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П Р О Т О К О Л  

№ 19 

 

  Днес, 03 юни 2021 г. (четвъртък), от 14.00 часа в 205 зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 25. Отсъстват: 2-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. връчи сред аплодисменти грамоти на студенти от 

ПФ за достойното им представяне в първия „Фестивал на знанието“, провел се на 19 май 

2021 г. в ТрУ. 

  Проф. д-р Таня Борисова, д. н. представи пред членовете на ФС Ивайло 

Граматиков в качеството му на новоизбран председател на ФСС. Г-н Граматиков ще бъде 

канен на всеки РДС, за да представлява квотата на студентите. 

  Проф. д-р Таня Борисова, д. н. прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване 

следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Избор на асистент по „Методика на обучението по информационни и STEM 

технологии“ за нуждите на ДИПКУ 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев  

2. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на 

академична длъжност професор по „Теория на възпитанието и дидактика“ 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

3. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на 

академична длъжност професор по „Теория на възпитанието и дидактика (Начална 

училищна педагогика)“ 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

4. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  на 

академична длъжност гл. асистент по „Специална педагогика“ за нуждите на ДИПКУ 

      Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

5. Актуализиране на учебен план и приемане на нови учебни програми в ПОИТ, 

ОКС „Бакалавър“          

       Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н. 

6. Приемане на нови избираеми учебни програми, ОКС „Бакалавър“ 

      Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н
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7. Привличане на гост-преподаватели за задочно обучение на уч. 2021/2022 

      Докладва: доц. д-р Р. Неминска, д.н 

8. Атестиране на преподаватели 

      Докладва: доц. д-р Д. Брънекова 

9. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 25 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 

По Т.1. Избор на асистент по „Методика на обучението по информационни и 

STEM технологии“ 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 Антония 

Стефанова Петрова за асистент по „Методика на обучението по информационни и 

STEM технологии“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... за нуждите на 

ДИПКУ и предлага на Ректора на ТрУ издаване на  съответна заповед за заемане на 

академичната длъжност „асистент 

 

 

По Т.2. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  

на академична длъжност професор по „Теория на възпитанието и дидактика“ 

 

Решение: 

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

(2), (3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5),  чл. 87 и чл. 88 на ПРАСТрУ и 

предложение на катедра „Педагогически и социални науки“, утвърждава и предлага 

на Ректора на ТрУ издаване на заповед за научно жури по обявения конкурс за 

заемане на академична длъжност професор по „Теория на възпитанието и 

дидактика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика в състав: 

Вътрешна квота: 

Проф. дпн Георги Петков Иванов – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ 

Проф. д-р Цонка Илиева Каснакова-Иванова – ПН 1.3. Педагогика на обучението 

по…, ПФ-ТрУ 

Доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ 

 

Външна квота: 

Проф. д-р Жулиета Иванова Савова – ПН 1.2. Педагогика, ВТУ ,,Св.св. Кирил и 

Методий“ 

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

Сливен 

Проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска – ПН 1.2. Педагогика,  ЮЗУ- Благоевград 
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Доц. д-р Юлия Георгиева Дончева, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, Русенски университет 

,,Ангел Кънчев“ 

 

Резервни членове: 
Доц. д-р Илиана Огнянова Петкова – ПН 1.2. Педагогика, СУ ,,Св. Климент 

Охридски“ 

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

 

 

По Т.3. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  

на академична длъжност професор по „Теория на възпитанието и дидактика 

(Начална училищна педагогика)“ 

 

Решение: 

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

(2), (3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5),  чл. 87 и чл. 88 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 професор по „Теория на 

възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)“, в област на висше 

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

състав: 

Вътрешна квота: 

Проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. –  ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ 

Проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н. –  ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ 

Проф. д-р Цонка Илиева Каснакова-Иванова – ПН 1.3. Педагогика на обучението 

по…, ПФ-ТрУ 

 

Външна квота: 

Проф. д-р Лучиян Ангелов Милков, д.н. – ПН 1.2. Педагогика,  СУ ,,Св. Климент 

Охридски“ 

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

Сливен 

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

Проф. д-р Димитър Виолетов Гюров – ПН 1.2. Педагогика, СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

 

