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П Р О Т О К О Л
№ 10
Днес, 24 август 2020 г. (понеделник), от 13.00 часа в Заседателната зала на
Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Присъстват: 20.
Отсъстват: 3-ма по неизвестни причини. Налице е необходимият кворум за провеждане на
Факултетен съвет. Заседанието на съвета е редовно и може да взема решения.
Проф. д-р Таня Борисова, д. н. прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване
следните корекции в предварително предложения

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за увеличението на ОМРЗ в ПФ от 01.07.2020 г. и отчет за
собствените приходи до 24.08.2020 г.
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
2. Предложение за трансформиране на преподавателски щатни бройки
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
3. Предложение за финансов план за придобиване на н.с. „доктор на науките“ за лица,
които не са на ТД в ТрУ – ПФ
Докладва: проф. д-р Т. Борисова, д.н.
4. Регламентиране на начина за избор на академични длъжности „асистент“ и „главен
асистент“ за мандат 2019-2023
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
5. Избор на академична длъжност „главен асистент “ по Теория на възпитанието и
дидактика (Литература за деца)
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
6. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по Теория на
възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски език)
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
7. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент“ по Методика на обучението по информатика и информационни
технологии
Докладва: доц. д-р Хр. Салджиев
8. Актуализиране на учебни планове
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Докладва: доц. д-р Р. Неминска
9. Приемане на актуализираните учебни програми
Докладва: доц. д-р Р. Неминска
10. Приемане на индивидуални учебни планове (съответстващи на специалността) за
всички студенти – редовна форма на обучение, които са подали заявления да посещават
учебни занятия със задочниците
Докладва: доц. д-р Р. Неминска
11. Текущи
В резултат на гласуването със 20 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред.
Проф. д-р Т. Борисова, д.н. съобщи, че ФС е напълно законен, независимо че
членовете му са в отпуск, тъй като според законовите основания отпускът не е причина за
отсъствие от заседание на ФС.
По Т.1. Информация за увеличението на ОМРЗ в ПФ от 01.07.2020 г. и отчет за
собствените приходи до 24.08.2020 г.
Решение:
ФС на ПФ приема представената информация за увеличението на ОМРЗ в ПФ
от 01.07.2020 г. и отчета за собствените приходи до 24.08.2020 г.
По Т.2. Предложение за трансформиране на преподавателски щатни бройки
Решение:
На основание чл. 26, т. 14 от ЗВО, чл. 25, ал. 8, т. 14 от ПУДУ ТрУ и във връзка
с взети решения на Академичен съвет с протокол № 4/26.02.2020 г. и протокол № 8 от
24.06.2020 г., за обявяване на конкурси за академични длъжности, се налага да се
трансформират следните незаети академични щатни длъжности:
• 1 брой незаета академична щатна длъжност за „Асистент“ с код по НКПД
2310 7002 да се трансформира в 1 брой академична щатна длъжност „Главен
асистент“ с код по НКПД 2310 7003;
• 2 броя незаети академични щатни длъжности за „Асистент“ с код по НКПД
2310 7002 да се трансформират в 2 броя академични щатни длъжности „Доцент“ с
код по НКПД 2310 7004.

По Т.3. Предложение за финансов план за придобиване на н.с. „доктор на
науките“ за лица, които не са на ТД в ТрУ – ПФ
Решение:
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I. ПРИХОД: 4900 лв.
II. РАЗХОД: 4530 лв.
1. Вътрешно обсъждане на катедрено заседание:
15 бр. х 30 лв. = 450 лв.
2. Становища:
3 бр. х 150 лв. = 450 лв.
3. Заплащане на членове на научно жури:
- Рецензии на членове на НЖ на ОТД:
3 бр. х 540 лв. = 1620 лв.
- Становище на членове на НЖ на ГД:
4 бр. х 203 лв. = 812 лв.
- Заседателни:
3 бр. х 40 лв. = 120 лв.
- Заседателни:
4 бр. х 40 лв. = 160 лв.
4. Задължителни осигурителни вноски от работодател
ЗОВ: 19,02 %:
503 лв.
ЗОВ: 15,82 %:
115 лв.
5. Пътни разходи и командировки:
200 лв.
6. Външни услуги:
100 лв.
III. ПЕЧАЛБА:
370 лв.
Предстои да бъде внесено за одобрение в АС на ТрУ.

