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П Р О Т О К О Л
№ 15
На 22 февруари 2021 г. (понеделник), от 11.00 часа, се проведе неприсъствено
заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 24. 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. Утвърждаване на индивидуални учебни планове на студенти
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
2. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност
ПОИИГД, ОКС „Бакалавър“, проф. напр. 1.3. Педагогика на обучението по…
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
3. Утвърждаване на индивидуален учебен план на докторанти
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
4. Прехвърляне на преходни остатъци от финансови план-сметки на докторанти
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
5. Приемане на план-сметки на докторанти
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
6. Отчисляване на докторанти с право на защита
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
7. Актуализиране на финансов план за заплащане на процедура за придобиване на
научна степен „доктор на науките“ за лица, които не са на ТД в ТрУ – ПФ
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
8. Определяне състав на научно жури за придобиване на НС „доктор на науките“
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
9. Приемане на окончателни рецензии по Научен проект
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
10. Приемане на Годишен отчет за научни проекти 2020 г. и отчети на научни проекти
за 2018-2020 г. финансирани по Наредба на МОН
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
11. Предложение за трансформиране на преподавателска щатна бройка
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
12. Избор на академична длъжност „главен асистент“ по Теория на възпитанието и
дидактика (Образование и социални медии)
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
13. Актуализиране на такси за СДК
Докладва: доц. д-р М. Делчев
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14. Приемане на правила за разработване на магистърска теза и рецензии
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
15. Приемане на учебни програми за специалност ПУП, ОКС „Бакалавър“ и ОКС
„Магистър“
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
16. Привличане на гост-преподаватели и специалисти от практиката
Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н.
17. Текущи
В резултат на гласуването с 24 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
По Т.1. Утвърждаване на индивидуални учебни планове на студенти
Решение:
На основание чл. 25 (8), т. 6 от ПУДУ на ТрУ ФС на ПФ утвърждава следните
индивидуални учебни планове на студенти и определя за научни ръководители,
както следва:
 Мариета Желева Германова, сливане на II, III и IV, ОКС „Магистър“,
научен ръководител: доц. д-р Димитрина Брънекова;
 Добромир Николов Стоянов, сливане на V, VI, VII и VIII, ОКС
„Бакалавър“, научен ръководител: ас. инж. Мима Трифонова (след публичната
защита).
По Т.2. Приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на
специалност ПОИИГД, ОКС „Бакалавър“, проф. напр. 1.3. Педагогика на
обучението по…
Решение:
ФС на ПФ приема доклада - самооценка за програмна акредитация на
специалност ПОИИГД, ОКС „Бакалавър“, проф. напр. 1.3. Педагогика на
обучението по…
ФС предлага документацията за утвърждаване от АС на ТрУ.
По Т.3. Утвърждаване на индивидуален учебен план на докторанти
Решение:
На основание чл. 23, ал. 2 на ПРАСТрУ ФС на ПФ утвърждава
индивидуалния учебен план на докторантите Петя Василева Опеци, Веселина
Добрева Иванова, Жана Тодорова Георгиева, Илона Руменова Суличка, Стоянка
Банова Тодорова, Красимира Стоева Ибришимова, Румяна Димитрова Минкова.
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По Т.4. Прехвърляне на преходни остатъци от финансови план-сметки на
докторанти
Решение:
ФС на ПФ приема прехвърлянето на неизразходваните средства за финансово
и материално осигуряване от план-сметките за финансовата 2020 г. към 2021 година
на докторантите Борислава Веселинова Петрова, Весела Алексиева Алексиева, Жана
Пламенова Колева и Яна Димитрова Бабрикова.

По Т.5. Приемане на план-сметки на докторанти
Решение:
ФС на ПФ на основание чл. 42, ал. 1 от ПРАСТрУ приема годишните
финансови план-сметки на докторантите Борислава Веселинова Петрова, Весела
Алексиева Алексиева, Жана Пламенова Колева, Яна Димитрова Бабрикова, Петя
Василева Опеци, Веселина Добрева Иванова, Жана Тодорова Георгиева, Илона
Руменова Суличка, Стоянка Банова Тодорова, Красимира Стоева Ибришимова,
Румяна Димитрова Минкова и ги предлага за утвърждаване от Ректора на ТрУ.

