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П Р О Т О К О Л  

№ 13 
Днес,  28 март 2017 г. (вторник), от 13.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 18. Отсъстват: 7 (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.   

Няма постъпили 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 28.03.17 г. и за Промоция 2017  

                      Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

2. Актуализиране на комисии                                    

        Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

3. Приемане на стратегия за Докторантски център в ПФ и допълнително заплащане на неговия 

ръководител  

                                Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

4. Приемане на учебни програми 

                      Докладва: доц. д-р Ваня Петрова 

5. Предложение за гост – преподаватели 

                      Докладва: доц. д-р Ваня Петрова 

6. Отчет на резултати от зимна сесия – ОКС „Бакалавър“ 

        Докладва: доц. д-р Ваня Петрова 

7. Приемане на научни проекти 2017 по субсидия на МОН  

                      Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

8. Утвърждаване състава на научно жури за придобиване на НС „доктор на науките“ 

                      Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

9. Приемане на годишен отчет и атестационен лист на докторант 

        Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

10. Отчисляване на докторанти с право на защита преди апробация  

                     Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

11. Текущи 

        

        

В резултат на гласуването с 18 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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 По Т.1. Отчет за изпълнение на собствени приходи в ПФ към 28.03.17 г. и за Промоция 

2017  

 1.1. Отчет за изпълнение на собствени приходи в ПФ към 28.03.17 г.  

Проф. Петров представи сравнителна таблица за изпълнение на собствените приходи на ПФ за 

изминалата 2016 г. и настоящата 2017 г. и направи прогноза за 2018 г. 

   

       Прогнози за собствени приходи  в хил. лв.: 

 

Тримесечие 1-во 2-ро 3-то 4-то Общо за 

годината 

Собствени 

приходи 

2016 250  105 243 170 768 

2017 248 -  254 114 250 180 798 

2018 264 120 300 230 914 

 

 

1.2. Отчет за Промоция 2017 

 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета за изпълнение на собствените приходи  към 28.03.2017 г. 

 

 

 По Т.2.  Актуализиране на комисии 

  

 Решение: 

 ФС на ПФ приема да се актуализира съставът на: 

 

➢ КОМИСИЯ ПО АРХИВНИЯ ФОНД 

 Председател: доц. д-р Веселина Георгиева Иванова 

 Членове: Галина Костадинова Кючукова 

                    Виолета Манчева Манева 

                      Тодорка Славова Вълева 

                       Бранимира Димитрова Нонова        

             Гергана Иванова Иванова 

             Светлана Николова Колева – Танева 
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  По Т.3. Приемане на стратегия за Докторантски център в ПФ и допълнително 

заплащане на неговия ръководител 

   

 Решение:  

 ФС на ПФ приема проекта за стратегия на Докторантския център в ПФ. Съгласно 

Приложение №2 от Вътрешни правила за работна заплата определя възнаграждението на 

неговия ръководител проф. д.ф.н. Антонина Колева на 100 лв., считано от м. април 2017 г. 

 
 

 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 „Социална педагогика” и „Специална педагогика”, ОКС „Бакалавър”, 

избираеми и факултативни, професионално направление 1.2. „Педагогика”, представени от 

гл. ас. д-р Катя Тинева - Гюрковска: 

- История на изкуството; 

- Изобразително изкуство и визуални възприятия; 

- Въведение в съвременното изобразително изкуство; 

- Художествено наследство на България. 
 

 

 По Т.5. Предложение за гост – преподаватели 

 

   Решение: 

 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, ФС на ПФ привлича за гост-

преподаватели за учебната 2016/2017 година: 

- Мая Нейчева – 23 ДГ 

- Емилия Хаджипетрова – 31 ДГ 

- Донка Минчева – 29 ДГ 

- Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно образование РУО - Сливен 
 

 

  По Т.6. Отчет на резултати от зимна сесия – ОКС „Бакалавър“ 

  

 Решение: 

 ФС на ПФ приема Отчета на резултати от зимна сесия – ОКС „Бакалавър“. 