По Т.4. Регламентиране на начина за избор на академични длъжности
„асистент“ и „главен асистент“ за мандат 2019-2023
Решение:
На основание чл. 23 от ЗРАСРБ, чл. 65, ал. 12 и чл. 72, ал. 2 от ПРАСТрУ, ФС
на ПФ провежда избора за заемане на академичните длъжности „асистент“ и „главен
асистент“ при явно гласуване.
По Т.5. Избор на академична длъжност „главен асистент“ по Теория на
възпитанието и дидактика (Литература за деца)
Решение:
Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 23, ал. 1 на ЗРАСРБ, чл. 72, ал. 1
и 2 на ПРАС в ТрУ и доклад на Научното жури, избира д-р Пламен Пенев Пенев за
„главен асистент” по Теория на възпитанието и дидактика (Литература за деца), в
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.2. Педагогика и предлага на Ректора на ТрУ издаване на съответна заповед за
заемане на академичната длъжност „главен асистент”.
По Т.6. Обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по
Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски
език)
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, на основание чл. 2 (3), чл. 3
(1) от ЗРАСРБ, чл. 1 (5) и чл. 76 (1) и (2) от ПРАСТрУ, предложение от катедра
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ИТИИЧЕ и решение на ККПРАС, приема да се обяви конкурс за заемане на
академична длъжност „доцент” по Теория на възпитанието и дидактика
(Чуждоезикова комуникация на английски език) в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика със срок 2 месеца
от публикуването на обявата в „Държавен вестник“ и предлага за утвърждаване от
АС на ТрУ.

По Т.7. Утвърждаване състава на научно жури по обявен конкурс за заемане
на академична длъжност „доцент“ по Методика на обучението по информатика и
информационни технологии
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 4 (1), (2),
(3) и (4) на ЗРАСРБ и чл. 5. (1), (3), (5) и чл. 79 на ПРАСТрУ и предложение на
катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“,
утвърждава и предлага на Ректора на ТрУ издаване на заповед за Научно жури по
обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по Методика на
обучението по информатика и информационни технологии, в област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по… в състав:
Външна квота:
проф. д-р Тони Кондева Чехларова – БАН, ИМФ, ПН 1.3.Педагогика на обучението по ...
проф. д-р Пенка Костова Тодорова – ВТУ, ПФ, ПН 1.2. Педагогика
проф. д-р Марина Колева Николова, ТУ – София, ИПФ – Сливен, ПН 1.2. Педагогика
проф. д-р Петър Диков Петров – СУ, НП 1.2. Педагогика
Вътрешна квота:
проф. д-р Таня Иванова Борисова, дн – ПФ, ПН 1.2. Педагогика
доц. д-р Димитрина Иванова Брънекова – ПФ, ПН 1.2. Педагогика
доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова – ПФ, ПН 1.3. Педагогика на обучението по ...
Резерви:
проф. д-р Маринела Иванова Грудева – МУ– Варна, ФОЗ, ПН 1.2. Педагогика
доц. д-р Румяна Илчева Неминска – ПФ, ПН 1.2. Педагогика
По Т.8. Актуализиране на учебни планове
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 25, (8), т.
2б от ПУДУ на ТрУ предлага на АС на ТрУ да приеме актуализираните учебни
планове на специалности ПОИТ и ПОИГД.

Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Вид на документа:
Оперативен документ
Име на документа:

Идентификация на документа:
4.2.3_OD_1.7_PF

Протокол / Препис-извлечение от протокол

Издание:
В сила от:
Редактиран:
Страница:

1
14.09.2011г.
5 от 5

По Т.9. Приемане на актуализираните учебни програми
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 25, (8), т.
6 от ПУДУ на ТрУ и чл. 20 (5) от Правила за УД на ТрУ, приема актуализираните
учебни програми на дисциплини от ОКС „Бакалавър“ – редовна и задочна форма
обучение и ОКС „Магистър“ на катедри ПСН, ПНУП И ИТИИЧЕ.
По Т.10. Приемане на индивидуални учебни планове (съответстващи на
специалността) за всички студенти – редовна форма на обучение, които са подали
заявления да посещават учебни занятия със задочниците
Решение:
Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 25, (8), т.
6 от ПУДУ на ТрУ и чл. 42 от Правилата за УД на ТрУ приема индивидуалните
учебни планове (съответстващи на специалността) за всички студенти – редовна
форма на обучение, които са подали заявления да посещават учебни занятия със
задочниците.
По Т.11. Текущи
По т.11. решения не бяха взети.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Г. Иванова
Протоколист

Проф. д-р Т. Борисова, д. н.
Председател

Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org

