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П Р О Т О К О Л
№ 13
Днес, 19 ноември 2020 г. (четвъртък), от 13.00 часа в 12 зала на Педагогическия
факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 21. Съставът се
редуцира с 3-ма – в болнични. 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. Избор на Зам.-декан
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
2. Окончателно приемане на пакета с учебни програми за акредитиране на проф.
напр. 1.2. Педагогика в ПФ
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
3. Преобразуване на щатна бройка „гл. ас.“ в „доц.“
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
4. Избор на Научен секретар на ПФ
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
5. Утвърждаване на оценките от атестацията на Академичния състав на ПФ
Докладва: доц. д-р Д. Брънекова
6. Избор на асистент за нуждите на ДИПКУ
Докладва: доц. д-р Христо Салджиев
7. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане на
академична длъжност „доцент“ по Специална педагогика (алтернативна комуникация при
деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания)
Докладва: доц. д-р Христо Салджиев
8. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане

на

академична длъжност „главен асистент“ по Теория на възпитанието и дидактика
(Образование и социални медии)
Докладва: доц. д-р Христо Салджиев
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9. Утвърждаване състава на научно жури за защита на дисертационен труд
Докладва: доц. д-р Христо Салджиев
10. Гласуване на творчески отпуск на преподавател
Докладва: доц. д-р Христо Салджиев
11. Предложения за включване на издания в Издателския съвет на ТрУ
Докладва: доц. д-р Христо Салджиев
12. Предложение за повишаване лекторските възнаграждения на външни
преподаватели, които участват в учебната дейност със студенти ОКС „Бакалавър“ и ОКС
„Магистър“ във връзка с актуализацията на ОМРЗ от 01.07.2020
Докладва: доц. д-р Христо Салджиев
12. Текущи
В резултат на гласуването с 21 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Избор на Зам.-декан
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 26 (8),
т.1 от ЗВО, чл. 25 (8), т. 1. от ПУДУ на ТрУ и чл. 16 (2) от ПУДУ на ПФ, с тайно
гласуване избира доц. д-р Мариан Георгиев Делчев за Заместник-декан по логистика
и СДК.
По Т.2. Окончателно приемане на пакета с учебни програми за акредитиране
на проф. напр. 1.2. Педагогика в ПФ
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 25, ал. 8,
т. 6 от ПУДУ на ТрУ, приема пакета с учебни програми за акредитиране на проф.
напр. 1.2. Педагогика в ПФ, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

3. Преобразуване на щатна бройка „гл. ас.“ в „доц.“
Решение:
На основание чл. 26, т. 14 от ЗВО, чл. 25, ал. 8, т. 14 от ПУДУ- ТрУ и във
връзка с взети решения на Академичен съвет с протокол № 8 от 24.06.2020 г. за
обявяване на конкурси за академични длъжности, се налага да се трансформира
следната незаета академична щатна длъжност:
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1 брой незаета академична щатна длъжност за „Главен асистент“ с код по
НКПД 2310 7003 да се трансформира в 1 брой академична щатна длъжност „Доцент“
с код по НКПД 2310 7004.

По Т.4. Избор на Научен секретар на ПФ
Решение:
ФС на ПФ избира доц. д-р Цвета Апостолова Делчева за Научен секретар към
ФС на ПФ за мандат 2019 – 2023.
По Т.5. Утвърждаване на оценките от атестацията на Академичния състав на
ПФ
Решение:
ФС на ПФ, в съответствие с чл.6, ал.4 от ЗВО и чл.4 от Вътрешните правила за
атестиране на академичния и преподавателския състав на Тракийски университет,
утвърди следните общи оценки от атестирането на хабилитирани и нехабилитирани
преподаватели:
Катедра
ПСН

Име, презиме, фамилия
ак. длъжност
Проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, ДН
доц. д-р Мария Славова Тенева - член на АК на
ПФ
Доц. д-р Христо Иванов Салджиев

775

Много добра

445,94

Много добра

Доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова

974,56

Много добра

Доц. д-р Иванка Николаева Шивачева – Пинеда

522,49

Много добра

783

Много добра

280

Много добра

Доц. д-р Митко Димитров Шошев

511

Много добра

Гл.ас.д-р Стефан Тончев Стефанов

304,43

Много добра

Ас.д-р Неделина Здравкова Колева

159,2

Много добра

Ас. Бояна Бориславова Буюклиева

317,58

Много добра

Доц. д-р Веселина Георгиева Иванова

629,2

Много добра

569

Много добра

Доц. д-р Мария Петрова Темникова

759,2

Много добра

Доц. д-р Мариан Георгиев Делчев

285,52

Много добра

доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева - член на
АК на ПФ
Доц. д-р Цвета Апостолова Делчева

ПНУП

Краен брой Комплексна
точки
оценка
666
Много добра

Доц. д-р Румяна Илчева Неминска
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Доц. д-р Антон Пенчев Стойков

443,75

Много добра

Ас. д-р Милен Вълчев Димитров

200

Много добра

Ас. д-р Галена Тодорова Терзиева

189,4

Много добра

Ас. Донка Динчева Желева - Терзиева

248,55

Много добра

Ас. Десислава Илчева Сидерова

211,95

Много добра

943

Много добра

454

Много добра

775

Много добра

348,84

Много добра

241,75

Много добра

220

Много добра

225

Много добра

Доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова
Доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова председател на АК на ПФ
Доц. д-р Ани Димова Златева
ИТИИЧЕ Гл. ас. д-р Катя Божидарова Тинева-Гюрковска
Ас. д-р Златка Димитрова Желязкова
Ас. д-р Анна Любомирова
Отузбирова
Ас. Мима Дочева Трифонова

