
 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО  

НА ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

(31 октомври 2019 г. – 31 октомври 2020 г.)  

 

 

 

Уважаеми колеги, членове на Общото събрание  

на Факултета по науки за образованието и изкуствата, 

 

Смятах да започна отчетния доклад с финансова част, но си давам сметка, че през 

последната година се случиха събития, които оставиха на заден план финансите, а именно 

кризата с CОVID 19. 

Разбира се, тази криза може да се разгледа и в положителна светлина, например 

усъвършенстването на онлайн-обучението, цифровизация на документацията и пр. Но въпреки 

всичко, тази криза сложи отпечатък върху цялостния процес не само във ФНОИ, но и в 

Университета като цяло.  

В условията на пандемична обстановка Факултетният съвет и Деканското ръководство на 

ФНОИ се ръководеха от спецификата на отделните бакалавърски специалности и мненията на 

преподавателите. Те взеха правилното решение за симбиозата на присъствени и дистанционни 

форми на обучение на студентите от бакалавърските специалности за летния семестър на 

учебната 2019/2020 година, в резултат на което студентите от випуск 2020 се дипломираха 

успешно. Същата стратегия ще се приложи и вече се прилага през зимния семестър на учебната 

2020/2021 година.  

Имайки предвид, че учебната дейност е ключовото ядро на активностите в нашата 

образователна институция, ще започна именно с нея. 

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

 

I. БАКАЛАВРИ 

Брой студенти във ФНОИ 

Таблицата представя в сравнителен план броя на новоприетите студенти за учебната 

2019/2020, учебната 2020/2021 и местата за прием, държавна субсидия за учебната 2020/2021. 

№ Бакалавърски специалности Места прием за 

учебната 

2020/2021 

Държавна 

субсидия 

Учебна 

2019 

/2020 

Учебна 

2020/ 

2021 

1 Предучилищна и начална училищна 

педагогика – редовно обучение 

90 104 111 

2 Предучилищна и начална училищна 

педагогика – задочно обучение 

80 101 96 

3 Предучилищна педагогика и чужд език 30 31 32 

4 Медийна педагогика и художествена 

комуникация 

20 17 19 
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5 Начална училищна педагогика и чужд 

език 

50 48 54 

6 Социална педагогика – редовно 

обучение 

50 48 49 

7 Социална педагогика – задочно 

обучение 

35 36 37 

8 Логопедия 50 57 63 

9 Специална педагогика – редовно 

обучение 

30 30 30 

10 Специална педагогика – задочно 

обучение 

20 22 25 

11 Музика 20 20 27 

12 Музикални медийни технологии и 

тонрежисура 

6 21 5 

13 Изобразително изкуство 30 35 38 

14 Графичен дизайн 15 22 18 

15 Физическо възпитание и спорт 33 55 49 

ОБЩО 559 647 653 

 

Изводи: 

1. Налице е трайна тенденция за запазване и увеличаване броя на новоприетите студенти 

в бакалавърските специалности на ФНОИ. 

2. Налице е траен интерес към бакалавърските специалности във ФНОИ, защото като общ 

прием броят на новоприетите студенти надвишава с около 100 броят на местата за прием, 

държавна субсидия.  

2. Намалените места за прием, държавна субсидия, в някои бакалавърски специалности, 

например Музика, се компенсират като общ брой новоприети студенти в други специалности. 

4. Традиционно се запазва и увеличава интересът към специалностите „Предучилищна и 

начална училищна педагогика – редовно обучение“, „Предучилищна и начална училищна 

педагогика – задочно обучение“, „Логопедия“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, 

„Изобразително изкуство“, „Физическо възпитание и спорт“. 

 

II. МАГИСТРИ 

1) Количествени измерения, свързани с броя магистри и броя на действащи магистърски 

програми във ФНОИ по администриращите ги катедри:  

Катедра Магистърска 

програма 

Брой 

записани 

студенти - 

зимен 

прием, 

октомври 

2019 

Брой записани 

студенти - 

летен прием, 

март 2020 

 

Брой записани 

студенти - 

зимен прием, 

октомври 2020 
(бройката не е 

окончателна, т.к. към 
датата на изготвяне на 

отчета записването не 

е приключило ) 
Катедра 

„Предучилищна 

и медийна 

„Предучилищна 

педагогика (за 

завършили 

96 (няма летен 

прием) 
121 
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педагогика“ 

(5 действащи 

магистърски  

програми) 

педагогически 

специалности и 

специалности с 

учителска 

правоспособност)“  

Предучилищна 

педагогика (за 

завършили други 

специалности) 

111 (няма летен 

прием) 
150 

(+98 записани 

във втори курс) 

„Образователни 

науки и 

интеркултурно 

възпитание (на 

английски език)“ 

23 32 37 

„Мениджмънт на 

образованието в 

предучилищните  

заведения“ 

(програмата е възстановена от 

зимен прием 2020) 
23 

„Педагогика на 

масовата и 

художествената 

комуникация“ 

(програмата е възстановена от 

зимен прием 2020) 
1 

Катедра 

„Начална 

училищна 

педагогика“ 

 

(2 действащи 

магистърски  

програми) 

„Начална училищна 

педагогика (за 

завършили 

педагогически 

специалности и 

специалности с 

учителска 

правоспособност)“ 

113 (няма летен 

прием) 
105 

„Начална училищна 

педагогика (за 

завършили други 

специалности)“ 

116 (няма летен 

прием) 
164 

 

(+113 записани 

във втори курс) 

Катедра 

„Специална 

педагогика и 

логопедия“ 

 

(8 действащи 

магистърски  

програми) 

„Ерготерапия за деца 

и възрастни с 

нарушения“- 

редовна, 3 семестъра 

14 (няма летен 

прием) 
7 

 

(+14 записват 

втори курс) 

„Специална 

педагогика (за 

завършили други 

специалности)“- 

задочна, 4 семестъра 

8 (няма летен 

прием) 
18 

 

(+8 записани 

във втори курс) 

„Специална 

педагогика (за 

завършили 

специална 

педагогика и други 

11 (няма летен 

прием) 
6 

 

(+11 записани 

във втори курс) 

http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1185
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1185
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1185
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1185
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1185
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1185
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1185
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1185
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1190
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1190
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1190
http://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=1190
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педагогически 

