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П Р О Т О К О Л  

№ 11 
Днес,  23 януари 2017 г. (понеделник), от 13.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 19. Отсъстват: 6 (по уважителни причини). 

Доц. д-р Р. Неминска е в болнични, поради което съставът на Факултетния съвет се редуцира от 25 на 24 

члена.  

Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на съвета е редовно и 

може да взема решения.   

Проф. д-р П. Петров предложи от дневния ред да отпадне точка:  10. Прехвърляне на преходни 

остатъци от финансови план-сметки на докторанти. 

Гласували:   „ЗА”: 19 „ПРОТИВ”:0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0. Приема се.  

Няма постъпили други мнения и предложения. 

Проф. П. Петров прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване следния 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д: 

 

1. Отчет за изпълнение на собствени приходи в ПФ към 23.01.2017 г.  

       Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

2. Приемане на доклад-самооценка за промяна в капацитета в проф. направление 1.2. Педагогика 

                                                                         Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн   

3. Утвърждаване на ръководител катедра ПНУП 

       Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

4. Приемане на учебни програми 

       Докладва: доц. д-р Ваня Петрова 

5. Привличане на гост-преподаватели в ПФ – преподавател по английски език и специалисти от практиките 

       Докладва: доц. д-р Ваня Петрова 

6. Приемане на отчет за творчески отпуск 

                                                                               Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев 

7. Атестиране на преподаватели 

       Докладва: доц. д-р Д. Брънекова 

8. Приемане на Годишен отчет за научни проекти 2015 и междинни отчети на научни проекти 2016 по 

Наредба на МОН 

            Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

9. Приемане на състава на комисия за научно направление „Педагогика“ 

       Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова  

10. Прехвърляне на преходни остатъци от финансови план-сметки на докторанти  

       Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова  

11. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на научни проекти    

       Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова  

12. Гласуване право на Декана на ПФ да дава служебни заверки за уч. 2016/2017 г. 

       Докладва: проф. д-р Таня Борисова 

13. Текущи 

        

        

В резултат на гласуването с 19 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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 По Т. 1. . Отчет за изпълнение на собствени приходи в ПФ към 23.01.2017 г.  

 

               Брой студенти 
към 

капацитета 

Преходен 

остатък  от 

предходната 

година 

Приход без 

остатък от 

предходната 

година 

Разход 
  

Приход - разход 

2014 1080 (1000) 489 1161 1195 - 34 

2015 1056 (1000) 455 1305 1353 - 48 

2016 1027 (1100) 402 1354 1405 - 51 

2017 1047 (1100) 351   1430 1460 - 30 

2018 1067 (1100) 312 1480 1480 0 

 

Брой студенти:                                 1080         1056        1027           1047 

                                   2012;      2013;       2014;       2015;       2016;          2017 

Приходи:                 1097;      1148;       1161;       1305;       1354;          1430  

Средно за периода:       1178                     1392 

 

  Проф. Петров представи ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2017: 

1. Временното увеличение на основната работна заплата с 5 %(със срок до 31.01.2017) става постоянно. 

2. От 01.02.2017 до 31.01.2018 се предвижда изменение с процентно увеличение до 10% на 

индивидуалните основни месечни трудови възнаграждения на служителите и работещите в ПФ. 

3. За по-висока лична квалификация допълнителните възнаграждения в ПФ да се увеличат, както 

следва: 

- със 70 лв. за ОНС „доктор“ (от 180 на 250 лв./мес. взнаграждение); 

- с 90 лв. за доктор на науките (от 360 на 450 лв./мес. взнаграждение); 

 

  Решение:  

  ФС на ПФ приема отчета за изпълнение на приходите в ПФ към 23.01.2017г. и подкрепя 

проектобюджет за 2017 г. 

 

 

 По Т.2.  Приемане на доклад-самооценка за промяна в капацитета в проф. направление 1.2. 

Педагогика 

 

 Решение: 

 Факултетният съвет на Педагогически факултет приема и предлага за утвърждаване от 

Академичния съвет на ТрУ доклада – самооценка за промяна в капацитета в проф. направление 1.2. 

Педагогика. 

