ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
на деканското ръководство
на Факултета по начална и предучилищна педагогика,
СУ „Св. Климент Охридски,
за мандата 2011 – 2015 г.
от проф. д-р Димитър Гюров, декан

През миналата година Факултетът по начална и предучилищна педагогика отбеляза
30-тата годишнина от създаването си, което е повод за равносметка и за благодарност
на всички декански ръководства в тези години.
Нашето Общо събрание на свое заседание през април 2014 г. прие решение за промяна
на наименованието на факултета – Факултет по педагогически науки и изкуства. Това
решение беше категорично потвърдено от Академическия съвет на СУ и беше открита
процедура в НАОА. Формалният отказ на Агенцията за откриването на процедура бе
свързано с липсата на акредитирани специалност в област „Изкуства“. С решение на ФС
беше възложено на специална комисия да подготви документите за акредитация на двете
професионални направления – 8.2 Изобразително изкуство и 8.3 Музикално и танцово
изкуство. Искам да съобщя на уважаемата колегия, че документацията за откриването на
нова специалност, разработена от катедра „Изобразително изкуство“ е готова и предстои
нейното обсъждане и приемане във ФС и АС на СУ.
На заседанието на Общото събрание на ФНПП през април 2014 година беше обсъден и
друг стратегически въпрос, свързан с предоставянето на новостроящата се сграда на
бул. „Цариградско шосе“. След оживена дискусия Общото събрание прие
предложението на Ректорското ръководство и АС на СУ с нарочно решение от 7 май
2014 г. предостави сградата на нашия факултет.
Пусковият срок за завършването и за предаването на сградата е май 2016 г., което
означава, че през академичната 2016/2017 година можем да започнем преместването в
новата сграда.
През изминалия период деканското ръководство насочи своите усилия и реализира
инициативи в няколко основни насоки:
1. Повишаване на качеството на обучението на студентите – бакалаври и
магистри и на докторантите.
2. Стимулирането на научно-изследователската дейност чрез участие в
европейски проекти, във Фонд научни изследвания, както и за стимулирането
на студентската изследователска дейност.
3. Усъвършенстването на материалната база за създаването на позитивна
образователна среда за студентите и преподавателите.
4. Насърчаването на кариерното развитие на академичния състав и
усъвършенстването на административните дейности.
Образователни дейности
През изминалия период се запази тенденцията на увеличаване броя на студентите в
магистърска степен и създаването на нови програми както на български, така и на
английски език. Особен принос в това има катедра „Специална педагогика и
логопедия“, която осъществява обучението на чуждестранни студенти и докторанти на
английски език.

Приемът на студенти се осъществява в рамките на планираните бройки. През
настоящата 2015/2016 учебна година има лек спад на интереса към отделни
специалности, но се отдава на отрицателния прираст, в периода на възрастта за
кандидатстване.
Данните за новоприетите студенти през тези години убедително показват, че е налице
100 % изпълнение на държавната поръчка по всички специалности и запазване на
висок процент на студенти по време на тяхното следване. Като цяло, заявката се
изпълнява и се следва политика за увеличаване броя на студентите.
От началото на мандата е създадена и работи Факултетна учебна комисия. Комисията
оказва методическа помощ и има главно експертни функции. Основната й роля е
свързана с разглеждане и съгласуване на учебните планове и програми, преди да
постъпят за обсъждане и приемане от ФС. За първи път през този мандат комисията,
следейки учебните планове и програми, подпомага учебния процес. През периода на
мандата са актуализирани и приведени към новия стандарт за СУ всички учебни планове
за специалностите в ОКС „Бакалавър“.
Акредитацията по направление 1.2. „Педагогика“ завърши успешно с отлична оценка
– 9.50, а по направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“ също получи висока
оценка – 9.42.
От самото начало на мандата планирането на разписите на учебните занятия се
осъществява със специализиран софтуер „Мимоза“, закупен за нуждите на факултета
от финландска софтуерна фирма. С въвеждането на новата програма се постигна подобро и ефективно разпределение на залите и представяне на разписите по специалности,
преподаватели и зали на страницата на ФНПП в Интернет.
За усъвършенстване на условията, при които протича обучението на ОКС „Бакалавър“,
се търсят решения за ограничаване на хоноруваните преподаватели чрез попълноценно използване потенциала на колегията от ФНПП. Приемат се мерки за
решаване на проблема с индивидуалното обучение и големия брой хонорувани
преподаватели. За осигуряване на обучението с повече щатни преподаватели беше
установено по-близко сътрудничество с Департамента по спорт на СУ. Беше приета и
съвместна Стратегия за развитие на специалността „Физическо възпитание и спорт“.
Работи се за системно проучване на реализацията на студентите, завършили
различни специалности на ФНПП. Изготвена е анкетна карта, чрез която да се следи
професионалната реализация на завършващите студенти.
Провеждат се периодични официални срещи на деканското ръководство със студенти от
първи курс. Работи се и със студентите в неофициални форми – срещи, дискусии по
важни за тях въпроси.
Студентският научен форум е проведен за първи път през 2012 г. Той е нова и успешна
форма на взаимодействие между преподаватели и студенти. Форумът се провежда всяка
година и вече е традиционен.
Като цяло, администрацията в деканата, сектор „Студенти” работи отговорно, коректно,
съвестно и често пъти проявява инициативност при изпълнение на задълженията си. С
оглед на големия брой студенти, докторанти, щатен и хоноруван преподавателски състав
и все по-нарастващия обем организационни дейности администрацията на факултета
макар с много голяма натовареност работи с висока интензивност и отговорност. През 4годишния период колегите от администрацията се изявиха като добри професионалисти,
на които може да се разчита.
Необходимо е да се търсят повече възможности за разширяване на следдипломното
обучение, курсове за придобиване на клас-квалификация и въвеждане на
следдокторантско обучение.