специалности)“ – 

редовна, 3 семестъра 

„Педагогика на 

зрително 

затруднените (за 

завършили други 

специалности с 

педагогическа 

правоспособност)“ – 

задочна, 3 семестъра 

10 (няма летен 

прием) 

(няма прием) 

 

 

(+9 записани 

във втори курс) 

„Логопедия (за 

български граждани 

завършили други 

специалности)“ – 

редовна, 4 семестъра 

8 (няма летен 

прием) 
16 

 

(+6 записани 

във втори курс) 

„Логопедия (за 

български граждани 

завършили други 

специалности)“ – 

задочна, 4 семестъра 

54 (няма летен 

прием) 
49 

 

(+47 записани 

във втори курс) 

„Логопедия – 

Комуникативни 

нарушения на 

развитието (за 

бакалаври по 

логопедия)“ – 

редовно, 3 семестъра 

17 (няма летен 

прием) 
15 

 

(+17 записани 

във втори курс) 

„Специална 

педагогика“ (на 

английски език) 

13 15 59 

Катедра 

„Социална 

педагогика и 

социално дело“ 

 

(2 действащи 

магистърски  

програми) 

„Консултиране и 

социално-

педагогическа 

помощ за семейства“ 

/редовна форма/  

- (няма летен 

прием) 
3 

„Социално-

възпитателна и 

пробационна 

дейност с 

правонарушители“  

/задочна форма/, 3 

семестъра  

6 (няма летен 

прием) 
2 

Катедра 

„Музика“ 

 

(3 действащи 

магистърски  

„Музикална 

педагогика“  
7 (няма летен 

прием) 
8 

„Аудио-визуален 

дизайн (на английски 

език)“ 

(няма 

прием) 

1  

(няма прием) 
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програми) „Виртуални 

студийни технологии 

и тонрежисура“ 

6 (няма летен 

прием) 

(няма прием) 

 

 

(5 записани във 

втори курс) 

Катедра 

„Визуални 

изкуства“ 

 

(3 действащи 

магистърски  

програми) 

„Графичен дизайн“ 

(2 семестъра) 
4 (няма летен 

прием) 

(няма прием) 

„Графичен дизайн“ 

(3 семестъра) 

 

4 (няма летен 

прием) 

(няма прием) 

 

 

(3 записани във 

втори курс) 

„Педагогика и 

семиотика на 

изобразителното 

изкуство“ (3 

семестъра) 

10 (няма летен 

прием) 
12 

 

(+10 записани 

във втори курс) 

 

В обобщение би могло да се каже, че последните данни сочат, че за зимния семестър 

са записани 798 магистри в нашия факултет, от които 95 чуждестранни, което се равнява 

на близо 762,500 хил. лв., постъпили в касите на Университета само в рамките на една 

седмица.  

 

2) Разработване и приемане на Факултетна процедура за проверка на оригиналността на 

дипломните работи на завършващите магистърски програми във ФНОИ, 

реализирана през три държавни изпитни сесии: март, юли и ноември 2020г. 

3) Предприети мерки с цел подготовка и подкрепа на ръководителите на магистърски 

програми самостоятелно да изготвят план-сметката на съответната магистърска 

програма, с оглед прозрачност на постъпващите финансови средства, детайлно 

познаване на бюджета на програмата, както и възможност за пълноценното му планиране.  

4) Сформиране на работна група от представители на различни катедри и поставяне на 

основите на разработването на нова общофакултетска магистърска програма по 

„Приобщаващо образование“.  

5) Разработени, обсъждани, гласувани и неприети към момента на различни равнища 

са нови магистърски програми по „Арттерапия“, „Артмениджмънт“, „Специална 

педагогика“ и „Социална превенция“.  

6) Разработване на факултетна проектопроцедура с проектосрокове за разработване на 

нови магистърски програми към ФНОИ, предвидени да влязат в сила от 2021/2022 

академична година. 

 

 

III. ДОКТОРАНТИ 

1) Защитили ОНС „доктор“ за периода 31.10.2019 г. – 31.10.2020 г.: общо 20 на брой (16 

редовно обучение, 1 задочно обучение и 3 на самостоятелна подготовка), както следва: 
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- 13 по професионално направление 1.2. Педагогика, от които 5 с обучение на на английски 

език; 

- 7 по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…. 

2) Защитили научна степен „доктор на науките“ за периода 31.10.2019 г – 31.10.2020 г. - 

един, по 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика). 

3) Новозачислени докторанти - общо 24 за отчетния период: 

- Зачислени през месец  юли 2020: 4 редовни докторанти - 1 по „Медийна педагогика“ 

(български гражданин) и 3 по „Специална педагогика“ (чужденци); плюс през месец юли 

на самостоятелна подготовка (Специална педагогика); 

- Зачислени през месец ноември-декември 2019: 19 докторанти, както следва: 

● 1 на самостоятелна по - 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Дидактика)  

● 1 редовна - 1.2. Педагогика (Специална педагогика); 

● 3 редовни - 1.2. Педагогика (Логопедия); 

● 2 редовни - 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително 

изкуство); 

● 1 редовна - 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика); 

● 3 редовни и 1 задочна 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика); 

● 6 редовни докторанти с обучение на английски по 1.2. Педагогика (Специална педагогика); 

● 1 редовен докторант с обучение на английски по 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика). 

4) Към октомври 2020 г. е в процес на възобновяване записването в курсовете от 

Докторантското училище, след като през летния семестър беше отложено тяхното 

планиране във връзка с пандемичната обстановка. 

5) Във връзка със Заповед на Ректора № РД 19-319 от 5.07.2019г., видоизменена със Заповед 

№19-64 от 7.02.2020г., с цел стимулиране качеството на научно-изследователската 

дейност на редовните докторанти, са разработени критерии за разпределяне на 

еднократни допълнителни стипендии, като в най-общ план средствата се предоставят 

по два компонента - базов стимул за всички редовни докторанти и допълнителен стимул, 

който се определя диференцирано на базата на постигнатите резултати и е в допълнение 

към базовия. Въз основа на разработените критерии са изчислени и изплатени 

допълнителни стипендии на 28 редовни докторанти на стойност 128 000 лв. 

6)  Осигурени са шестмесечни стипендии по линия на МОН на постдокторанти по 

предварително изготвени критерии на стойност 23 595  хил. лв. 

