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П Р О Т О К О Л
№ 12
Днес, 19 октомври 2020 г. (сряда), от 13.00 часа в Заседателната зала на
Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 19.
Съставът се редуцира с 1 – в командировка в чужбина Отсъстват: 3-ма. 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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на собствените приходи и разходи към 16.10.2020
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
2. Обявяване на конкурси
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
3. Промяна на темата на дисертационен труд на докторант
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
4. Определяне на дата за ОС на ПФ
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
5. Утвърждаване състава на научно жури
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
6. Избор на асистент
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
7. Актуализиране на такси за дългосрочни СДК
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
8. Приемане на доклад-самооценка и доклад за изпълнение на задължителните
препоръки на НАОА за програмна акредитация на докторска програма «Специална
педагогика», област на висше образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.2.
Педагогика
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
9. Преобразуване на щатна бройка за административен персонал
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
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10. Приемане на решение за изготвяне на доклад самооценка за увеличение на
капацитета в проф. напр. 1.2. Педагогика
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
11. Утвърждаване на нови учебни програми
Докладва: доц. д-р Р. Неминска
12. Привличане на гост-преподавател
Докладва: доц. д-р Р. Неминска
13. Приемане на индивидуални отчети за преподавателска заетост за учебната
2019/2020 г.
Докладва: доц. д-р Р. Неминска
14. Приемане на допълнителни критерии, специфични за ПФ, при атестирането на
академичния състав
Докладва: доц. д-р Д. Брънекова
15. Текущи
В резултат на гласуването с 19 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Отчет на собствените приходи и разходи към 16.10.2020
Решение:
ФС на ПФ приема отчета на собствените приходи и разходи към 16.10.2020.
По Т.2. Обявяване на конкурси
2.1. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен
асистент“
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
ПНУП и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на академична
длъжност „главен асистент” по Теория на възпитанието и дидактика (Образование и
социални медии) 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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2.2. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по
Методика на обучението по математика в предучилищното образование и начален
етап на основната образователна степен
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” Методика на обучението по математика в предучилищното
образование и начален етап на основната образователна степен, 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. Промяна на темата на дисертационен труд на докторант
Решение:
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 „Логоритмични технологии и ритъм терапия за развитие на комуникативни
компетентности на деца в мултикултурна образователна среда“ на „Параметри на
специфичните трудности в ученето при ученици с комуникативни нарушения във IIIV клас“ на Борислава Веселинова Петрова, докторант в редовна форма на обучение
към катедра ПСН, в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност ,,Специална
педагогика“.

По Т.4. Определяне на дата за ОС на ПФ
Решение:
ФС свиква ОС на ПФ на ТрУ на 19.11.2020 г., въз основа на чл. 25 (6), гл. III от
ПУДУ на ТрУ.

По Т.5. Утвърждаване състава на научно жури
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2),
(3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5 (1), (3), (5) и чл. 79 на ПРАСТрУ и предложение на
катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“,
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
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възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски език) в област
на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2.
Педагогика в състав:
Външна квота:
1. проф. д-р Петър Диков Петров – Софийски университет "Св. Климент
Охридски", Факултет по педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика
2. проф. д-р Марина Колева Николова – Технически университет – София,
Инженерно-педагогически факултет – Сливен, професионално направление 1.2.
Педагогика
3. доц. д-р Илиана Огнянова Петкова – Софийски университет "Св. Климент
Охридски", Факултет по педагогика, професионално направление 1.2. Педагогика
4. проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни науки, професионално
направление 2.1 Филология
Вътрешна квота:
1. доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда – Тракийски университет,
Педагогически факултет, професионално направление 1.2. Педагогика
2. доц. д-р Мария Славова Тенева – Тракийски университет, Педагогически
факултет, професионално направление 1.2. Педагогика
3. доц. д-р Антон Пенчев Стойков – Тракийски университет, Педагогически
факултет, професионално направление 1.2. Педагогика
Резерви:
Външна квота – проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова – Шуменски
университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет,
професионално направление 1.2. Педагогика
Вътрешна квота – доц. д-р Генчо Василев Вълчев – Тракийски университет,
Педагогически факултет, професионално направление 1.2. Педагогика
По Т.6. Избор на асистент
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64 ал. 1 на ПРАСТрУ и доклад
на председателя на комисията за провеждане на конкурсния изпит, избира Атанаска
Ангелова Янева за „асистент” по Графичен дизайн, в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по… за нуждите на ПФ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед
за заемане на академичната длъжност „асистент”.
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По Т.7. Актуализиране на такси за дългосрочни СДК
Решение:
На основание чл. 36 и 37 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута на
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти,
Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална
квалификация „Учител“
и чл. 39 от Правилата за следдипломна квалификация в ТрУ
ФС на ПФ актуализира и предлага на АС на ТрУ следните такси:
1. СДК „Начален учител“, СДК „Детски учител“, СДК „Учител по английски
език“ и СДК „Учител по изобразително изкуство“ от 1040 лв. на 1100 лв.;
2. СДК „Учител по информатика и информационни технологии“ от 980 лв. на
1100 лв.;
3. СДК “Ресурсен учител” от 990 лв. на 1100 лв.
На основание Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута на професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, въвежда
такса за организиране и провеждане на текуща и стажантска практика за участници в
СДК, които не са действащи учители, в размер на 320 лв.
ФС на ПФ освобождава от таксата от 320 лв. студентите от Факултета, които са
положили текуща и държавна практика в ПФ.
Всички такси влизат в сила след утвърждаване от АС на ТрУ.
По Т.8. Приемане на доклад-самооценка и доклад за изпълнение на
задължителните препоръки на НАОА за програмна акредитация на докторска
програма «Специална педагогика», област на висше образование 1. Педагогически
науки, проф. напр. 1.2. Педагогика
Решение:
ФС на ПФ приема доклада - самооценка и доклада за изпълнение на
задължителните препоръки на НАОА за програмна акредитация на докторска
програма «Специална педагогика», област на висше образование 1. Педагогически
науки, проф. напр. 1.2. Педагогика.
ФС предлага документацията за утвърждаване от АС на ТрУ.
1. За доклада - самооценка за програмна акредитация на докторска програма
«Специална педагогика», област на висше образование 1. Педагогически
науки, проф. напр. 1.2. Педагогика.
2. За доклада за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА за
програмна акредитация на докторска програма «Специална педагогика»,
област на висше образование 1. Педагогически науки, проф. напр. 1.2.
Педагогика.
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По Т.9. Преобразуване на щатна бройка за административен персонал
Решение:
Въз основа на доклад № 1020/16.10.2020 на ст. експ., гл. инсп. Учебен отдел
Галина Кючукова, с обосновка за увеличения брой студенти и специализанти и
усложнени процедури по обслужването им, ФС на ПФ прави предложение пред
Ректора на ТрУ за трансформиране на щатна бройка „ст. експ. организатор СДК“ –
незаета в „Гл. специалист инспектор Учебна дейност“.
По Т.10. Приемане на решение за изготвяне на доклад самооценка за
увеличение на капацитета в проф. напр. 1.2. Педагогика
Решение:
ФС на ПФ прави предложение пред АК на НАОА за корекция на искания
капацитет в акредитационния доклад в проф. напр. 1.2. Педагогика, както следва:
1. От искани за ОКС «Бакалавър» 950 на 1000 студенти;
2. От искани за ОКС «Магистър» 400 на 450 студенти.