Деканското ръководство се грижи постоянно да се оказва подкрепа на младите
преподаватели в научното и кариерното им развитие.
Трябва да се работи по-задълбочено по създаване на политики за задържане на добрите
студенти и за тяхното насочване към докторантури. Политиките да бъдат обвързани и
с въвеждане на нормативна уредба за тюторството.
През периода на мандата се разширява сътрудничеството с партньорски организации, с
чиято помощ факултетът разполага с още една лекционна зала (301), осигурена с
презентационна техника от фирма „Нимеро“ ООД. За това обзавеждане факултетът не е
вложил никакви средства. Вече има три големи лекционни зали, снабдени с модерна
техника за подпомагане на учебния процес. В цялата сграда на факултета е осигурен
безжичен интернет достъп.
Сътрудничеството с Центъра за творческо обучение предоставя за безвъзмездно
използване на факултета 10 таблета и една точка за достъп до интернет (в момента се
извършва замяна на старите модели с по-нови).
През отчетният период библиотека НПП е обслужвала студенти, докторанти, СДК,
служители и преподаватели от ФНПП, други факултети и външни читатели.
Новопостъпилите библиотечни единици за този период са 2013 - учебници, книги,
учебни помагала, справочници, албуми и др. (постъпили чрез покупка, книгообмен,
дарение, депозит), както следва:
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През изминалия период в библиотеката са получени над 25 заглавия периодика на
български, руски и немски език, както и достъп до онлайн бази данни.
Приблизителният фонд на библиотека НПП наброява 36 000 тома.
В периода 2012 г. – 2013 г. са отчислени около 1 050 тома остаряла по съдържание
и физически изхабена литература, унаследена от ИДНУ. През 2012 г. в
библиотека НПП се извърши частичен ремонт – изцяло се сменени радиаторите в












помещението, по-голямата част от осветителните тела в читалнята и
книгохранилището са сменени с нови, боядисани са част от помещенията.
Поради бързите темпове на нарастване на библиотечния фонд в някои от
областите на знанието в началото на 2013 г. бе закупен нов хоризонтален стелаж,
на който са подредени албумите за специалност „Изобразително изкуство“
В периода 2011 – 2015 г. библиотеката е приела и обработила няколко дарения на
книги от наши преподаватели – доц. Драган Немцов, доц. д-р Тодорка Велинова,
проф. д-р Георги Бижков, проф. Христо Кафтанджиев, проф. Виолета Борисова и
др.
През 2014 г. библиотека НПП участва в честванията по повод 30- годишнината от
основаването на Факултета по начална и предучилищна педагогика с изложбата
„Професор д-р Георги Бижков – ученият, изследователят, преподавателят“, която
бе официално открита в ЦУБ.
В периода м. февруари – м. април 2015 г. се проведе конкурс под надслов
„Месец април – месец на детската книга“. Конкурсът се проведе в две
направления: Направление 1 (есе) и Направление 2 (Изобразително изкуство).
Участие в конкурса взеха над 20 наши студенти от различни специалности, които
бяха оценени от петчленна комисия от ФНПП.
На 28.04.2015 г. в библиотека НПП ръководството на факултета (проф. д-р
Димитър Гюров-декан, проф. д-р Стефан Алтъков и доц. д-р Николай Цанев),
връчиха официално наградите на лауреатите в конкурса.
През учебната 2014/2015 г. във филиала започнаха да се активират новите
студентски ISIC карти, с които читателите могат да използват услугите на
библиотеката.
През летните семестри на всяка учебна година за периода 2011-2015 г. постъпиха
и бяха обучени общо 4 стажанти от СУ, Философски факултет, специалност
Библиотечно-информационни науки.

През изминалия период се запази доброто участие на студенти и преподаватели в
програмата Еразъм. Мобилността на студентите и преподавателите от ФНПП по
програма Еразъм+ за периода 2011-2015 г. ще се коментира по следните показатели:
За периода 2011-2015 г. ФНПП има сключени договори за студентска и
преподавателска мобилност със следните университети (16 бр.):
KATHO Kortrijk, Belgium
Paedagogische Hochschule Ludwigsburg, Germany
Katholische Universitaet Eichstaett, Germany
Technische Universitaet Braunschweig, Germany
Universitaet Halle, Germany
Evangelische Hochschule Darmstadt, Germany
Universitaet Duesseldorf, Germany
Anadolu University, Turky
Universidad Kastila la Mancha, Spain
Universidad Autonoma Madrid, Spain
Universitaet Mozarteum Salzburg, Austria
Paedagogische Hochschule Wien, Austria
St. Nicolas Montesori Kollege, Ireland
Anglia Ruskin University, England
Universidad Granada, Spain
Democritus University of Thrace Komotini, Greece