 

 

IV. ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

В периода 11.2019 – 10.2020 във ФНОИ курсовете на СДК и придобиване на ПКС са общо 

21, с включени 738 курсисти. Общият бюджет на курсовете е 223 280 лева от които 59 384 са 

изплатени за възнаграждения, а за подобряване на материалната база на ФНОИ са отделени 

43 208. 

Справка за различните видове и форми на следдипломна свалификация  и професионално-

квалификационни степени за периода ноември 2019 г. - октомври  2020 г. 
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Брой 

курсовете 

за 

следдиплом

на 

квалифика

ция/ брой 

курсове 

ПКС 

Брой 

курсисти 
СДК/ПКС 

Общ бюджет 

на курсовете  
СДК/ПКС 

За 

подобряване 

на 

материалната 

база на 

факултета 

Отчислени

я за СУ от 

СДК/ПКС 

Изплатени 

възнагражде

ния 
СДК/ПКС 

Разходи за 

осигурител

ни вноски 

СДК 

курсове - 

11 бр. 

 

СДК-180 бр. СДК - 77  

600 лв. 

СДК - 

16 353.62 лв. 

СДК - 

7 760 лв. 

СДК-

22 783.30 

лв. 

СДК-

7 847.73 

лв. 

Курсове за 

придобива

не на 

професион

ално 

квалифик

ационни 

степени – 

10 бр. 

 

ПКС-558 бр. 

 

ПКС - 

145 680 лв. 

 

ПКС - 

26 854.55 лв. 

 

ПКС-

14 512 лв. 

 

ПКС-

36 601.40 

лв. 

 

ПКС-

14 754.95 

лв. 

Общо 

курсове -

22 бр. 

Общо 

курсисти: 

738 бр. 

Общ 

бюджет на 

курсовете:  

223 280 лв. 

Общо за 

подобряване 

на 

материалната 

база на 

ФНОИ: 

43 208.17 лв. 

Общо 

отчисления 

за СУ: 

22 272 лв. 

Общо 

изплатени 

възнагражд

ения: 

59 384.70 

лв. 

Общо 

разходи за 

осигурите

лни 

вноски:  

22 602.68 

лв. 

 

 

V. МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

1) Като резултат от активната и количествено увеличена входяща и изходяща 

мобилност по програма Еразъм+ във ФНОИ през последните три години, квотата за 

нашия факултет за мобилност на преподаватели през академичната 2020/2021 е 

увеличена от един на двама преподаватели, което, имайки предвид стриктната система 

на изчисляване на този вид коефициенти, е несъмнен успех. 

2) Изходяща преподавателска мобилност: одобрен е един кандидат, а всички останали 

кандидатури (4 на брой) са класирани като резерви и впоследствие са поканени да 

реализират мобилност. За съжаление, имайки предвид ситуацията с COVID 19, не е 

осъществена нито една преподавателска мобилност. 

3) Входяща преподавателска мобилност: реализирана е една визита - през месец 

септември 2019г. от проф. Анелия Йотова от Университета в Комплутенсе (Испания). 

4) Изходяща студентска мобилност с цел обучение:  
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- през 2019/2020 трима студенти от ФНОИ са били одобрени и са осъществили 

мобилност съответно в Haute Ecole Francisco Ferrer (Белгия);  Universidad de Granada - 

Centro de Magisterio „La Inmaculada“ (Испания) и Canakkale Onsekiz Mart University 

(Турция); 

- през зимния семестър на 2020/2021 петима студенти от ФНОИ са били одобрени, 

четирима от които в момента осъществяват мобилност в Италия, Испания, Австрия и 

Германия. 

5)  Входяща студентска мобилност с цел обучение: 

- 2019/2020 – зимен семестър: 7 студенти по Еразъм+ от Испания и 1 студентка от 

Япония по други университетски международни спогодби; 

- 2019/2020 – летен семестър: 9 студенти по Еразъм+ от Испания и Германия и 1 

студентка от Япония по други университетски международни спогодби; от тях 7 

завършват успешно престоя си, трима се отказват заради пандемичната обстановка. 

6) Изходяща мобилност с цел практика на студенти и докторанти по Програма 

Еразъм+: една студентка-магистър е реализирала практика в Испания. 

7) Студенти от други факултети, изучавали дисциплини във ФНОИ: 

- 2019/2020: 10 студенти от други факултети (ФКНФ, БФ, ФСлФ, ФП) са избрали да 

посещават курсове; 

- Зимен семестър на 2020/2021: 4 студенти от други факултети (СФ и ФП) са избрали да 

посещават курсове. 

8) Списъкът на ФНОИ с академични дисциплини, отворени за чуждестранни студенти 

по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 академична година е обогатен с 19 нови курса. 

9) През месец февруари 2020 във ФНОИ е организирана и проведена Информационна 

среща със студенти и докторанти, популяризираща програма Еразъм+. Срещата е 

проведена с планирано и осигурено участие на гостуващи Еразъм студенти, представящи 

своите университети; колеги от отдел „Международно сътрудничество“ и студенти от 

ФНОИ. 

10) Осигурено е заложеното в мандатната програма на Декана допълнително 

материално стимулиране на преподавателите, в чиито курсове са включени 

входящи Еразъм+ студенти - за зимния семестър възнаграждението е изплатено 

своевременно, а за летния семестър на академичната 2019/20 е в процес на изчисление. 

 

VI. ПОДКРЕПА НА ЕЛЕКТРОННОТО И ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ 

През изминалата година беше възобновена дейността на Факултетния център 

за електронно и дистанционно обучение (ФЦЕДО) с приемане на актуализиран 

правилник и обновен състав. В екипа на Центъра има представител на всяка 

катедра във факултета. Проведоха се няколко заседания във връзка с 

необходимостта от оказване на техническа и методическа помощ на колегите за 

електронното и дистанционното обучение. Във връзка с дейността на Центъра 

в епидемични условия, е създаден Виртуален факултетен център за електронно 

и дистанционно обучение на адрес: https://elearn.uni-

sofia.bg/enrol/index.php?id=41876. Също така, на страницата на факултета в 
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Мудъл има създаден и кабинет „Виртуални консултации на ФЦЕДО“ на адрес:  

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=41931. Там са предоставени 

множество обучителни видео материали за използване на електронната 

платформа „Мудъл“. Осигурено е съдействие на преподавателите във 

виртуална класна стая, както и „гореща линия“ за решаване на проблеми по 

създаване на курсове (Евгени Венков) и решаване на технически проблеми, 

свързани със съдържанието им (д-р Иван Душков). 