По Т.11. Утвърждаване на нови учебни програми
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 25, ал. 8,
т. 6 от ПУДУ на ТрУ, приема учебните програми в проф. направление 1.2.
Педагогика, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, както следва:
КАТЕДРА ПСН:
• Социално законодателство и социална защита, автор: доц. д-р Цвета Делчева,
задължителна дисциплина за специалност „Социална педагогика“, ОКС
„Бакалавър“, редовно и задочно обучение;
• Компетентностен подход и иновации в образованието, автор: доц. д-р Румяна
Неминска, избираема дисциплина за специалности „Социална педагогика“ и
„Специална педагогика“, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение;
• Актуални проблеми на предучилищната педагогика, автор: доц. д-р Антон
Стойков, избираема дисциплина за специалност „Специална педагогика“, ОКС
„Бакалавър“, редовно и задочно обучение;
• Еволюция на мениджмънта, автор: доц. д-р Николай Цанков, задължителна
дисциплина за специалност „Мениджмънт на социалните и педагогическите
организации“, ОКС „Магистър“, задочно обучение;
• Педагогическа етика, автор: доц. д-р Николай Цанков, задължителна
дисциплина за специалност „Социална педагогика“, ОКС „Бакалавър“, редовно и
задочно обучение;
• Педагогическа етика, автор: доц. д-р Николай Цанков, задължителна
дисциплина за специалност „Специална педагогика“, ОКС „Бакалавър“, редовно и
задочно обучение;
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• Теория на мениджмънта, автор: доц. д-р Николай Цанков, задължителна
дисциплина за специалност „Мениджмънт на социалните и педагогическите
организации“, ОКС „Магистър“, задочно обучение;
• Мениджмънт на интегрираното обучение, автор: доц. д-р Николай Цанков,
задължителна дисциплина за специалност „Мениджмънт на социалните и
педагогическите организации“, ОКС „Магистър“, задочно обучение;
• Фонетика на българския език – норма и патология, автор: ас. д-р Теодора
Илиева, избираема дисциплина за специалност „Специална педагогика“, ОКС
„Бакалавър“, редовно и задочно обучение.
КАТЕДРА ПНУП:

Задължителни учебни дисциплини:
1. Педагогическа етика
2. Педагогически мениджмънт
3. Теория и методика на техническото и технологичното обучение в 1. – 4. клас
4. Педагогика на дейностите по конструиране и технологии
5. Литература за деца
Избираеми учебни дисциплини:
1. Компетентностен подход и иновации в образованието
2. Работа по проект при запознаване с природната и обществената среда в 1. – 4.
клас
По Т. 12. 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 в редовна
форма на обучение през учебната 2020/2021 година Радка Георгиева Димитрова специалист от практиката от НУ „Димитър Благоев“, на мястото на отказалата се
Ангелина Ничева Калинова.
Заетост: ОКС „Бакалавър“, специалности ПНУП и НУПЧЕ, дисциплина
„Теория и методика на техническото и технологичното обучение в 1. – 4. клас“, I
семестър, 90 ч. упражнения + хоспетиране.
По Т.13. Приемане на индивидуални отчети за преподавателска заетост за
учебната 2019/2020 г.
Решение:
ФС на ПФ приема индивидуалните отчети за преподавателска заетост за
учебната 2019/2020 г.
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По Т.14. Приемане на допълнителни критерии, специфични за ПФ, при
атестирането на академичния състав
Решение:
Съгласно чл. 11 (1) и чл. 12 (1) от «Вътрешни правила за атестиране членовете
на академичния и преподавателския състав в тракийски университет – стара загора",
приети на заседание на Академичен съвет на Тракийски университет, Протокол № 10
от 21.09.2020 год., ФС на ПФ приема критерии и дейности за атестиране по т. 4 от
индивидуалния атестационен лист "Други дейности и показатели съобразно
спецификата на дейността в структурното звено".
По Т.15. Текущи
По т. 15. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р Т. Борисова, д. н.
Председател
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