В периода 01. 10. 2011 г. – 30. 09. 2015 г. 16 български студенти от специалностите
Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна
педагогика, Специална педагогика, Социална педагогика, Изобразително изкуство и
Предучилищна педагогика и чужд език са се обучавали в чуждестранни университетипартньори на ФНПП въз основа на билатерални споразумения по програма Еразъм/
Еразъм+. В посочения период по програма Еразъм във ФНПП са се обучавали 11
чуждестранни студенти в бакалавърските програми НУПЧЕ, ПУПЧЕ и Социална
педагогика. Те са студенти от Evangelische Fachhochschule Darmstadt, Германия и от
Universidad de Castilla – La Mancha, Испания).
За асистентски стаж по програма Еразъм + през 2015 г. са одобрени 2 студентки от
магистърски програми НУП и ПУП.
В посочения период е осъществена и преподавателска мобилност От българска страна в
чуждестранни университети лекции са изнесли 14 преподаватели от ФНПП. В същото
време лекции във ФНПП са изнесли 11 колеги от чуждестранните университетипартньори.
Докторантури, научно-изследователски и творчески дейности
През 2015 г. комисия, назначена със заповед на декана, в която влизаха представители
на всички катедри, работи по учебен план за ОНС „Доктор“, по който да се обучават
докторантите от факултета. Учебният план беше приет от Факултетния съвет. По
решение на Деканския съвет и по искане на НАОА се подготвя документацията за
акредитация на ФНПП за ОНС „Доктор“. Предстоящо е и финализиране на работата по
създаването на Докторантско училище във ФНПП, за което има приет учебен план и
предстои утвърждаването на учебните програми, изготвени от отделните катедри.
Актуалната справка за докторантите във ФНПП, м. септември 2015 г. показва следните
данни:
Общ брой докторанти: 112
Редовни по държавна поръчка: 39
Задочни по държавна поръчка: 12
Самостоятелна: 9
Редовна платена на английски език: 52
По катедри:
Начална училищна педагогика: 5
Предучилищна и медийна педагогика: 23 (9 + 14 редовна платена докторантура на
английски език)
Социална педагогика и социално дело: 8
Специална педагогика: 55 (17 + 38 редовна платена докторантура на английски език)
Изобразително изкуство: 10
Музика: 11
Отчислени докторанти с право на защита за периода на отчета на деканското
ръководство са през годините:
2011 – 3
По катедри:
Музика: 1
Специална педагогика и Логопедия: 1
Предучилищна педагогика: 1

2012 – 7
По катедри:
Специална педагогика и Логопедия: 3
Изобразително изкуство: 3
Начална училищна педагогика: 1
2013 – 5
По катедри:
Специална педагогика и Логопедия: 1
Изобразително изкуство: 2
Музика: 2
2014 – 14
По катедри:
Специална педагогика и Логопедия – 2
Предучилищна педагогика – 2
Социална педагогика и социално дело – 3
Музика – 4
Начална училищна педагогика – 2
Изобразително изкуство – 1
2015 - 16
По катедри:
Специална педагогика и Логопедия – 9
Социална педагогика и социално дело – 2
Предучилищна и медийна педагогика – 3
Изобразително изкуство – 1
Музика - 1
Отчислени без право на защита:
2012 – 2
По катедри:
Изобразително изкуство: 1
Специална педагогика и Логопедия: 1
2014 – 1
По катедри:
Социална педагогика и социално дело – 1
2015 – 1
По катедри:
Социална педагогика и социално дело – 1
Отстранени:
2011
Музика: 1
Защитили (2011-2015)
2011 – 4
По катедри:
Начална училищна педагогика – 1
Социална педагогика и социално дело – 2
Предучилищна педагогика – 1
2012 – 7
По катедри:
Музика – 3
Специална педагогика и логопедия – 3

Предучилищна педагогика – 1
2013 – 9
По катедри:
Социална педагогика и социално дело – 1
Музика – 2
Начална училищна педагогика – 1
Изобразително изкуство – 2
Специална педагогика и логопедия – 3
2014 – 9
По катедри:
Музика – 3
Специална педагогика и логопедия – 2
Социална педагогика и социално дело – 2
Начална училищна педагогика 2
2015 – 7
По катедри:
Музика – 2
Предучилищна и медийна педагогика – 1
Социална педагогика и социално дело – 2
Специална педагогика и логопедия – 3
Текущи защити:
Начална училищна педагогика – 1
Предучилищна и медийна педагогика - 2
Департамент по спорт – 2
Защитили:
Департамент по спорт – 6
ДИУУ - 1
Няма неуспешни защити
През 2013 - 2014 г. беше спечелен Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация
на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2007-2013” Позиция № 2 „Осигуряване на достъп до програми чрез
едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване
на допълнителна квалификация за „детски и/или начален учител”- на стойност 899 000.00
лв. Престижността на проекта на национално равнище се състои в участието на учители
до 35-годишна възраст от цялата страна за квалификация – „детски учител-начален
учител“.
Обучението бе проведено съгласно одобрените учебни разписи в три семестъра. За
ефективното провеждане на занятията бяха ангажирани 90 човека преподаватели и
администрация от ФНПП и ПФ на ВТУ. Осигуриха се и зали за провеждане на
обученията, снабдени с необходимото оборудване. Външният мониторинг даде
изключително висока оценка на проекта, особено по осигурената публичност на ЕСО
в университетските структури чрез електронната система за информация и
дистанционно консултиране, съществуваща и до момента, която съдържа подробна и
етапна информация и отчети за междинното реализиране на подготовката, резултатите
от изпитните процедури и обратната информация на обучаемите по отношение оценката
им за качеството на проведеното модулно обучение.
Индикативен общ брой участници по чл. 2 т. 1.5 (Договор № Д01-4603/11.10.2013) – 310
педагогически специалисти от цялата страна на възраст до 35 години. Общ брой