За подобряване на материалната база беше осигурено дарение от швейцарска 

фондация на 40 маркови компютърни конфигурации, но поради епидемията 

тяхното транспортиране се забави и все още не сме ги получили. Очакваме до 

края на календарната година да се направи доставката. 

 

VII АКРЕДИТАЦИOННИ ПРОЦЕДУРИ 

 

В периода 11.2019 – 10.2020 във ФНОИ се осъществи процедура за програмна акредитация 

на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... и на докторска програма 

„Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки, в 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“( 24.02. до 26.02.2020 г.). 

Предмет на програмната акредитация в професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по.. бяха бакалавърските специалности „Музика“ – редовна форма на обучение, 

„Физическо възпитание и спорт“ – редовна форма на обучение, „Изобразително изкуство“ 

– редовна форма на обучение и програмите в ОКС „магистър“ „Педагогика и семиотика на 

изобразителното изкуство“ – редовна форма на обучение, „Рекламен дизайн и педагогика“ 

– редовна форма на обучение, „Спортни дейности и туризъм“ – редовна форма на обучение 

и „Музикална педагогика“ – редовна форма на обучение. 

Докладът на експертната група, назначена за акредитация във ФНОИ е изцяло положителен – 

изпълнени са препоръките от предходната акредитация през 2014 година и „в професионалното 

направление се работи целенасочено за усъвършенстване на цялостния процес на обучение на 

студентите“. 

Общата оценка от акредитацията е 9.48 за срок от 6 години, в сравнение с 9.42 при 

предходната акредитация през 2014 година, като трябва да се има предвид, че предмет на 

акредитацията не бяха само посочените специалности и магистърски програми във ФНОИ, но и 

други специалности и магистърски програми в СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Програмната акредитация на докторска програма „Методика на обучението по физическо 

възпитание и спорт“от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

също премина успешно, в резултат на което програмата получи акредитация за срок от 5 години 

на основание обща оценка 8,85 с две препоръки – фиксиране на задължителните дисциплини, 

които не подлежат на избор и актуализиране на препоръчителната литература в учебните 

програми. 
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VIII ИЗДАТЕЛСКИ ОТЧЕТ 

 

Официални издания на ФНОИ 

1) Годишници 

През 2020 г. излезе от печат том 113 на Годишника на Софийския университет (Факултет по 

науки за образованието). 

За пръв път Годишникът е разделен в две книги - книга „Педагогически науки“ и книга 

„Изкуства“, като книгата „Изкуства“ е новосъздадено издание. 

В книга „Педагогогически науки” са включени 11 студии. 

В книга „Изкуства“са включени 27 студии. 

 

2) Списания 

През 2020 г. ФНОИ стартираха три електронни научни издания в областта на педагогиката и 

изкуствата, които ще излизат с периодичност два пъти годишно. Изданията се реализират по 

проект „Съвременни модели на електронни научни издания“, финансиран от ФНИ на СУ „Св. 

Климент Охридски“. 

 В първия брой на сп. „Педагогически изследвания“ са публикувани 7 научни статии и 

мащабното изследване „Социалните услуги в общността в условията на извънредно 

положение“, с авторски колектив Нели Петрова, Даринка Янкова, Звездица Ковачева. 

Публикациите са разделени в три рубрики: „Теоретични и приложни изследвания“, 

„Добри педагогически практики“ и „Чуждестранен опит и сравнителни изследвания 

 В първия брой на сп. „Специална педагогика и логопедия” са публикувани 6 научни 

статии, разделени в рубриките: „Специална педагогика и приобщаващо образование“ и 

„Логопедия“ 

 В първия брой на сп. „Визуални изкуства и музика“ са публикувани 12 научни статии, 

представени в 2 рубрики: „Визуални изкуства“ (обединяваща подрубриките „Пластични 

изкуства“, „Фотография“ и „Екранни изкуства“) и „Музика“. Заключителният текст в 

броя е включен в рубриката “Портфолио” и представя художествен проект, реализиран с 

помощта на ФНИ към СУ „Св. Кл. Охридски”. 

 

Текстовете, подадени в годишниците и в списанията, преминават през процедура на 

анонимно сляпо рецензиране.  

За списанията са подадени заявки за включване в Националния референтен списък и в 

момента се изчаква отговора на НАЦИД. Изданията са достъпни в електронен формат на 

страницата на ФНОИ: https://fnoi.uni-sofia.bg/. 

 

 

Публикувани монографии на преподаватели от ФНОИ в съответствие с годишния 

издателски план към университетско издателство „Св. Климент охридски“ за 2020 г.  

От 25 заявени заглавия към момента от печат са излезли 5: 

- Данаил Данов. Дигитализация и образование: иновативност, креативност и 

интеркултурност; 
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- Екатерина Софрониева. Емпатия и комуникация в езиковото обучение; 

- Милка Терзийска. Информационните революции и образованието. Втора част. ХІХ–ХХІ 

век; 

- Розалина Енгелс-Критидис. Индивидуализация и диференциация на педагогическото 

взаимодействие в детската градина; 

- Пенка Шапкова. Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със 

Синдром на Даун. 

 

В заключителна фаза е и отпечатването на сборника с доклади от конференцията, 

посветена на 80 години от рождението на проф. Г. Бижков. Сборникът помества 127 доклада и 

до края на м. ноември ще бъде включен в Националния референтен списък. 

 

Подкрепа за публикации в индексирани издания - с цел насърчаване на индексираните 

публикации на колегите от ФНОИ, деканското ръководство гласува и осигури финансово 

стимулиране в тази връзка (по 100лв на публикация в индексирано издание). 

Редакторско-корекционна дейност, осигурена за текстовете, публикувани в изданията на 

ФНОИ чрез ангажиран специално в тази връзка редактор. 

 

 

IX КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ 

През 2020 г. бяха обявени и проведени следните конкурси: 

● асистенти – 1 бр. 

● главни асистенти – 11 бр. 

● доценти – 8 бр.  

● професори – 6 бр.  

Разходите за провеждането на конкурсите са около 71 000 лв. 

 

Асистенти 

- асистент по 1.3. Педагогика на обучението по ... (Дидактика на техниката и технологиите, 

Методика на педагогическата работа в часа на класа, педагогическа практика), обявен във в-к 

„24 часа“, бр. 193 от 30.07.2020 г. 