 

 По Т.7. Приемане на научни проекти 2017 по субсидия на МОН 
  

 Решения: 

  Факултетният съвет на ПФ приема разпределението на целевата субсидия за 2017 г. в 

размер на   25 634 лв. и прехвърлянето на остатъка от предходни години в размер на 866 лв. 

към посочените проекти за присъщата на ПФ научноизследователска дейност. 
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  Факултетният съвет при Педагогически факултет на основание чл. 10, ал. 2 от Правила 

за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата, 

от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на ТрУ дейност,  предлага на 

Централната комисия при Тракийски университет да утвърди класираните проекти и 

разпределението на целевата субсидия за научни проекти 2017г. 
 

 

 По Т.8. Утвърждаване състава на научно жури за придобиване на НС „доктор на 

науките“ 

 

Решение: 

 Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 59, ал. 4 на 

ПРАСТрУ и предложение на катедра „Педагогически и социални науки”, приема готовността 

за защита на дисертационния труд на проф. д-р Таня Иванова Борисова 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 

„Четивната грамотност на учениците в средното училище – дидактически измерения ” и 

предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за назначаване на научно жури в състав: 

Членове:  1. Проф. дпн Енчо Недялков Герганов – НБУ 

      2. Проф. д-р Марина Колева Николова – ТУ-София; ИПФ -  Сливен 

  3. Проф. д-р Ирина Колева Колева – СУ „Св. Климент Охридски“ 

  4. Проф. дпн Галя Михайлова Христозова – БСУ 

  5. Проф. д-р Тиха Атанасова Делчева – ТрУ 

  6. Доц. д-р Стефка Иванова Динчийска – ТрУ 

     7. Проф. дпн Георги Петков Иванов – ТрУ 

Резерви:      1. Проф. дфн Мариета Георгиева Ботева – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ 

               2. Проф. д-р Венета Иванова Кацарска - ТрУ 
 

 

 По Т.9. Приемане на годишен отчет и атестационен лист на докторант 

 

 Решение: 

 ФС на ПФ на основание чл. 24, ал. 1, 2, 3 и 4 от ПРАСТрУ приема годишния отчет за 

изпълнение на ИУП и атестационния лист на Галена Тодорова Терзиева, докторант в 

самостоятелна форма на обучение към катедра „ПНУП“, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност 

,,Теория на възпитанието и дидактика“. 
 

 

 По Т.10. Отчисляване на докторанти с право на защита преди апробация 
 

 10.1. Отчисляване с право на защита преди апробация на Елена Иванова Буюклиева.  

  

 Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 38, ал. (1), чл. 43, ал. (1), (4), (5) и (6)  

на ПРАСТрУ и решение на катедра Педагогически и социални науки, отчислява докторанта 

Елена Иванова Буюклиева, докторант в редовна форма на обучение към катедра ПСН, в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 
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Педагогика, научна специалност ,,Теория на възпитанието и дидактика“ с тема на 

дисертационния труд „Педагогическа консултативна подкрепа за родители на деца с 

хронични заболявания“ и предлага на Ректора издаване на заповед за отчисляване с право на 

защита преди апробация. 

  

 10.2. Отчисляване с право на защита преди апробация на Галена Тодорова Терзиева.  

  

 Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, в съответствие с чл. 43, ал. (1), (3), (4), (5) и (6)  на 

ПРАСТрУ и решение на катедра Предучилищна и начална училищна педагогика,  отчислява 

докторанта Галена Тодорова Терзиева, докторант в самостоятелна форма на обучение към 

катедра ПНУП, 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 професионална компетентност за адаптирано 

физическо възпитание в обучението на студенти от педагогически специалности“ и предлага 

на Ректора издаване на заповед за предсрочно отчисляване с право на защита преди 

апробация. 

 

 

 По Т.11. Текущи 

 

По т. 11. 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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