обучавани педагогически специалисти в СУ „Св. Климент Охридски” – ФНПП и ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – Педагогически факултет през първи семестър – 284, през
втори – 280 , трети семестър – 275.
На годишната сесия за 2015 г. са кандидатствали, одобрени и финансирани 12 научни
проекта на обща стойност 30 267 лв. при искана 68 672 лв.
Във връзка с дейността на Фонд „Научни изследвания“ за периода 2011 - 2015 г. на
ФНПП, СУ може да се обобщи следната информация по годишни сесии:
 сесия за 2011 г. са кандидатствали, одобрени и финансирани 9 научни проекта на
стойност 21 082 лв., при искана сума от 22 000 лв. Факултетната комисия
разглежда и предлага за финансиране проекти извън бюджета на ФНПП от ДИУУ
и Театър „Алма Алтер“. Проект на Театър Алма Алтер с искана сума 6 000 лв., а
отпусната 5 985,88 лв.
 сесия за 2012 г. са одобрени и финансирани 11 научни проекта на обща стойност
17 723 лв. и 5 проекта от Театър Алма Алтер и ДИУУ на стойност 4 500 лв.
 сесия през 2013 г. са кандидатствали, одобрени и финансирани 10 научни проекта
на стойност 20 549 лв. при искана 23 549 лв. Това налага стойността на всеки
проект да бъде редуцирана. Извън бюджета на ФНПП са одобрени и финансирани
3 проекта от Театър Алма Алтер и ДИУУ на стойност 6 000 лв.
 сесия за 2014 г. са кандидатствали, одобрени и финансирани 11 научни проекта
на обща стойност 25 871 лв. при искана 42 997 лв., което отново налага
редуциране на стойността на всеки проект. От Театър Алма Алтер и ДИУУ са
одобрени и финансирани 5 проекта, които са получили сума от 10 884 лв. През
същата година Факултетната комисия избра проекта «Концептуален електронен
модел за наука, култура, образование и иновации» за най - престижен, тъй като
отразява спецификите на всяка една от катедрите на факултета. През 2014 година
бяха за първи път презентирани финансираните и реализирани проекти по
ФНИ с цел придаване публичност на дейността по ФНИ.
Специално трябва да се отбележи разработването на „Електронно списание за наука,
култура и образование“ на ФНПП, което се реализира и финансира чрез продължаващ
проект от ФНИ на СУ в периода 2012–2015 г. EPUB-списанието работи като пълноценен
уебсайт и възможностите за интерактивен диалог са налице. Основна заслуга за това
имат проф. Буян Филчев, докторантът Явор Грънчаров и Редколегията на е-списание на
ФНПП. Списанието е орган за реализирането на образователната политика на ФНПП за
подобряването на качеството на образование на студентите в различните специалности,
осъществявани във ФНПП, в съответствие с целите и мисията на СУ като водещ
университет в Р България. Успешно са реализирани 2 броя, а до 30. 11. 2015 г. ще са
готови още 2 броя.
Факултетът участва в проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ на МОН
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Проектът се
реализира в периода 2013 г. – 2015 г. Интересът към него от страна на студентската
общност беше огромен. За периода бяха сключени 638 договора, което нарежда
факултета ни на трето място по брой реализирани практики след Юридическия и
Философския факултет. Академичната общност на факултета също се включи активно в
проекта, като 38 преподаватели участваха като наставници на студентски практики.
Функционални експерти за факултета бяха ас. Людмила Зафирова и инспектор Албена
Димитрова.
След края на практиката си студентите споделиха, че са изключително доволни от
придобития практически опит (240 часа в реална работна среда), а работодателите - от