 

Главни асистенти 

- главен асистент по професионално направление 1.2. Педагогика (Начална училищна 

педагогика – педагогика на езика), обявен в ДВ, бр. 21/13.03.2020 г. 

- главен асистент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

(Български език и литература в началните класове), обявен в ДВ, бр. 21/13.03.2020 г. 

- главен асистент по професионално направление1.3. Педагогика на обучението 

по…(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт и гимнастика), обявен в 

ДВ, бр. 21/13.03.2020 г. 



12 

 

- главен асистент по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство (Миди 

аранжимент и VSTi, Музикален авангард и постмодернизъм, Музикална компютърна 

грамотност, Музикални компютърни технологии), обявен в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. 

- главен асистент по 1.2. Педагогика (Социална педагогика), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 

г. 

- главен асистент по 1.2. Педагогика (Специална педагогика), обявен в ДВ, бр. 

67/28.07.2020 г.  

- главен асистент по 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по 

математика в началните класове), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.  

- главен асистент по 1.3. Педагогика на обучението по ... (Педагогика на изобразителното 

изкуство в детската градина), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г. 

- главен асистент по 3.2. Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология) - 

един, със срок 2 месеца. Процедурата се насочва към Философски факултет, обявен в ДВ, 

бр. 67/28.07.2020 г. 

- главен асистент по 8.2. Изобразително изкуство (Декоративни изкуства и комбинаторика, 

Живопис и цветознание, Цветознание и живопис), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г. 

-  главен асистент по 8.2. Изобразително изкуство (Софтуер за графичен дизайн, Графичен 

дизайн и визуална комуникация, Графичен дизайн), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.  

 

Доценти 

- доцент по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика и 

информационни технологии в началните класове, обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г. 

-доцент по 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика – психолого-педагогически основи на 

информационната култура), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г. 

- доцент по 1.3. Педагогика на обучението по ... (История на музиката, История на българската 

музика), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.  

- доцент по 8.2. Изобразително изкуство (Концептуални форми, Софтуер за графичен дизайн, 

Софтуер за видеомонтаж), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.  

- доцент по 8.3. Музикално и танцово изкуство (Инструментознание, Музикален анализ, 

Компютърен нотопис и приложна оркестрация), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.  

- доцент по 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикална естетика, Акустика, Звукотехника), 

обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.  

- доцент по 1.2. Педагогика (Логопедия), ДВ, бр. 74 / 21.08.2020 г.  

- доцент по 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика на деца с интелектуална 

недостатъчност), ДВ, бр. 74 / 21.08.2020 г. 

 

Професори 

- професор по професионално направление 1.2 Педагогика (Специална педагогика), обявен в ДВ, 

бр. 48/26.05.2020 г. 

- професор по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), обявен в 

ДВ, бр. 49/29.05.2020 г. 

- професор по 1.2. Педагогика (Медийна педагогика), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.  
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- професор по 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.  

- професор 1.3. Методика на обучението по чужд език (предучилищна и начална училищна 

възраст), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.  

- професор 1.2. Педагогика (Специална педагогика), ДВ, бр. 74 / 21.08.2020 г. 

 

X НАЦИД 

Почти целият хабилитиран състав е вписан в НАЦИД, което позволява участието в 

различни журита и улеснява кариерното развитие. 

В процес е регистрирането в НАЦИД и на асистентите и на главните асистенти в 

системата.  

 

 

XI ФИНАНСОВА ЧАСТ 

Справката е изготвена по данни от счетоводна програма „Ажур“; 

За каса ФНОИ /01.01.2020г-31.07.2020/-Данни сч.център ФНОИ; 

За каси и банка СУ-/01.01.2020г-30.09.2020г/-Сч.център Ректорат.  

 

Приходи на ФНОИ за периода 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г. 

 Каса ФНОИ Каси и Банка СУ ОБЩО лв. 

м.01 671395.12 144382.84 815777.96 

м.02 283628.87 185797.21 469426.08 

м.03 3999.25 24806.16 28805.41 

м.04  22914.74 22914.74 

м.05  7386.41 7386.41 

м.06 4586.02 36488.86 41074.88 

м.07 6105.50 191434.90 197540.40 

м.08  18889.25 18889.25 

м.09  228491.09 228491.09 

м.10   0 

м.11   0 

м.12   0 

 969 714.76 860 591.46 1 830 306.22 

 

Каса ФНОИ:  

Бакалавър-семестр.такса 421 237.11 

Магистър-семестр.такса 489 703.12 

Докторант-семестр.такса 8 993.00 

СДК 31 300.00 

Подготвителен курс 499.00 

Административни такси 16 159.53 

Център Кинезитерапия 353.00 

КСК магистър    1 470.00 
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общо 969 714.76 

 

 

Разходи на ФНОИ за периода 01.01.2020 г.-30.09.2020 г. 

Счетовод

на 

сметка Наименование 

Сума 

разход лв. 

2049 Други машини и оборудване 30 811.20 

   

6010 Разходи за ел.енергия 25 001.92 

6010 Разходи за топл.енергия 51 124.89 

6010 Разходи за вода 3 583.85 

   

6011 Разходи за канцеларски материали 3 505.34 

6017 Разходи за консумативи за хардуер 1239.12 

6019 Разходи за други материали/хигиенни и др./ 16 553.09 

   

6021 Разходи за текущ ремонт 14 765.47 

6029 Разходи за външни услуги 57 246.00 

   

6042 Разходи за персонал по трудови договори 2 447 758.45 

                В това число:  

    Обезщетение отпуск чл.224 ал.1 КТ 158 671.35 

    Обезщетение пенсия чл.222 ал.3 КТ 83 088.08 

      Магистърски програми 236 741.50 

      Научно ръководство 83 839.91 

 СДК 52 182.10 

      Научно жури 7 925.00 

      м.05-Допълн.възнаграждение бюджет ФНОИ 58 880.00 

     м.06-Допълн.възнаграждение 24 май 29 140.00 

      м.09-Допълн.възнаграждение за 6 септември 28 880.00 

      м.09-Допълн.възнаграждение за 22 септември 28 880.00 

      КСК Магистри 1 200.00 

      КСК 2020 г 1 310.00 

      Доплащане осн.заплата м.01-м.02.2020г 27 025.20 

   

6044 Разходи за персонал по извънтрудови договори-/хонорари/ 25 6791.89 

6051 

Осигурителни вноски работодател за ДОО по трудови договори 

и хонорари 254 915.77 

6052 

Осигурителни вноски работодател за ЗО по трудови договори и 

хонорари 102 213.77 

6055 

Осигурителни вноски работодател за ДЗПО по трудови договори 

и хонорари 41 612.68 
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6093 Разходи за командировки в страната 2 388.06 

   

 Общо 3 381 787. 8 

 

 

XII ЗАПЛАТИ  

През последното шестмесечие бяха проведени редица срещи между синдикалното  и 

ректорското ръководство с цел увеличаване на заплатите на преподаватели и администрация. 