По Т.6. Отчисляване на докторанти с право на защита
Решения:
6.1. Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 39 на ПРАСТрУ и решение
на катедра Педагогически и социални науки отчислява докторанта Дарина Живкова
Бонева, докторант в задочна форма на обучение към катедра ПСН, в област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, научна специалност ,,Специална педагогика“, с тема на дисертационния
труд „Аудио-визуални стимули, подавани чрез компютърни технологии, за развитие
на експресивната реч при деца с ДЦП в предучилищна възраст“, с научен
ръководител доц. д-р Генчо Вълчев и предлага на Ректора издаване на заповед за
отчисляване с право на защита.
6.2. Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 39 на ПРАСТрУ и решение
на катедра Педагогически и социални науки отчислява докторанта Ангелина
Ничева Калинова, докторант в редовна 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 „Формиране на преносими умения у учениците 1. - 4. клас
чрез учебното съдържание по технологии и предприемачество“, с научни
ръководители доц. д-р Мария Тенева и доц. д-р Румяна Неминска, д.н. и предлага на
Ректора издаване на заповед за отчисляване с право на защита.
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6.3. Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 39 на ПРАСТрУ и решение
на катедра Педагогически и социални науки отчислява докторанта Рая Рачева
Попова, 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“, с тема на дисертационния
труд „Артметоди при работа с деца с комуникативни нарушения“, с научен
ръководител доц. д-р Генчо Вълчев и предлага на Ректора издаване на заповед за
отчисляване с право на защита.
6.4. Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 39 на ПРАСТрУ и решение
на катедра Предучилищна и начална училищна педагогика отчислява докторанта
Мария Атанасова Бозукова, докторант в редовна форма на обучение към катедра
ПНУП, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност ,,Методика на
обучението по математика “, с тема на дисертационния труд „Приемственост в
образователния процес по математика между детската градина и начален етап “, с
научен ръководител проф. д-р Галя Кожухарова и предлага на Ректора издаване на
заповед за отчисляване с право на защита.
По Т.7. Актуализиране на финансов план за заплащане на процедура за
придобиване на научна степен „доктор на науките“ за лица, които не са на ТД в ТрУ
– ПФ.
Решение:
ФС на ПФ, в съответствие с приложение № 2 от ВПРЗ на ТрУ, на основание
чл. 63, ал. 2 от ПРАСТрУ и след консултация с ФСО актуализира финансовия план
за заплащане на процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ за
лица, които не са на ТД в ТрУ – ПФ, както следва:
І. ПРИХОД – 5 500 лв.
ІІ. РАЗХОД – 5 500 лв.
1. Заплащане на членове на научно жури по Приложение 2 на ВПРЗ
- Рецензии на членове на научно жури
- 3 бр. х 520 лв. =
- Становище на членове на научно жури
- 7 бр. х 390 лв. =
(в т.ч. становище за предварително обсъждане - 3 бр.)
- Председател на научно жури
- 1 бр. х 50 лв. =
2. Задължителни осигурителни вноски от работодател
- ЗОВ 19,02%
- ЗОВ 15,82 %
3. Пътни разходи и командировки
4. Външни услуги

1 560 лв.
2 730 лв.
50 лв.
500 лв.
180 лв.
200 лв.
280 лв.
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По Т.8. Определяне състав на научно жури за придобиване на НС „доктор на
науките“
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 59, ал. 2
на ПРАСТрУ и предложение на катедра „Педагогически и социални науки”, приема
готовността за защита на дисертационния труд на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева
пред научно жури, за придобиване на научна степен „доктор на науките” към
катедра „Педагогически и социални науки“, в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна
специалност ,,Теория на възпитанието и дидактика“, на тема „Приобщаващообразователен модел за развитие на социалната компетентност при деца от
задължителната подготвителна група/клас ” и предлага на Ректора на ТрУ издаване
на заповед за назначаване на научно жури в състав:
Вътрешни членове:
1. Доц. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, ТрУ
2. Проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, ТрУ
3. Доц. д-р Генчо Василев Вълчев – ПН 1.2. Педагогика, ТрУ
Външни членове:
4. Проф. д-р Димитър Виолетов Гюров – ПН 1.2. Педагогика, СУ „Св. Климент
Охридски“
5. Проф. д-р Ирина Колева Колева - ПН 1.2. Педагогика, СУ „Св. Климент
Охридски“
6. Проф. д-р Снежана Христова Николова – ПН 1.2. Педагогика, ШУ „Епископ
Константин Преславски“
7. Проф. д-р Антония Тонева Кръстева, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий“
Резервни членове:
1. Проф. д-р Живка Енчева Военкинова - ПН 1.2. Педагогика, ШУ "Епископ
Константин Преславски"
2. Доц. д-р Цвета Апостолова Делчева – ПН 1.2. Педагогика, ТрУ