отговорността и сериозното отношение на практикантите към поставените задачи. Част
от работодателите използваха проекта като възможност за подбор на кадри и след
приключването на стажа предложиха постоянни договори за работа на практикантите си.
През изминалия период катедрите по изобразително изкуство и музика, съвместно с
комисията по култура организираха художествени и музикални събития, които
представиха творческите изяви на студенти и преподаватели чрез следните инициативи:
1. Организиране на изложби и други изяви на преподаватели, докторанти и
студенти от ФНПП, ето някои от тях:
 изложба на преподаватели и студенти в галерия „Дебют“ в НУИИ „Илия
Петров“ (7–17май 2013г.;)
 изложба – „Най доброто от дипломните защити през 2012 г., с предложение за 1
награда и 3 дипломи. (галерия „Алма матер“– май 2013 г.);
 изложба Verbo caro factum est, което в превод от латински означава „Словото
стана плът“, с участие на преподаватели (2013 – „Шипка“ № 6, зала 4-ти
етаж);
 изложба „EXLIBRIS – изложба на студенти от Софийския университет „Св.
Климент Охридски” (3. етаж, ФНПП, 7–19 април 2013 г.);
 изложба „Студентски творби – избрано“ (в залата, където се провежда
Общото събрание на ФНПП, 7–12 април 2013г.);
обща изложба „Ex Libris”, януари 2013, участват преподаватели, студенти и
докторанти от специалността, София;
 изложба „И словото стана плът“, март 2013, участват: Виолета Апостолова,
Красимира Дренска, Цвета Петрова, Монтана;
 обща изложба “Students feat. Professors”, май 2013, участват преподаватели и
студенти от специалността, София;
 изложба „Три“, юли 2013, участват: Стефан Алтъков, Буян Филчев, Лаура
Димитрова, Дупница;
 групова изложба „CUM FIGURIS”, ноември 2013, участват: Бисера Вълева, Анна
Цоловска, Лаура Димитрова, Буян Филчев, Цвета Петрова, Красимира Дренска,
Христо Иванов, Виолета Апостолова, София;
 годишна изложба графика малък формат, декември 2013, участват: Буян Филчев,
Снежина Бисерова, Майя Чолакова, Анна Цоловска, Красимира Дренска, Цвета
Петрова, Христо Иванов, Елисавета Въчев;
 изложба „Рециклиране“, февруари 2014, участват: Любов Кирилова, Елена
Недялкова, Александра Орешкова, Анелия Пенев, Гергана Димитрова, София;
 международна кураторска изложба на Теменуга Христова „Mail Art: Огън, земя,
въздух и вода“, февруари 2014, участват: Красимира Дренска, Виолета
Апостолова, Христо Иванов, Красимир Костов, Цвета Петрова, Франция;
 изложба на български автори, работещи на Козо хартия, май 2014, участват:
Снежина Бисерова, Цвета Петрова, Красимира Дренска, Виолета Апостолова,
Христо Иванов, София;
 изложба съвременна българска графика, ноември 2014, участва: Буян Филчев,
Испания;
 изложба „Генерирани в компютъра, създадени на ръка“, Анна Цоловска,
Снежина Бисерова, януари 2015, София;
 изложба „АртРозалиада“ , февруари 2015, участват: преподаватели и студенти
от специалността, гр. Велико Търново;



съвместна изложба на Стефан Алтъков и Лаура Димитрова, май 2015, галерия
Алма Матер , София;
 изложба „Дигитален свят“, съпроводена от кръгла маса по темата, юни 2015,
участват: преподаватели, докторанти и студенти от специалността, галерия Алма
Матер, София.
Концертната дейност и активност в специалност „Музика“ през изтеклия период
също има своя принос в културната дейност на ФНПП. По случай юбилея през 2014-2015
г. с поздравителен концерт се организира честването на 20 годишнината на
специалността и 30-годишнината от създаването на факултета.
Бяха проведени ежегодни концерти на представителните ансамбли на факултета:
концерт на студенти от специалност „Музика“ в Студио 5 – НДК – 2013 г.; концерти в
Аулата на СУ на студенти от класа по пиано на проф. д-р Г. Неделчева - 2012, 2013, 2014
г.
o
Други концерти :
Камерен фолклорен оркестър, камерен фолклорен хор;
Клавирен концерт-изложба на Йоанна Паскалева;
Концерт на студенти от класа по пиано на проф. д-р Ганка Неделчева;
Музикално-поетична вечер с представяне на поетична стихосбирка на проф. д-р
Виктория Радева и ноктюрни за пиано от Димитър Христов в изпълнение на проф. д-р Г.
Неделчева
Среща-концерт на бивши и настоящи възпитаници и преподаватели от специалност
„Музика“.
Концерт спектакъл „Ние, музикантите от ФНПП” – с участието на студенти от първи
курс, специалност „Музика“.
Спектакъл „Кои сме ние” - посветен на Деня на будителите.
Концерт-спектакъл в театър Алма Артер с участието на студенти от специалност
„Музика“.
На 5 ноември 2015 г. предстои тържествен концерт в рамките на Японски дни на
културата, с участието на проф. д-р Г.Неделчева, Детски хор на БНР и студенти от
специалност „Музика“.
Това ми дава основание да обобщя, че творческите инициативи са част от културния
афиш на СУ, на София и на страната, а така също, че те се реализират и в чужбина.
Кариерно развитие на академичния състав
Във ФНПП са създадени благоприятни условия за кариерно развитие на
преподавателите, което е видно от представената справка. ФС успешно регулира този
процес, като приема мотивираните предложения на катедрите, предлага ги като планови
заявки на АС и осъществява пълноценен контрол върху провеждането на процедурите и
утвърждаването им.
Справка за конкурсите за заемане на академични длъжности за периода 2011-2015
Професор: 12 (от които 1 за Департамента по спорт) 3 текущи процедури
По катедри:
Специална педагогика и логопедия – 2
Предучилищна и медийна педагогика – 1
Изобразително изкуство – 3
Социална педагогика и социално дело – 4
Начална училищна педагогика – 1
Департамента по спорт - 1

