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П Р О Т О К О Л  

№ 14 
  Днес, 18 април  2017 г. (вторник), от 11.00 часа в Заседателната зала на Педагогическия 

факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира с четирима до 21 

члена. Присъстват: 17.  Отсъстват: 4  (по уважителни причини).  

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. д-р Петър 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 18.04.17 г.  

        Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

2. Избор на докторант, отчислен с право на защита, на длъжност асистент със срок от две години  

                                  Докладва: проф. д-р Петър Петров, дн 

3. Избор на асистенти за нуждите на ДИПКУ 

        Докладва: доц. д-р Елена Лавренцова 

4. Текущи     

        

 В резултат на гласуването със 17 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 

 По Т.1. Отчет за изпълнение на собствени приходи в ПФ към 28.03.17 г.  

 

Приходи:  

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

годината 

Собствени 

приходи 

2016 250  105 243 170 768 

2017 258  -  

254 114 250 180 798 

2018 264 120 300 230 914 

 

Разходи:  

312,5 хил. лв. при среден разход за тримесечието 350 хил. лв. 

 

Заплати по трудов договор  268 хил. лв. 

Гр. договори и болнични      7,5 хил. лв. 

Вода, ток, парно    22 хил. лв. 

Материали и външни услуги      15 хил. лв. 

Общо  312,5 хил. лв. 
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Проф. Петров даде някои допълнителни разяснения: прогнозата да сме с 4 хил. лв. над плана 

е изпълнена на 100 %; парното е с 1000 лв. повече от миналата година, но при тежката зима е 

нормално; благодарение на направените икономии можем да си позволим ремонт на зала 205, 

закупени са скеле и паркет, продължава ремонтът на осветителните тела. Постигнато е добро 

усвояване на средствата. 

Решение: 

ФС на ПФ приема отчета за изпълнение на собствените приходи и направените разходи  

към 31.03.2017 г. 

 

 

 По Т.2.  Избор на докторант, отчислен с право на защита, на длъжност асистент със 

срок от две години 

  

 Решение: 

 ФС в съответствие с  чл. 63 (1) на ПРАС-ТрУ избира да бъде назначен докторантът, 

отчислен с право на защита,  Галена Тодорова Терзиева за заемане на академична длъжност  

„асистент“ по Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка 

(включително методика на ЛФК) за срок от две години. ФС предлага на Ректора издаване на 

съответната заповед. 

                                                   

  По Т.3. Избор на асистенти за нуждите на ДИПКУ 

   

 3.1. Избор на „асистент“ по Психология  

Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64 ал. 14 на ПРАСТрУ и доклад на 

председателя на комисията за провеждане на конкурсния изпит, избира Дончо Стоянов Донев 

за „асистент” по Психология, в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, Професионално направление 3.2. Психология за нуждите на ДИПКУ и предлага на 

Ректора на ТрУ издаване на  съответна заповед за заемане на академичната длъжност 

„асистент”. 

 

 3.2. Избор на „асистент“ по Специална педагогика  

 Решение: 

 Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 64 ал. 14 на ПРАСТрУ и доклад на 

председателя на комисията за провеждане на конкурсния изпит, избира Деяна Белчева 

Нончева за „асистент” по „Специална педагогика, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика за нуждите на ДИПКУ и 

предлага на Ректора на ТрУ издаване на  съответна заповед за заемане на академичната 

длъжност „асистент”.                                                   

 

 По Т.4. Текущи 

По т. 4 решения не бяха взети. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

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

    Протоколист               Председател    

../Учебна%20дейност%20with%20Watermark/www.unisz-iso.org

