, докторант в редовна форма по научна 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика с научни 

ръководители доц. д-р Мария Тенева и доц. д-р Румяна Неминска; 

• Мария Атанасова Бозукова, докторант в редовна форма по научна 

специалност „Методика на обучението по математика“, в област на висше 

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

обучението по… с научен ръководител проф. д-р Петър Петров, дн; 

• Борислава Веселинова Петрова, докторант в редовна форма по научна 

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

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика с научен 

ръководител доц. д-р Генчо Вълчев и научен консултант доц. д-р Милена Илиева, 

ДИПКУ. 

   

По Т.3. Приемане на окончателна рецензия 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 

окончателната рецензия на проф. д-р Цонка Илиева Каснакова – Иванова за 

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

нуждите на ДИПКУ 

 

Решение: 
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  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 ДИПКУ-

ТрУ, утвърждава и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури 

по обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по Теория на 

възпитанието и дидактика (социално-емоционално учене), в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика за 

нуждите на ДИПКУ – ТрУ, в състав: 

Външна квота: 

Проф. д-р  Пенка Костова Тодорова – ПН 1.2. Педагогика, ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

Проф. д-р Даниела Христова Тасевска – Дерменджиева - ПН 3.2. Психология, ВТУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ 

Проф. д-р Петър Диков Петров – ПН 1.2. Педагогика, СУ ,,Св. Климент Охридски“ 

Проф. д-р Марина Колева Николова – ПН 1.2. Педагогика,  ТУ-София; ИПФ -  

Сливен  

Вътрешна квота: 

Доц. д-р Стефка Иванова Динчийска– ПН 3.4. Социални дейности, ТрУ 

Доц. д-р Румяна Илчева Неминска- ПН 1.2. Педагогика, ТрУ 

Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова - ПН 1.2. Педагогика, ТрУ 

 

 Резервни членове: 

Доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова – ПН 1.2. Педагогика, ТрУ   

Проф. д-р Маринела Иванова Грудева – ПН 1.2. Педагогика, МУ "Проф. д-р 

Параскев Стоянов" - Варна 

 

По Т.5. Приемане на нови и актуализиране на учебни програми 

 

Решение: 

Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 25, (8), т. 

6 от ПУДУ на ТрУ и чл. 20 (5) от Правила за УД на ТрУ, приема задължителни 

учебните програми на дисциплини от ОКС „Бакалавър“ – редовна и задочна форма 

обучение, проф. направление 1.2. Педагогика от катедра ПСН. 

Нови учебни програми:  

„Съвременното религиозно образование“ на гл. ас Ст. Тончев, 

„Дидактични материали за работа с деца със СОП“ на ас. Б. Буюклиева. 
 

 

По Т. 6. Текущи 

 

По т.6. решение не бяха взети. 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    