3 текущи процедури
Специална педагогика и логопедия - 1
Предучилищна и медийна педагогика - 1
Начална училищна педагогика – 1
Доцент: 12 (от които 5 за Департамента по спорт и 2 за ДИУУ)
По катедри:
Начална училищна педагогика – 1
Изобразително изкуство – 1
Специална педагогика и логопедия – 1 и 1 неуспешна
Предучилищна и медийна педагогика - 1
Департамента по спорт – 5
ДИУУ – 2
Текущи – 2
Начална училищна педагогика – 1
Музика - 1
Главен асистент: 6 (от които 1 към департамента по спорт)
По катедри:
Изобразително изкуство – 1
Музика - 1
Предучилищна и медийна педагогика - 1
Специална педагогика и логопедия – 1
Начална училищна педагогика – 1
Текущи:
Музика - 1
Асистент: 7
По катедри:
Музика - 1
Начална училищна педагогика – 1
Предучилищна и медийна педагогика - 2
Специална педагогика и логопедия – 1
Социална педагогика и социално дело – 2
Финансови и стопански дейности:
По отношение на финансовата дейност на факултета съобразно отчетите за финансовите
2014 и 2015 г. факултетът запазва своите водещи позиции във финансовата си политика,
като с редица свои действия допринася както за повишаване финансовото и
материалното осигуряване на преподавателите и служителите, така и за стабилизацията
на университета като цяло въпреки намаляващата през последните години държавна
субсидия. За последните четири години ФНПП е на първо място в рамките на Софийския
университет “Св. Климент Охридски” по приходи в общо- университетската партида.
За реализирането на финансовите цели бе предприет иновативен подход след
отчитане желанията на представителите на отделните катедри и администрация.
Постигането на добрите резултати е свързано с осъществяването на следните дейности:
1. Увеличаване на субсидията, целево субсидиране, платено обучение в ОКС
“бакалавър“ и „магистър”, привличане на спонсори и др. – външни източници.
2. Разкриване на вътрешни резерви, а именно чрез прецизиране на видовете
разходи и оптимизирането на всеки вид основен разход, елемент на издръжката.
3. Използване на изградената система за прозрачност и контрол върху
дейността на равнище факултет и университет. Разработени са множество системи и

процедури, които осигуряват прозрачност в дейностите, предварителен, текущ и
последващ контрол и добро стопанисване на имуществото.
През последните четири години е налице, благодарение собствени средства,
увеличение на възнагражденията на преподавателите и служителите с 49,90 % спрямо
изплатения фонд “Работна заплата”, а от собствени средства на ФНПП увеличението
сумарно е – 68,05 %. ФНПП е единственият факултет в СУ потърсил формула и изплащал
наднормени часове, съобразно аудиторната заетост на преподавателите. Също така,
трябва да се подчертае, че възнагражденията свързани с ОКС “магистър” годишно
стигат до 39,00 % от изплатения фонд “Работна заплата”.
Направените анализи показват тенденция по посока търсенето на бакалавърските
и особено на магистърските програми. Усилията, насочени към утвърждаването на
факултета освен в страната, но и в чужбина, доведе до относителна стабилност на
кандидатстващите чуждестранни студенти за степен бакалавър и увеличена бройка за
степен магистър, особено след предлагането на нови и по-атрактивни магистърски
програми. През последните пет години се реализираха магистърски програми на
английски език, които точно в условията на финансова криза донесоха солидни приходи
на ФНПП и СУ.
СПРАВКА ЗА МЕЖДУФАКУЛТЕТСКО ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРИХОДИТЕ /от 2014/ за 2015г.

По установените процедури за междуфакултетско финансиране, факултетите, които
отчисляват от субсидията и от собствените си приходи повече, отколкото получават
обратно в бюджета си по реда на компенсиране на дефицита през предходната
календарна година, могат да използват през текущата 5 процента от разликата
(отчислени – върнати) за изплащане на еднократни допълнителни възнаграждения на
преподавателите по ред, определен от Факултетния съвет. Средствата се планират в
началото на годината в бюджетите на факултетите по реда на предоставяне на трансфери.

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015г.
1.КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА”

Магистърска програма

Брой студенти

Зимен семестър

Летен семестър

22

6066.76лв.

12719.47лв.

22

6066.76лв.

12725.47лв.

22

6085.14лв.

12762.22лв.

22

6085.14лв.

12762.22лв.

22

6085.14лв.

11922.22лв.

21

5665.14лв.

11509.13лв.

2

6
7

351.36лв.
2081.10лв.

1374.18лв.

3

23

5678.64лв.

13439.22лв.

4

26

21543.13лв.

25

20962.37лв.

27729.58лв.

25

19043.37лв.

25810.58лв.

24

19858.83лв.

26285.68лв.

22

19903.00лв.

256257.06лв.

24

19858.83лв.

26285.68лв.

20

17695.91лв.

22716.88лв.

18

4398.10лв.

17

10375.75лв.

Държавна
поръчка
1.Предучилищна педагогика
/завършили др.
специалности- І гр./
2.Предучилищна педагогика
/завършили др.
специалности- ІІ гр./
3.Предучилищна педагогика
/завършили др.
специалности- ІІІ гр./
4.Предучилищна педагогика
/завършили др.
специалности- ІV гр./
5.Предучилищна педагогика
/завършили др.
специалности- V гр./
6.Предучилищна педагогика
/завършили др.
специалности- VІ гр./
5.ПМХК
6.ПМХК 2013/2014
7. Мениджмънт на
образованието в
предучилищните заведения
8. Мениджмънт на
образованието в
предучилищните заведения
2013/2014
9.Предучилищна педагогика
/завършили др.
специалности/
прием уч.2013/2014г.
10.Предучилищна
педагогика /завършили др.
специалности/
прием уч.2013/2014г.
11.Предучилищна
педагогика /завършили др.
специалности/
прием уч.2013/2014г.
12.Предучилищна
педагогика /завършили др .
специалности/
прием уч.2013/2014г.
13..Предучилищна
педагогика /завършили др.
специалности- 2013./2014г.
14.Предучилищна
педагогика /завършили др.
специалности- 2013/2014г.
15.ПНУП след
професионален бакалавър
прием уч.2014/2015г.
16.ПНУП след
професионален бакалавър
прием уч.2013/2014г

Платено
обучение

14343.41лв.

