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ПРОТОКОЛ № 12 

от заседание на  ФС 

проведено на  09.02.2021 г. 

 

Днес, 09.02.2021 г. от 13:00 ч. се проведе неприсъствено заседание на 

Факултетния съвет на Аграрен факултет.   

Присъстваха: доц. д-р Д. Панайотов, проф. дсн В. Атанасов, проф. д-р С. 

Георгиева, проф. д-р В. Радев, проф. д-р Ив. Върляков, проф. дн Ив. Желязкова, 

проф. д-р Ч. Митева, проф. д-р Ю. Митев, доц. д-р В. Димова, доц. д-р Г. Беев, доц. 

д-р Г. Бонев, доц. д-р Д. Ганева, доц. д-р Д. Георгиев, доц. д-р Е. Райчев, доц. д-р К. 

Величкова, доц. д-р К. Пейчев, доц. д-р М. Герджикова, доц. д-р М. Тодорова, доц. 

дн Н. Грозева, доц. д-р Н. Вълчев, доц. д-р Р. Михайлов, доц. д-р Ст.Методиев,  доц. 

д-р Т. Пенев, гл. ас. д-р Г. Динева, гл. ас. д-р Д. Георгиев, гл. ас. д-р М. Георгиев,  гл. 

ас. д-р П. Велева, гл. ас. д-р Т. Славов, докт. Я. Янков.  

Присъствие са заявили 29 членове – т.е. 2/3 от списъчния състав на съвета. Съветът 

е законен и може да взема решения.  

 

Предложение на Деканското ръководство за допълнително включване на три нови 

точки към дневния ред на заседанието, а именно: 

6. Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

22. Утвърждаване на Комисия за оценка на научните проекти в Аграрен факултет. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

23. Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател за извеждане на практически 

занятия за летен семестър на учебната 2020/2021 г., ОКС „Бакалавър“. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова - Зам.-Декан по УД 

 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет прие 

окончателно следния 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД  

1. Финансов отчет на Аграрен факултет за 2020 г. 

Докладва: г-жа Г. Стоянова – гл. счетоводител на АФ 

2. Обсъждане и приемане бюджета на Аграрен факултет за 2021 г. 

Докладва: г-жа Г. Стоянова – гл. счетоводител на АФ 

3. Утвърждаване делегираните бюджети на катедрите в Аграрен факултет за 2021 г. 

Докладва: доц. д-р Д. Панайотов – Декан на АФ 

4. Приемане на оставка на досегашния Научен секретар на Аграрен факултет. 

Докладва: доц. д-р Д. Панайотов – Декан на АФ 

5. Избор на Научен секретар на Аграрен факултет. 

Докладва: доц. д-р Д. Панайотов – Декан на АФ 
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6. Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

7. Обсъждане и приемане на предложения за броя на студенти по Държавна поръчка 

и на докторанти, и такси за обучение за учебната 2021/2022 г. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова – Зам.-декан по УД 
8. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 

критерии и доклад за изпълнение на задължителните препоръки от предходната процедура 

във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Генетика“, професионално 

направление 6.3 „Животновъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и 

ветеринарна медицина“. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова - Зам.-Декан по УД 
9. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 

критерии и доклад за изпълнение на задължителните препоръки от предходната процедура 

във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Физиология на животните и 

човека“, професионално направление 6.3 „Животновъдство“, област на висше образование 

6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова - Зам.-Декан по УД 

10. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 

НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма 

„Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, професионално 

направление 6.3 „Животновъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки 

и ветеринарна медицина“. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова - Зам.-Декан по УД 
11. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 

критерии и доклад за изпълнение на задължителните препоръки от предходната процедура 

във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Биохимия“, професионално 

направление 4.3 „Биологически науки“, област на висше образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика“. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова - Зам.-Декан по УД 

12. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 

НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма 

„Микробиология“, професионално направление 4.3 „Биологически науки “, област 

на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова - Зам.-Декан по УД 

13.  Избор на Научни журита по конкурси за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 
14. Утвърждаване на годишни план-сметки на редовни докторанти. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 
15. Удължаване на срока на Научи проекти. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 
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16. Приемане на окончателни рецензии на Научни проекти по конкурс за 2019 г. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 
17. Приемане на годишни/междинни отчети на Научни проекти по конкурс за 2020 г. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

18. Възлагане на нехабилитиран преподавател извеждането на лекционни курсове за 

летен семестър на учебната 2020/2021 г. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова – Зам.-Декан УД 

19. Избор на хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за летен семестър 

на учебната 2020/2021 г., ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, редовно и задочно 

обучение. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова – Зам.-Декан УД 

20. Актуализиране на състави на комисии за провеждане на Държавни изпити в 

Аграрен факултет за учебната 2020/2021 г. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова – Зам.-Декан УД 

21. Обсъждане провеждането на Научната конференция на Аграрен факултет. 

    Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

22. Утвърждаване на Комисия за оценка на научните проекти в Аграрен факултет. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

23. Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател за извеждане на практически 

занятия за летен семестър на учебната 2020/2021 г., ОКС „Бакалавър“. 

Докладва: доц. д-р К. Величкова - Зам.-Декан по УД 

24. Текущи 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Финансов отчет на Аграрен факултет за 2020 г. 