Постигнатото до момента е увеличение със 100 лв. За всяка академична длъжност със задна дата 

от 01 януари.  

Въпреки че,  това е под прагът, който синдикатът си постави, то го отчитам като стъпка в 

правилна посока.  

През последния месец синдикалното ръководство и МОН се договориха и за увеличение 

на заплатите от новата година. 

Според договорката: 

1.1. Минималните размери на основната работна заплата за академичните длъжности от 

научно-преподавателския състав, без длъжността „асистент“, да достигнат следните нива: 

1.1.1. За „главен асистент“ – 1400 лв.; 

1.1.2. За „доцент“ – 1500 лв.; 

1.1.3. За „професор“ – 1600 лв. 

1.2. Минимални размери на основната работна заплата за длъжностите на 

нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност да достигнат 

следните нива: 

1.2.1. За „преподавател“ – 1260 лв.; 

1.2.2. За „старши преподавател“ – 1350 лв. 

 

 

XIII КНИЖАРНИЦА ВЪВ ФНОИ  

Беше намален още през първата седмица от мандата ми процентът, който се отчисляваше 

от всеки автор от 30 % на 10 %. 

Допълнително беше установено, че в книжарницата е било регламентирано, в ущърб на 

факултета, практика, при която всички авторови проценти са били отчислявани към 

издателството, вместо към касата на ФНОИ.  

Тази практика беше пресечена и с оглед непостъпилите средства във факултета беше 

договорено с издателството 30 % редукция за всяко издание при отпечатването му, включително 

и безплатно отпечатване на сборника от конференцията, посветена на проф. Г. Бижков.
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XIV ФИЛИАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ФНОИ 

Във филиалната библиотека в началото на всяка учебна година се раздават приблизително 

600 електронни карти на СУ „Св. Климент Охридски“ на студенти „бакалаври“ в редовна и 

задочна форма на обучение, а студентите от степен „магистър“, поради по-краткия срок на 

обучение, предпочитат читателски карти, които се издават в УБ „Св. Климент Охридски“ и 

важат за една календарна година от датата на издаване. 

 

Новорегистрирани читатели за периода м. ноември 2019 – м. септември  2020 г. 
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Новорегистрирани читатели представени по месеци
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В Диаграма 1 не са отбелязани всички месеци, тъй като от 09.03.2020 г. до края на 

учебната година обучението на студентите беше в електронна форма. От 01.06.2020 г. 

библиотеката възстанови присъствената работа с читатели. През периода на дистанционното 

обучение бяха сканирани и качени няколко учебника в сайта на УБ „Св. Климент Охридски“ в 

раздел „Учебни ресурси“ и бяха на свободно ползване от всички студенти от факултета, за което 

благодаря за съдействие на преподавателите, които доставиха  и нямаха нищо против да бъдат  

използвани за това време. След като библиотеката отвори за читатели от 01.06.2020 г. тези 

ресурси могат да се използват единствено и само на територията на СУ „Св. Климент Охридски“ 

без да могат да бъдат сваляни на друг носител.  

От 09.03.2020 г. до 31.12.2020 г. със Заповед на Ректора е преустановено обслужването на 

външни читатели. Библиотеката обслужва само студенти, докторанти, преподаватели и 

служители на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Месец август не е отбелязан в диаграмата, тъй като за малкото работни дни няма 

новорегистрирани читатели. 

Брой посещения за периода м. ноември 2019 – м. септември  2020 г. 



17 

 

Месец Новорегистрирани 

читатели 

Общ брой 

читатели/посещения/ 

м.ноември 2019 г. 88 883 

м. декември 2019 г. 159 500 

м. януари 2020 г. 62 788 

м. февруари 2020 г. 22 417 

м. март 2020 г. 2 71 

м. юни 2020 г. 5 82 

м. юли 2020 г. 4 97 

м. август 2020 г. - 5 

м. септември 2020 г. 408 97 

Общо м. ноември 2019 г. – м. 

септември 2020 г. 

750 2 940 

 

От Диаграма 1 и Таблица 1 става ясно какъв е броят само на новорегистрираните 

читатели в библиотека ФНОИ, както и посещенията на всеки един от тях за този период. 

Общият брой на новорегистрираните читатели за м. ноември 2019 г. – м. септември 2020 г.  е 

750, а посещенията излизат на 2 940 пъти. 

Това число обхваща само новорегистрирани читатели, а не целия брой читатели 

/такива, които картата им важи от миналата година/. 

Най-голям брой новорегистрирани читатели има през м. септември, което може би се 

дължи и на факта, че настъпва началото на учебната година и се раздават и електронните карти 

на първокурсниците, но за сметка на това през м. ноември има най-голям брой посещаемост 

най-вероятно поради настъпващата зимна сесия. 

С обявяването на извънредното положение освен, че студентите можеха да ползват 

свободно „Учебни ресурси“, преподавателите и докторантите на факултета, които са се 

възползвали от отдалечения достъп, са имали възможност да използват и някои от онлайн базите 

данни. 
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През този период, както и през последните няколко години, се забелязва тенденцията, при 

която най-голям процент на новопостъпилите единици е получена чрез дарения. 

През изтеклия период даренията в библиотека ФНОИ бяха предимно от студенти и 

преподаватели на факултета. По-големи дарения бяха от проф. д-р Димитър Гюров и доц. 

Холевич. 

Библиотека ФНОИ няма в наличност новите учебници и учебни помагала от 1 до 4 клас, 

които се търсят непрекъснато от студентите, и които касаят най-вече практическите им задачи. 

Филиалът разполага само със старите, съответно на читателите се предлага по-остаряла 

информация, която в повечето случаи не задоволява читателските им търсения. 