15.ОБРАЗОВАТЕЛНИ
НАУКИ И
ИНТЕРКУЛТУРНО
ВЪЗПИТАНИЕ НА
АНГЛ.ЕЗИК
/прием
03.2015

4 000.71 лв.
3

2. КАТЕДРА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“
Магистърска програма

Брой студенти
Държавна
поръчка

1. Начална училищна
педагогика /за завърш. др.
спец-сти Ігр./
2. Начална училищна
педагогика /за завърш. др.
спец-сти ІІгр./
3. Начална училищна
педагогика /за завърш. др.
спец-сти ІІІгр./
4. Предучилищна и начална
училищна педагогика
5.РЧО
6. Начална училищна
педагогика /за спец-сти Ігр./
7. Начална училищна
педагогика /за спец-сти ІІгр./
8. Начална училищна
педагогика /за спец-сти
ІІІгр./
9. Начална училищна
педагогика /за спец-сти
ІVгр./
10. Начална училищна
педагогика прием
уч.2013/2014г.
11. Начална училищна
педагогика прием
уч.2013/2014г.
12. Начална училищна
педагогика прием
уч.2013/2014г.
13. Начална училищна
педагогика прием
уч.2013/2014г.
14.РЧО 2013/2014

Зимен семестър

Летен семестър

20

5322.42лв.

9828.50лв.

20

5300.33лв.

9806.41лв.

20

5459.36лв.

9965.44лв.

19
9

5459.36лв.
1975.02лв.

9567.49лв.
3238.55лв.

20
20

4434.34лв.
4434.34лв.

9817.54лв.
9817.54лв.

20

4434.34лв.

9817.54лв.

18

3989.94лв.

9024.10лв.

24

18250.08лв.

24896.20лв.

24

10920.59лв.

17612.07лв.

20

18200.12лв.

25316.68лв.

19

15427.60лв.

20187.58лв.

10

4382.15лв.

Платено
обучение

3. КАТЕДРА „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО”
Магистърска програма

Брой студенти
Държавна
поръчка

Платено
обучение

Зимен
семестър

Летен
семестър

1. Консултиране и социално- педагогическа
помощ за семейства РО
2. Мениджмънт на социалнопедагогическите дейности РО
3. Социално- пробационна дейност с
правонарушители
4. Мениджмънт на социалнопедагогическите дейности ЗО 2013/2014
5. Консултиране и социално- педагогическа
помощ за семейства ЗО 2013/2014
6.Социално- пробационна дейност с
правонарушители2013/2014уч.година

2

11

1484.25лв.

920.16лв.

3

24

5243.59лв.

8677.09лв.

2

8

1571.47лв.

2886.92лв.

3

7

1745.52лв.

4

620.95лв.
2220.30лв.

3

4.КАТЕДРА „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И ЛОГОПЕДИЯ”
Магистърска програма

Брой студенти

Зимен семестър

Летен семестър

6

74.30лв.

1 458.21 лв.

20

3 821.81 лв.

7 869.90 лв.

39

10 513.12 лв.

21 972.53 лв.

13

9 940.68 лв.

11 908.06 лв.

11

18 388.12 лв.

33 873.28 лв.

31

51 491.49 лв.

101 460.59 лв.

17

24 992.33 лв.

26
14 + 4 ТЕЛК
/2 сем.
отпадат 4 с
непл.такси/

17 603.38 лв.
5 103.37 лв.

7

1

--7 636.80 лв.

4

13

9 940.68 лв.

7

1 649.20 лв.

Държавна
поръчка
1.Специална педагогика
ЗО
2. Специална
педагогика
РО
3.Логопедия РО
4. Комуникативни
нарушения на
развитието РО
5. Логопедия -Турция
6.Специална педагогика
на англ.език
7.Специална педагогика
на английски език
доп.прием
8.Логопедия ЗО
2013/2014
9.Семейна терапия

10. Ерготерапия за деца
и възрастни с
нарушения 2013/2014

Платено
обучение

2

4

11. КНР РО 2013/2014
12. Педагогика на
зрително затруднените
2013/2014

5.

КАТЕДРА „МУЗИКА”

26 287.30 лв.
5706.81лв.

Магистърска програма

Брой студенти

Зимен семестър

Летен семестър

3

-2 199.64 лв.

-2 597.19 лв.

1

7

-229.13 лв.

4

10

-701.71 лв.

Държавна
поръчка
1. Музикални и
мултимедийни технологии
ЗО
2. Музикални и
компютърни технологии РО
3. Музикална педагогика

Платено
обучение

-1 403.42 лв.

6. КАТЕДРА „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
Магистърска програма

1. Семиотика и педагогика на
изобразителното изкуство РО
2. Рекламен дизайн и
педагогика

Брой студенти
Държавна
поръчка

Платено
обучение

3
3

5
5

Зимен семестър

Летен семестър

-1 077.09 лв.
-1 844.42 лв.