Резервни членове: 
Проф. д-р Антония Тонева Кръстева, д.н. – ПН 1.2. Педагогика, ВТУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ 

Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – ПН 1.2. Педагогика,  ДИПКУ-ТрУ 
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По Т.4. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане  

на академична длъжност гл. асистент по „Специална педагогика“ за нуждите на 

ДИПКУ 

 

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 

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

жури по обявения конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по 

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

професионално направление 1.2. Педагогика за нуждите на ДИПКУ в състав: 

 

Външна квота: 

1. Проф. д-р Снежана Христова Николова – ПН 1.2. Педагогика, ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ 

  2. проф. д-р Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова, дпн – ПН 1.2. Педагогика, ПУ 

Пловдив 

3. доц. д-р Милен Замфиров Замфиров, дпн – ПН 1.2. Педагогика, СУ София 

 

Вътрешна квота: 

1. проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – ПН 1.2. Педагогика,  ДИПКУ-ТрУ 

2. доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева– ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ 

 

Резервни членове: 

1. доц. д-р Генчо Василев Вълчев – ПН 1.2. Педагогика, ПФ-ТрУ 

2. проф. д-р Марина Колева Николова – ПН 1.2. Педагогика, ТУ – София, ИПФ – 

гр. Сливен 
 

 

По Т.5. Актуализиране на учебен план и приемане на нови учебни програми в 

ПОИТ, ОКС „Бакалавър“ 

 

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: 

5.1. Актуализирания учебен план на специалност ПОИТ, редовно обучение, ОКС 

„Бакалавър“, проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по… и го предлага за 

утвърждаване от Ректора на ТрУ (Актуализацията е до 10% от плана); 

5.2. Новите учебни програми, включени в учебния план на специалност ПОИТ, 

редовно обучение, ОКС „Бакалавър“, проф. направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…: 

•  STEAM-базирано обучение по информатика и информационни технологии – 

задължителна дисциплина; 

• Компютърни системи и мрежи – задължителна дисциплина; 

• Училищен курс по компютърно моделиране – избираема дисциплина; 

• Профилирана подготовка по информационни технологии - избираема 

дисциплина. 
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По Т.6. Приемане на нови избираеми учебни програми, ОКС „Бакалавър“ 

 

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 нови избираеми 

учебни програми, ОКС „Бакалавър“: 

• „Философия за деца“ – Социална, Специална педагогика, ПНУП, редовна и 

задочна форма на обучение и НУПЧЕ, редовна форма на обучение – гл. ас. д-р Ст. 

Тончев; 

• „Хуманно и екологично образование“ – ПНУП, редовна и задочна форма на 

обучение и НУПЧЕ, редовна форма на обучение – ас. д-р Анна Арнаудова-

Отузбирова; 

• „Социално законодателство и социална защита“ – ПНУП, редовна и задочна 

форма на обучение – доц. д-р Цвета Делчева. 

 

 

По Т.7. Привличане на гост-преподаватели за задочно обучение на уч. 2021/2022 

 

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 проф. д-р Веска Митева 

Шошева със следната преподавателска ангажираност при специалност „Специална 

педагогика“, ОКС „Бакалавър“, задочно обучение, зимен семестър на уч. 2021/22 г.: 

•  Дисциплина „Основи на специалната педагогика“, 20 лекции – първи курс, 1-

ви семестър; 

• Дисциплина „Педагогика за деца с нарушения на способността за учене“, 20 

лекции – трети курс, 5-ти семестър. 

 

 

По Т.8. Атестиране на преподаватели 

 

Решение: 

ФС на ПФ, в съответствие с чл. 6, ал. 4 от ЗВО и чл. 4 и чл. 5 ал. 2 от Вътрешните 

правила за атестиране на академичния и преподавателския състав на Тракийски 

университет, утвърди следните общи оценки от атестирането на нехабилитирани 

преподаватели: 

 

Катедра 
Име, презиме, фамилия 

ак. длъжност 

Краен брой 

точки 

Комплексна 

оценка 

ПНУП Ас. д-р Теодора Георгиева Илиева 232,75 Много добра 

ИТИИЧЕ Ас. Петър Атанасов Петров 262,98 Много добра 
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По Т.9. Текущи 

 

По Т.9. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    