По Т.9. Приемане на окончателни рецензии 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
окончателните рецензии на:
 проф. д-р Тиха Атанасова Делчева за окончателния отчет на Научен проект
№ 1/2019: „Годишник на Педагогически факултет, Тракийски университет - том 16,
2019 година“, с ръководител доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда;
 доц. д-р Стефка Иванова Динчийска за окончателния отчет на Научен
проект № 2/2018 ,,Връзка между висшето училище и потребителите на образователни
услуги“, с ръководител доц. д-р Мария Тенева.
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По Т.10. Приемане на Годишен отчет за научни проекти 2020 г. и отчети на
научни проекти за 2018-2020 г. финансирани по Наредба на МОН
Решение:
Факултетният съвет при Педагогически факултет, в съответствие с Наредба
на МОН за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и
разходването на средствата от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на
държавните висши училища научна или художественотворческа дейност и
Правилата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и
разходването на средствата от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на
ТрУ научна дейност, приема Годишния отчет за научните проекти за 2020 година и
отчетите на научните проекти за 2020 година.
По Т.11. Предложение за трансформиране на преподавателска щатна бройка
Решение:
На основание чл. 26, т. 14 от ЗВО, чл. 25, ал. 8, т. 14 от ПУДУ на ТрУ и във
връзка с взето решение на Академичен съвет с протокол № 11 от 21.10.2020 г. се
налага да се трансформира следната незаета академична щатна длъжност:
 1 брой незаета академична щатна длъжност за „асистент“ с код по НКПД 2310
7002 да се трансформира в 1 брой академична щатна длъжност „главен асистент“ с
код по НКПД 2310 7003.

По Т.12. Избор на академична длъжност „главен асистент “ по Теория на
възпитанието и дидактика (Образование и социални медии)
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 23, ал. 1 на ЗРАСРБ, чл. 72, ал. 1
и 2 на ПРАС в ТрУ и доклад на научното жури, избира ас. д-р Виолета Любомирова
Георгиева-Христозова за „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 и предлага на Ректора на ТрУ
издаване на съответна заповед за заемане на академичната длъжност „главен
асистент”.
По Т.13. Актуализиране на такси за 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“, чл. 39 от Правилата за следдипломна квалификация в ТрУ
и ПУДУ на ТрУ, ФС на ПФ актуализира таксите за дългосрочни квалификационни
курсове и ги предлага за утвърждаване на АС на ТрУ, както следва:
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org
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СДК „Начален учител“
СДК „Детски учител“
СДК „Учител по английски език“
СДК „Учител по изобразително изкуство“
СДК „Учител по информатика и информационни технологии“
СДК “Ресурсен учител”

от 1100 лв. на 1360 лв., която се внася на 4 равни вноски.
Не се събират допълнителни такси за провеждане на държавна практика.
Актуализираните такси влизат в сила след утвърждаване от АС на ТрУ.

По Т. 14. Приемане на правила за разработване на магистърска теза и
рецензии
Решение:
ФС на ПФ приема предложените Правила за разработване на магистърска
теза и рецензии.

По Т. 15. Приемане на учебни програми за специалност ПУП, ОКС
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“
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“.
По Т. 16. Привличане на гост-преподаватели и специалисти от практиката
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-преподаватели за летния
семестър на учебната 2020/2021 година следните гост-преподаватели и специалисти
от практиката:
Проф. д-р Стефанка Ангелова Георгиева
1. Съвременна музикална култура – 10 лекции + 10 упражнения ПНУП 2 семестър /двусеместриално обучение/
2. Теоретични основи на музиката – 10 лекции
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org
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ПНУП 2 семестър /трисеместриално обучение/
3. Теоретични основи на музиката – 10 лекции
ПНУП 2 семестър /четирисеместриално обучение/
Доц. д-р Мария Тодорова Спасова
1. Образователни стратегии по БЕЛ в детската градина – 15 лекции
ПНУП 3 семестър /трисеместриално обучение/
2. Образователни стратегии по БЕЛ в детската градина – 15 лекции
ПНУП 3 семестър /четирисеместриално обучение/
Гл. ас. Мариана Андреева Богданова
1. Качествени характеристики на математическата подготовка в ДГ и 1.-4.
клас- 10 лекции в ПНУП 2 семестър /двусеместриално обучение/
2. Качествени характеристики на математическата подготовка в ДГ и 1.-4.
клас- 20 лекции в ПНУП 2 семестър /трисеместриално обучение/
3. Качествени характеристики на математическата подготовка в ДГ и 1.-4.
клас- 20 лекции в НУП. ИКТ
4. Педагогика на овладяване на елементарни математически понятия в ДГ
– 10 лекции в ПНУП, задочно, 2 курс
5. Методика на обучението по математика 1.-4. Клас – 20 лекции в ПНУП
3 курс, задочно
6. Педагогика на овладяване на елементарни математически понятия в ДГ
– 20 лекции в ПНУП, редовно, 2 курс
7. Методика на обучението по математика 1.-4. Клас – 20 лекции в ПНУП
3 курс, редовно
8. Методика на обучението по математика – 20 лекции в Специална
педагогика и НУПЧЕ
9. Методика за решаване на математически задачи – 30 лекции в ПОИИТ,
3 курс
10. Изготвяне на рецензии - 16 часа
Радка Георгиева Димитрова
1. Педагогика на конструктивно-техническата и битова дейност – 60
упражнения в ПНУП, 3 курс, редовно
2. Педагогика на конструктивно-техническата и битова дейност – 20
упражнения в ПНУП, 3 курс, задочно
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По Т.17. Текущи
По Т.17 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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