 

  По Т.3. Утвърждаване на ръководител катедра ПНУП 

 

 Решение: 
 На основание чл. 26д, ал. 4 от ЗВО, чл. 29, ал.З от Правилника на ТрУ и чл. 22, ал.1 от 

Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, Факултетният съвет утвърждава избора на 

доц. д-р Веселина Георгиева Иванова за ръководител на катедра  „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“. 
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 По Т.4. Приемане на учебни програми 

 

 Решение: 

 Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл.72, ал. 4 от Правилника 

за устройство, дейност и управление на ПФ, приема учебни програми  за специалности „ПНУП” и  

„НУПЧЕ” – ОКС „Бакалавър” и специалност „ПНУП” – ОКС „Магистър”, професионално 

направление 1.2. „Педагогика”, както следва: 

Доц. д-р Р. Неминска: 

1. Съвременни аспекти на гражданското образование – избираема дисциплина; 

2. Интердисциплинарно обучение в начален етап– избираема дисциплина; 

3. Увод в интердисциплинарното обучение – факултативна дисциплина; 

Ас. Мариан Делчев: 

1. Социална и икономическа география на България – избираема дисциплина;  

Гл. ас. Д-р Стефан Тончев: 

1. Интеркултурното образование – избираема дисциплина. 

 

 

 По Т.5. Привличане на гост-преподаватели в ПФ – преподавател по английски език 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 учебната 2016/2017 година следните преподаватели: 

• по английски език: 

- Дарина Милкова Муртева 

 

•  и специалисти от практиката: 

- Йоанна Димитрова – директор ЦДГ №10 

- Жана Минчева – директор на НУ „Д. Благоев“ 

- Милена Желязкова – директор на II ОУ 

- Господин Балакчиев – директор на IV ОУ 

- Дарина Гайдарова – директор на VI  ОУ 

- Латинка Петрова – директор на ДДЛРГ „Мария Терезия“ 

 

  

 По Т.6. Приемане на отчет за творчески отпуск 

 

 Решение: 

 Факултетният съвет на Педагогически факултет приема отчета за творческия отпуск на доц. д-

р Красимира Мутафчиева. 

 

 

 По Т.7. Атестиране на преподаватели 

 

 Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл.6, ал.4 от ЗВО и чл.4 и чл.10 от Правилника за 

атестиране на преподавателския състав на ТрУ, утвърди следните общи оценки от атестиране на 

преподаватели, както следва: 

1. Доц. д-р Веселина Георгиева Иванова – много добра; 

2. Ас. Мариан Георгиев Делчев – много добра. 
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 По Т.8. Приемане на Годишен отчет за научни проекти 2016 г. и Междинни отчети на научни 

проекти за 2016 г. финансирани по Наредба на МОН 

 

Решения: 

1. 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 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 2016 година и го предлага за 

утвърждаване от Централната комисия. 

2. 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 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 междините отчети  за научните проекти за 2016 година. 

 

 

 По Т.9. Приемане на състава на комисия за научно направление „Педагогика“ 

 

 Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ гласува избора на комисия – научно направление „Педагогика“ за 

оценка и класиране на научни проекти по Наредба на МОН за присъщата на Тракийски университет 

научна дейност в следния състав: 

 Председател: проф. дпн Георги Иванов   

 Членове:  проф. дфн Антонина Колева  

   доц. д-р Валентина Шарланова 

   ас. д-р Анна Арнаудова 

   Надя Желева - счетоводител  

 

 

 По Т.10. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на научни проекти 

 

Решение: 

 Факултетният съвет при Педагогически факултет приема следните научни направления за 

2017 г.: 

• Философия, социология и психология на образованието. 

• Европейски езици и междукултурно взаимодействие. 

• Информационни и комуникационни технологии в образованието.  

• Интердисциплинарни изследвания и иновации в образованието за интелигентен растеж. 

• Ключови компетенции за учене през целия живот. 

• Приобщаващо образование и активно социално включване. 

  

 

 По Т.11. Гласуване право на Декана на ПФ да дава служебни заверки за уч. 2016/2017 г. 

  

 Решение:  

 ФС упълномощава Декана на ПФ да  заверява служебно семестъра, съгласно чл.86, ал.5 от 

Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ. 
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 По Т.12. Текущи 

 

 По т. 12. решения не бяха взети. 
 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

    Г. Иванова                                            Проф. д-р П. Петров, дн 

    Протоколист            Председател    
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