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ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес, 15 ноември 2016 г. (вторник) от 13.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет
се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 15. доц. д-р Кр. Мутафчиева е в творчески отпуск,
проф. д-р Ст. Георгиева и доц. д-р Р. Неминска са в болнични, доц. д-р А. Златева и доц. д-р Хр. Салджиев са
в чужбина, поради което съставът на Факултетния съвет се редуцира от 25 на 20 члена. Отсъстват: 5 (по
уважителни причини).
Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е редовно и
може да взема решения.
Проф. д-р П. Петров, дн предложи от дневния ред да отпадне точка: 2. Утвърждаване на избор на
ръководител катедра „ПНУП“
Гласували: „ЗА”: 15 „ПРОТИВ”:0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0. Приема се.
Няма постъпили други мнения и предложения.
Проф. д-р П. Петров, дн прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет на параметри на управление на ПФ в контекста на бюджета
Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн
2. Промяна на тема на дисертационен труд на докторант
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
3. Актуализиране на индивидуалния учебен план на докторант
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
4. Предложение за включване на монографии в издателския план на Академично издателство „Тракийски
университет”
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
5. Решение за преминаване на академични длъжности по параграф 1 (2) и (3) от ПРАСТрУ
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
6. Привличане на гост – преподаватели.
Докладва: доц. д-р В. Петрова
7. Гласуване на комисии.
Докладва: проф. д-р Т. Борисова
Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова
8. Приемане на индивидуални планове за преподавателска заетост за учебната 2016/2017 г.
Докладва: доц. д-р В. Петрова
9.Текущи.

В резултат на гласуването с 23 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
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1. По Т. 1. Отчет на параметри на управление на ПФ в контекста на бюджета

2014
2015
2016
2017

Параметри на управление на ПФ в контекста на бюджета в х. лв.
Брой
Преходен
приход без
разход
приход - разход
студенти
остатък от
остатък от
към
предходната
предходната
капацитета
година
година
1080 (1000)
489
1161
1195
- 34
1056 (1000)
455
1305
1353
- 48
1027 (1100)
402
1350
1370
- 20
→
382
1410
1410
0

През 2017г. ще постигнем балансиран бюджет при стабилизиран преходен остатък от 382 х. лв.,
който се равнява на 4 месечни заплати на колектива на ПФ.
За 2016 г. се очаква дефицит - 20 х. лв. при 5% (70 х. лв.) увеличение на индивидуалните заплатите.
Средният дефицит за 2014 и 2015 г. е 40 х. лв.. Това показва 100 х. лв. в повече за 2016 г.
Очакването е всяка година до 2019 вкл. приходите да растат с 60 х. лв. спрямо предходната година.

Решение:
ФС на ПФ приема отчета за управление на Бюджета в ПФ към 15.11.2016 г.
2. По Т.2. Промяна на тема на дисертационен труд на докторант

Решение:
ФС на ПФ утвърждава предложената промяна на темата на дисертационния труд на
докторанта Анелия Стефанова Калчева в следната редакция:„Функции на анимацията в процеса
на педагогическо взаимодействие в неучебно време в детската градина”.
3. По Т.3. Актуализиране на индивидуалния учебен план на докторант

Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет в съответствие с чл. 22 ал. 2 на ПРАСТрУ и
предложение на катедра „Педагогически и социални науки” утвърждава актуализирания
индивидуален учебен план на Дарина Живкова Бонева, докторант в задочна форма по научната
специалност „Специална педагогика” към катедра ПСН.
4. По Т.4. Предложение за включване на монографии за учебни цели в издателския план на
Академично издателство „Тракийски университет”
Проф. Г. Иванов предложи представените книги да се класират по следния начин:
1. монография със заглавие „Зависимост към психоактивни вещества: причини, последствия
и терапия” от гл. ас. д-р Петър Вълков
2. монография със заглавие „Феноменология на творчеството“ от доц. д-р Красимира
Мутафчиева.
Гласували: ЗА”: 13; „ПРОТИВ”:0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 2. Приема се.
Решение:
Факултетният съвет на ПФ в съответствие с чл. 10 и 15 на Правилата за дейността и
управлението на издателство „Тракийски университет” приема, класира и предлага на Издателския
съвет на ТрУ да включи в годишния издателски план монографиите за учебни цели в ПФ на ТрУ:
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1. „Зависимост към психоактивни вещества: причини, последствия и терапия” от гл. ас. д-р Петър
Вълков
2. „Феноменология на творчеството“ от доц. д-р Красимира Мутафчиева.
5. По Т.5. Решение за преминаване на академични длъжности по параграф 1(2) и (3) от ПРАСТрУ.

Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 15 (3) на ЗРАСРБ, чл. 65, чл. 67, чл. 77, чл. 80 и §1
(2) на ПРАСТрУ и предложение на комисията за проверка и оценка на представените документи и
материали, реши да се прехвърли:
1. Доц. д-р Лина Кирилова Йорданова на академична длъжност „доцент” по Информатика на ¼
щатна бройка в ПФ на ТрУ за срок от една календарна година и предлага на Ректора на ТрУ издаване
на съответна заповед за заемане на академичната длъжност „доцент” в ПФ на ТрУ.
2. Гл. ас. д-р Габриела Георгиева Кирякова на академична длъжност „главен асистент“ по
Информатика на ½ щатна бройка в ПФ на ТрУ за срок от една календарна година и предлага на
Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за заемане на академичната длъжност „главен
асистент” в ПФ на ТрУ.
6. По Т.6. Привличане на гост-преподаватели.

Решение:
ФС на ПФ, 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
учебната 2016/2017 година следните преподаватели:
Мартин Динков Ранчев
Доц. д-р Ганчо Колев Ганчев
Доц. д-р Бялко Атанасов Бялков
7. По Т.7. Гласуване на комисии.
Решение:
1. Комисия за актуализиране „Правилника за устройство, дейност и управление на
Педагогически факултет при Тракийски университет“ в състав:
Председател: Проф. д-р Петър Петров, дн
Членове:
Проф. д-р Таня Борисова
Доц. д-р Ваня Петрова
Доц. д-р Елена Лавренцова
Доц. д-р Христо Салджиев
Проф. дфн Антонина Колева
Рък. катедра ПНУП
2. Актуализиране на комисия ЗБУТ в състав:
Председател:
проф. д-р Петър Динев Петров, дн
Членове:
проф. д-р Таня Иванова Борисова
Таня Дикова Драгиева
Мария Минчева Петкова
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Актуализира се комисията научно направление „Педагогика“ за оценка и класиране на научни
проекти по Наредба № 3 на МОН в следния състав:
Председател:
проф. дпн Георги Иванов
Членове:
проф. дфн Антонина Колева
гл. ас. д-р Стефан Тончев
Надя Желева - счетоводител
8. По Т.8. Приемане на индивидуални планове за преподавателска заетост за учебната 2016/2017 г.

Решение:
ФС на ПФ, в съответствие с чл. 17, ал. 2, т. 23 от ПУДУ на ПФ, приема индивидуалните
планове за преподавателска заетост за учебната 2016/2017 г. на академичния състав на ПФ.
9. По Т.9. Текущи.

По т. 9. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Св. Колева
Протоколист

проф. д-р П. Петров, дн
Председател
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