Единствените автори и наши преподаватели, които предоставиха като дарение на 

библиотеката учебниците си от 1 до 4 клас са доц. д-р Николай Цанев и проф. д-р Адриан 

Георгиев.  

Продължава комплектуването в областта на Специална педагогика и Логопедия. През 

изтеклата година има постъпили библиотечни единици в тази област, и което е от голямо 

значение в повече от един екземпляр, което улеснява читателите, тъй като могат да заемат 

учебниците за домашно ползване. 

  

XV КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР  

В периода до януари 2020 г. центърът осъществи следните дейности: 

1. Безспорно най-значимата присъствена дейност бе организираната на 28.05. 2019 г. в 

зала 213 среща с Надя Стоянова и Ивана Чинкова от Кариерния център на СУ. Те 

представиха презентация със съвети и предложения за явяване на интервю за работа, 

успешни стратегии за писане на СV и мотивационно писмо. Присъстваха студенти от 

различни специалности и различни курсове на ФНОИ. Те донесоха и свои подготвени 

СV, които Н. Стоянова разгледа и отправи конкретни препоръки към тях. 

2. Бяха качени актуални обяви за работа за учители в детски градини, училища, 

занимални и частни центрове, някои от които: 

 На учебен център „Решение”; 

 На детска градина в кв. Толстой в София  и други. 

3. Бяха качени няколко обяви за платени стажантски програми към РЦПППО-София град 

по специалности специална педагогика и логопедия. 
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4. Бе поместена интересна възможност за летен лагер на студенти с нарушено зрение, 

организиран от Международния Младежки клуб за зрително затруднени „Лео“ и др. 

В периода февруари – юли 2020 г. поради излизане в творчески отпуск на проф. М. 

Цветкова-Арсова, функциите й бяха успешно изпълнявани от д-р Маргарита Томова. В този 

период за жалост се разрази пандемията от COVID-19 и немалка част от замислените и 

планирани дейности не бяха осъществени в присъствена форма. Въпреки тези обстоятелства, в 

посочения период Кариерният център към ФНОИ работи максимално интензивно, като извърши 

следните дейности: 

- Организираха се кариерни консултации за студенти онлайн на имейл: su_career@uni-

sofia.bg. На заинтересованите студенти бе предоставена възможност да изпращат своите 

въпроси и CV-ита, които са били обсъждани и 

редактирани при необходимост. Допълнително са се организирали срещи в Скайп, където 

могат да бъдат намерени на същия e-mail: 

su_career@uni-sofia.bg. 

- В посочения период бе проведено онлайн кариерно събитие, организирано от Модис 

България за настоящи студенти. В рамките на един месец специалисти проведоха 

поредица от онлайн сесии, чиято цел бе да помогнат на студентите в първите стъпки на 

тяхната кариера. Темите, които бяха предвидени за обсъждане, включваха подготвяне на 

автобиография, успешно представяне по време на интервю, обратна връзка.  

- Бяха публикувани няколко обяви за работа, сред които:  

 Логопед за Център за детско развитие “Малки чудеса”  

 Учител начален етап – ЦОУД към102 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Панайот Волов”, гр. 

София. 

Последната обява, поместена на сайта на Кариерния център, е от 29.09.2020  г., свързана с 

възможност на регистрация на студенти в списък със заместващи учители към регионалните 

управления на образованието на МОН. 

 

 

XVI ТЕРАПЕВТИЧНА ЗАЛА 

Терапевтичната зала на Факултета по науки за образованието и изкуствата стартира 

дейностите си през март 2020 г. след приемане на Правилник за устройството и дейността си, 

гласуван от Академическия съвет. 

Предвид обявеното в средата на март извънредно положение, въведено в страната за срок 

от два месеца и последващото му продължаване в извънредна обстановка, дейностите, 

https://fnoi.uni-sofia.bg/?news=международният-младежки-клуб-за-зрит
mailto:su_career@uni-sofia.bg
mailto:su_career@uni-sofia.bg
mailto:su_career@uni-sofia.bg
https://fnoi.uni-sofia.bg/?news=възможност-на-регистрация-на-студент
https://fnoi.uni-sofia.bg/?news=възможност-на-регистрация-на-студент
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планирани за реализация през летния семестър на академичната 2019/2020 г. значително се 

редуцираха. Въпреки това в Терапевтичната зала се реализираха дейности в четири от 

предвидените в Правилника за устройсвтото и дейността общо шест направления, а именно: 

1. Дейности в направление „Обществена информираност и популяризиране на дейността“ 

– включване на преподаватели от катедрата по „Специална педагогика и логопедия“ в петата 

годишна доброволческа кампания на Логопедия.БГ „Логопед с добро сърце“ за безплатни 

консултации на деца с проблеми в развитието и техните семейства и ранна интервенция и 

превенция на комуникативни нарушения. Участието беше широко отразено в социалните мрежи 

и медиите след подаване на прес-съобщение до БТА и публикации в интернет сайтовете на 

ФНОИ, Логопедия.БГ и сайта на кампанията. 

2. Дейности в направление  „Консултиране на родители и семейства“ – в рамките на 

същата кампания по график в залата бяха консултирани 20 деца и техните семейства от София и 

страната, като част от родителите проявиха интерес за дългосрочно посещение с цел терапия и 

подпомагане. 

3. Дейности в направление „Развитие на студентския потенциал“ – отново в рамките на 

кампанията част от консултациите се проведоха в присъствието на студенти от специалност 

„Логопедия“, които имаха възможност да наблюдават практическа работа с родители и деца с 

комуникативни нарушения. За кратко след кампанията, до преминаването на СУ в обучение чрез 

дистанционни средства, в залата се проведоха и няколко от семинарните и практически 

упражнения със студенти от специалности „Специална педагогика“ и „Логопедия“ в различни 

дисциплини и курсове. 

4. Дейности в направление „Научно-изледователска работа“ – ресурсите на Терапевтичната 

зала бяха използвани за реализиране на дейностите по проект № 80-10-176/27.04.2020 

„Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със 

специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната 

подкрепа“ с ръководител доц. д-р Анна Трошева-Асенова, финансиран със средства, отпуснати 

целево от държавния бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за научни изследвания за 2020 г. В 

проекта е заложено изработване и отпечатване на информационна брошура, с която могат 

устойчиво да се реализират дейности от направление „Обществена информираност и 

популяризиране на дейността“. 