Арнаудова

–

* Комплексните оценки на доц. д-р Димитрина Брънекова – Председател на
АК, доц. д-р Мария Тенева и доц. д-р Дияна Георгиева – членове на АК ще бъдат
утвърдени от ЦАК.
По Т.6. Избор на асистент за нуждите на ДИПКУ
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 Мария
Атанасова Желязкова за „асистент” по Методика на обучението по информатика и
информационни технологии, в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика за нуждите на ДИПКУ и предлага на
Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за заемане на академичната
длъжност „асистент”.
По Т.7. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане на
академична длъжност „доцент“ по Специална педагогика (алтернативна
комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания)
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, предложение на катедра
ПСН и решение на Върховния административен съд № 13200 от 23.10.2020,
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утвърждава и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по
обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по Специална
педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с
множество увреждания), в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика в състав:
Вътрешна квота
Проф. д-р Венетка Иванова Кацарска - НП 1.2. Педагогика, ТрУ
Доц. д-р Николай Сашков Цанков - НП 1.2. Педагогика, ТрУ
Проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н - НП 1.2. Педагогика, ТрУ.
Външна квота:
Проф. д-р Ирина Колева Колева - НП 1.2. Педагогика, СУ ,,Св. Климент
Охридски“
Проф. д-р Мария Стоянова Алексиева – НП 1.2. Педагогика, Бургаски свободен
университет
Доц. д-р Милен Замфиров Замфиров, д.н. - НП 1.2. Педагогика, СУ ,,Св.
Климент Охридски“
Проф. д-р Снежана Христова Николова –ПН 1.2. Педагогика, ШУ „Епископ
Константин Преславски
Резерви:
Доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева – ПН 1.2. Педагогика, СУ ,,Св. Климент
Охридски“
Доц. д-р Мария Славова Тенева–ПН 1.2. Педагогика, ПФ
По Т.8. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане
на академична длъжност „главен асистент“ по Теория на възпитанието и дидактика
(Образование и социални медии)
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. 71 (1) на ПРАСТрУ и предложение на
катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, утвърждава и предлага
на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения 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 в състав:
Външна квота:
1. проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова, ШУ, ПН 1.2. Педагогика
2. проф. д-р Галя Йорданова Бонева – ВТУ, ПН 1.2. Педагогика
3. проф. д-р Маринела Великова Михова – ВТУ, ПН 1.2. Педагогика
4. доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова – БУ, ПН 1.2. Педагогика
Вътрешна квота:
1. проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – ДИПКУ-ТрУ, ПН 1.2. Педагогика
Резервни членове:
1. доц. д-р Виолета Илиева Кърцелянска-Станчева– ПФ-ТрУ, ПН 1.2. Педагогика
2. доц. д-р Юлия Георгиева Дончева – РУ, ПН 1.3. Педагогика на обучението по…
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По Т.9. Утвърждаване състава на научно жури за защита на дисертационен
труд
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 49, ал. 1 от ПРАСТрУ,
утвърждава научно жури в състав:
Вътрешна квота:
проф. д-р Марияна Стефанова Нейчева – ПФ
доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова – ПФ
Външна квота:
доц. д-р Лиляна Иванова Стракова –СУ „Св. Климент Охридски“
доц. д-р Илияна Огнянова Петкова – СУ „Св. Климент Охридски“
доц. д-р Марияна Иванова Николова – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Резерви:
доц. д-р Антон Пенчев Стойков – ПФ
проф. д-р Тиха Атанасова Делчева – пенсионер, Стара Загора
за провеждане на защита на дисертационен труд на тема „Задачно-базирана
технология за усвояване от студентите на дигитално-педагогически компетенции
(върху примера на бакалавърската подготовка на студентите в педагогическите
специалности)” на ас. инж. Мима Дочева Трифонова, 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“ и предлага на Ректора издаване
на заповед за назначаване състава на научното жури.
По Т.10. Гласуване на творчески отпуск на преподавател
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 55, (2) от ЗВО, реши ас. д-р
Анна Любомирова Арнаудова – Отузбирова да ползва 6 месеца за творческото си
развитие, като през този период не й се възлага учебна работа, считано от 01.02.2021
г. до 31.07.2021 г. вкл.

По Т.11. Предложения за включване на издания в Издателския съвет на ТрУ
Решение:
Точката се отлага за следващ ФС.
По Т. 12. Предложение за повишаване лекторските възнаграждения на
външни преподаватели, които участват в учебната дейност със студенти ОКС
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ във връзка с актуализацията на ОМРЗ от
01.07.2020
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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 – 10,00 лв. за час упражнение
- За главен асистент – 10,10 лв. за час упражнение
- За доцент – 12,40 лв. за час упражнение
- За професор – 14,60 лв. за час упражнение
- За специалисти от практиката – 10,00 за час упражнение
ФС предлага на Ректора на ТрУ да утвърди направените актуализации.
По Т.13. Текущи
По Т.13. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

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

Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