-2 231.61 лв.
-3 688.83 лв.

Налице са и успехи на ФНПП в рамките на следдипломната квалификация – увеличен
брой специалисти, кандидатстващи в повече от 11 конкретни програми, свързани с
отделните специалности за периода 2012 – 2015 г. с продължителност от краткосрочни
до 12 месеца с обща стойност на постъпилите средства – над 241 880 лв. след
отчисленията за СУ. За този период във ФНПП се е увеличил броят както на
българските докторанти, така и на чуждестранните от ЕС, което води и до увеличаване
на приходите.
СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2012-м.10.2015г.
БАКАЛАВРИ
БАКАЛАВРИ ЧУЖДЕНЦИ
МАГИСТЪР Държавна поръчка
МАГИСТЪР ПЛАТЕНО
ДОКТОРАНТИ
ДОКТОРАНТИ ЧУЖДЕНЦИ НА ЧУЖД
ЕЗИК
АДМИНИСТРАТИВНИ
СДК
КСК МАГИСТРИ
МАГИСТРИ ЧУЖДЕНЦИ
ПРИХОДИ ОТ КАРТИ КИТЕН
РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

2012г.
450 413.00
-24 307.00
603 047.00
21 925.00

2013г.
455 229.00
8802.00
16 975.00
660 375.00
14 355.00
11 821.00

2014г.
451 821.00
13 604.00
8 930.00
876 000.00
11 821.00
91 679.00

до30.09.2015
396 079.00
15 052.00
7 904.00
582 150.00
9 815.00
96 026.00

84 338.00
48 680.00
21 620.00
454 787.00 б.б.
4 521.00
--

51 424.00
87 710.00
20 430.00
105 264.00
6 182.00

46 722.00
106 940.00
22 080.00
94 662.00
8 822.00
1 103.00

42 851.00
59 020.00
17 580.00
71 316.00
6 523.00

8 640.00

КОПИРЕН ЦЕНТЪР

15 908.00

973.00

ПРИХОДИ ЗА ПРОЦЕДУРИ
ДРУГИ ПРИХОДИ (НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ
ПО ГОРЕ)
Всичко

6 840.00
5 788.00

7 440.00
2016.00

6 120.00

1 742 174.00

1 448 588.00

1 740 304.00

Брой щатен състав преподаватели – 83 в това
число :

Професори
Доценти

25
23

Хабилитирани 48

1 312 956

Гл.асистенти 16 Нехабилитирани 35
Асистенти
19
21
14
3144
1 649

Брой щатен състав администрация
Брой щатен състав помощен персонал
Общ брой учащи
Брой студенти и докторанти, осигуряващи
субсидия

Наличности в края на периода 31.12.2014г. : 258 335 лв.
СПРАВКА ЗА РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 – 30.09.2015 Г.
По касов отчет
1.Заплати
2.Обезщетения чл.222 и
чл.224
3.Хонорари
4.Осигуровки работодател
(заплати и хонорари)
5.Закупени книги
6.Материали
7.Разходи за външни услуги
8.Текущ ремонт
9.Командировки в страната
10. Командировки в чужбина

2012

2013

2014

До 30.09.2015

1 573 166.00
30 280.00

1 819 917.00
29 048.00

1 778 657.00
24 153.00

1 490 169.00
30 951.00

251 242.00
302 858.00

293 279.00
306 954.00

692 605.00
351 156.00

267 818.00

23 592.00
2 279.00
4 883.00
21 880.00
2 878.00

15 824.00
1944.00
14 443.00
17 573.00
16 435.00

100.00
26 439.00
13 253.00
923.00
31 880.00

1 947.00
1 390.00
18 480.00
15 960.00

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2012-2015 г.

Въпреки намалените средства за стопански дейности за периода 2012 – 2015г. бяха
реализирани много ремонтни дейности на стойност - 87 916.79лв.:
1. Цялостно обновяване на входното фоайе
2. Ремонт на фоайетата на ФНПП
3. Текущи ремонти на кабинети във ФНПП
4. Ремонт на зала 230
5. Ремонт на покрив в бл.2
6. Ремонт на кабинети и коридори в бл.2
7. Ремонт и смяна на щрангове, на кранове и на тръби в сградата на ФНПП и
бл.2
СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ СУМИ ЗА ХОНОРАРИ ЗА ПЕРИОДА 01.2012 – 10.2015 – ФНПП
Година

Начислени хонорари Осигуровки работодател

2012
2013
2014 Вкл.хонорари от проект
“Квалификация на педагогическите
специалисти „
м.10.2015

260 437.37
293 219.13
692 525.26

23 984.47
18 325.06
45 712.34

310 475.00

55 264.55

В заключение, искам да уверя уважаемите членове на Общото събрание, че през
отчетния период деканското ръководство положи усилия и съвместно с ФС и катедрите,
както и факултетската администрация постигна устойчиво развитие на ФНПП.
Реализирането на основните дейности бе възможно в резултат на съвместните усилия на
всички преподаватели, служители и помощен персонал. Искам изрично да подчертая и
конструктивната роля на ФС, който заседаваше редовно и обсъждаше както оперативни
и организационни въпроси, така и инициативи за успешното функциониране на
факултета.
27.10. 2015 г.

Декан на ФНПП:
(проф.д-р Димитър Гюров)