 

През годината беше разчистена от натрупана остаряла техника и беше извършен ремонт на 

коридора към „Терапевтична зала“. 

Благодарение на съдействието на доц. Трошева, беше осигурено и дарение за 

Терапевтичната зала, което ще даде възможност за предоставянето на повече дейности, 

осигурявани от екипът на Терапевтичната зала.  

 

 

XVII ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

1) ФНИ 

Беше проведена сесия, като се финансираха 14 проекта на стойност 55 386 лв. 

Освен това бяха актуализирани критерии за провеждане на конкурсните сесии. 
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2) Национална програма млади учени и постдокторанти 

След проведен конкурс за 2020 г. са финансирани 7 проекта на стойност  23,595 лв.   

 

3) Спечелен е един проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 

Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“ на обща стойност 

290 980 лв., от които за дейностите, които ще бъдат изпълнявани от ФНОИ, сумата е  

193 349 лв. след корекция и редуциране с 11 000 на сумата по причини, свързани с 

минималните държавни помощи, получени от СУ Св. Климент Охридски.  

 

4) Подадени са проектни предложения по конкурсните сесии на ФНИ на МОН за 

фундаментални научни изследвания и двустранно сътрудничество, които са в процес на 

оценяване. 

 

XVIII ПАРТНЬОРСТВА И ИЗГРАЖДАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ МРЕЖИ 

Подписан е рамков договор за сътрудничество с WSB UNIVERSITY, Познан, Полша за 

взаимодействие с нашия факултет. Сключен е договор за партньорство и с университета 

Вандербилт, САЩ, по който има реализиран международен изследователски проект. 

Национални сътрудничества  

Организиране на участието на студенти доброволци в горещата линия на Министерство на 

труда и социалните грижи за консултиране в периода на засилени противоепидемични мерки  - 4 

студенти от катедра Социална педагогика и социално дело на ФНОИ. 

 

XIX ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ФНОИ 

Създадена и поддържана ФБ страница на ФНОИ. 

Отразяване на инициативи и изследвания на ФНОИ като официална информация в БТА - 2 

бр. и в други медии. 

Беше актуализиране на Интернет страницата на ФНОИ, като бяха преведени със собствени 

ресурси секции на страницата. 

 

XX КОНФЕРЕНЦИЯ 

За съжаление Научно-практическата конференция, посветена на 80-годишнината от 

рождението нa проф. д-р Георги Бижков „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВИ“, планирана с голямо увлечение, се наложи да бъде преместена за 6 ноември и 

проведена с редица ограничения.  

Независимо от това, в конференцията има заявени 126 участника, разпределени в 123 

тематични и 4 пленарни доклада. 

Сборникът ще бъде отпечатан и раздаден на участниците в деня на събитието.  

 

XXI СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

На 03 юли 2020г. на стадиона на НСА „Васил Левски“ футболният отбор на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” стана Национален университетски шампион на България 
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за първи път в своята история. Предвожданите от доц. Георги Игнатов студенти победиха в 

инфарктен мач отбора на Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

Повече от половината от футболният отбор на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” са студенти от ФНОИ. 

 

XXII СТОПАНСКА ЧАСТ 

През изминалата година бяха извършени и следните дейности, свързани със стопанската част 

на ФНОИ: 

- Изхвърляне на морално остаряла и технически негодна  техника, като протоколите за 

брак са 309 бр.; 

- Масирана обработка на площите срещу инсекти; 

- Поставяне на държачи за тоалетна хартия и хартиени ролки, както и материали за 

елементарно спазване на личната хигиена. 

- Закупуване на материали за дезинфекция срещу COVID-19, както и шлемове, маски, 

ръкавици; 

- Поставяне на климатици в бл. 2, катедра „Музика“, както и смяна на някои неработещи 

климатици в сградата; 

- Поставяне на нова презентационна техника в зала 230; 

- Смяна на въжетата в асансьорната уредба; 

- Покупка и монтаж на бойлер в ателие „Графика“; 

- Покупка на косачка за тревните площи на ФНОИ; 

- Смяна на шалтер в електрическата мрежа на катедра „Музика“; 

- Закупуване на мобилни защитни прегради за инспектори при прием на Бакалаври 

2020/2021; 

- Поставяне на защитни прегради в библиотеката и деканата. Предстои закупуване на нови 

защитни прегради за инспекторите; 

- Закупуване и монтиране на около 300 бр. луминисцентни лампи за срадата;  Предстои 

закупуване и монтаж на нови осветителни тела в Бл. 2. 

- Отстраняване на сериозна повреда в климатичната инсталация на Библиотеката; 

- Поставяне на нова Сигнално–охранителна техника в компютърните зали: 604; 323А и 

607. 

- Превантивен ремонт на абонатна станция, поради теч от свързващи връзки; 

- Предстои ремонт на дограмата в сградата, където е необходимо. 

- Непрекъснато разчистване на стари архиви и освобождаване на площи. 

- Ремонт на коридора към „Терапевтична зала“; 

- Прекратяване на договор за кафе в ущърб на факултета и насрочване за търг, който ще се 

проведе на 3 ноември. 

- Обявяване на търгове за доставяне на вендинг-машини.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уважаеми колеги, 

Безпрецедентната обстановка, в която се наложи и за съжаление продължава да се налага 

да работим, изисква от нас много воля, упорство, гъвкав подход и спокойствие, което ще позволи 

на всички нас – студенти, преподаватели и администрация – да можем безпроблемно и 

ежедневно да извършваме успешно дейностите, за които сме отговорни. 

 

 

Проф. дпн Милен Замфиров, 

Декан на ФНОИ 

 

Проф. дн Радослав Пенев, 

Заместник-декан бакалавърски програми и акредитация 

 

Доц. дн Розалина Енгелс – Критидис, 

Заместник-декан магистърски програми, докторанти, мобилност 

 

Доц. д-р Маргарита Бакрачева 

Заместник-декан научна, проектна, международна дейност,  

връзки с обществеността 

 

Доц. Милена Блажиева 

Заместник-декан издателска политика,  

художествено-творческа дейност, акредитация 

 

Доц. д-р Николай Цанев, 

Помощник на декана по дистанционно обучение 

и електронно обучение, стопанска дейност 

 

 

София, 26 октомври, 2020 г. 

 