След проведеното дистанционно гласуване с 29 гласа „За“ Факултетния съвет 

единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Факултетният съвет приема отчета за финансовото състояние на Аграрен 

факултет за 2020 г. 
№ Наименование Бюджет – 2020 г. /план/ Отчет 

I. Приходи - всичко 3 643 274            3 663 544 

 1.Трансфер общо 3 034 783 3 034 783 

 1.1.Субсидия 01.01.2020 
- субсидия образование – 2 761 000 
- субсидия наука                -      61 118 

2 822 118 2 822 118 

 1.2. Преходен остатък от 2019    217 490 217 490 
 1.3. Ув./нам. субсидия       -4 825   -4 825 
 2.Собствени приходи                 600 200                628 761 
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 - Приходи от услуги                 584 000                612 571 

 - Приходи от наеми                   18 400       18 378 

 - Помощи, дарения                                       

        -      ДДС, д-к върху приходи, 
режийни    

                   -2 200                    -2 188 

        
II. Разходи - всичко 3 634 983 3 317 364 

 1.Заплати и възнаграждения, вкл. 
разпл. със звената 

2 605 040 2 530 509 

 2.Други възнаграждения    205 106    177 878 

 3.Задължителни осигурителни вноски   499 010     471 164 

 4.Издръжка   271 352     120 593 

 5. Други разходи       4 300         1 871 

 6.Капиталови разходи     50 175       15 349 

Брутен преходен остатък 2020г.    –                          354 471 лв. 

в  т.ч.: 

Дейност Повишаване на квалификацията                         27 817 лв. 

Научна дейност                            133 206  лв. 

Фонд Научни изследвания                                                  12 076 лв. 

Дейност Академии, Университети и висши училища -   173 081 лв. 

Проект ЕРАЗЪМ                                                                     8 291 лв. 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Обсъждане и приемане бюджета на Аграрен факултет за 2021 г. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Факултетният съвет приема планирания бюджет на Аграрен факултет за 2021 

г. 

БЮДЖЕТ НА АФ ЗА 2021 г.  ПЛАН /без субсидията за наука/  

№ Наименование Бюджет – 2021 г. /план/ 

I. Приходи - всичко 
4 480 570 

 1.Субсидия 
1.1. субсидия образование и рейтинг  
1.2. субсидия наука                -     ...... 
1.3. ФНИ 

 
3 442 000 
      ........ 
   7 000 
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 2.Преходен остатък 
2.1. преходен остатък образование, СДК  
и Еразъм                                                                    - 208 982 
2.2. преходен остатък наука, ф.НИ                    -  145 282 
 

354 264 

 3.Собствени приходи  

 - Приходи от услуги   660 054 

 - Приходи от наеми    18 000 

   

 4.Данък върху приходите     -748 

II. Разходи - всичко                    4 480 570 

 1.Заплати и възнаграждения 3 260 400 

 2.Други възнаграждения   144 608 

 3.Задължителни осигурителни вноски   608 010 

 4.Издръжка   330 722 

 5.Данъци и такси 1 200 

 6.Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домакинства - 
СБКО 

3 000 

 7.Капиталови разходи 132 630 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване делегираните бюджети на катедрите в Аграрен факултет за 2021 

г. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Факултетният съвет утвърждава делегираните бюджети на катедрите в 

Аграрен факултет: 
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ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ПО КАТЕДРИ 2021 ГОДИНА 
           

               

КАТЕДРИ /ЗВЕНА/ 

ОСТАТЪК 
01.01.2021 

сума за 
разпреде 

ляне 

400 Професори 300    Доценти 
250   

Гл.Асистенти 

1000                 
стимулир. 
израств. на 

ас. 

точки за 
публ.дей 
ност 1т. - 

20лв. 

сума за 
публ. 

дейност крайна сума катедра 
Асис 
тент брой сума брой сума брой сума брой сума 

Биология и 
аквакултура 8198,91   8040,00     7 2100 2 500     272 5440,00 16238,91 

Биохимия, 
микробиология и 

физика 2522,71 3000 5020,00 1 400 3 900 2 500 1 1000 111 2220,00 10542,71 

Генетика, развъждане 
и репродукция 9519,5   3190,00 1 400 3,5 1050 2 500     62 1240,00 12709,50 

Животновъдство - 
непреживни и 

др.животни 9128,71   4910,00 3 1200 2 600 5 1250     93 1860,00 14038,71 

Животновъдство - 
преживни животни и 

млекарство 9939,76   3023,33 1 33,33 4 1050 2 500     72 1440,00 12963,09 

Аграрно инжeнерство 2037,12   3530,00 0 0 2 600 5 1250     84 1680,00 5567,12 

Морфология, 
физиология и хранене 1816,09   4360,00 2 800 4 1200 2 500     93 1860,00 6176,09 

Приложна екология и 
зоохигиена 7608,27   3850,00 3,5 1400 1 300 3 750     70 1400,00 11458,27 

Растениевъдство 7966,56 1822 10410,00   0 6 1800 3 750 3 3000 243 4860,00 20198,56 

НИЛ     2500                     2500,00 

ФСО     1000                     1000,00 

Център за проекти     1000                     1000,00 

Студентски съвет     500                     500,00 

Музей     1000                     1000,00 

ОБЩО 58737,63 4822 52333 11,5 4233 32,5 9600 26 6500 4 4000 1100 22000 115892,96 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Приемане на оставка на досегашния Научен секретар на Аграрен факултет. 

…………………………….. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема оставката на досегашния Научен секретар проф. д-р Светлана 

Йорданова Георгиева. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Избор на Научен секретар на Аграрен факултет. 

…………………………… 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира Комисия по избора в състав: 

1. проф. д-р Юри Митев - Председател 

2. доц. д-р Георги Бонев - член 

3. гл. ас. д-р Митко Георгиев - член 

която в деня на Факултетния съвет да осъществи таен избор присъствено, в 

кабинет № 443 (проф. В. Радев) между 13 и 14 часа. 

 

След проведено присъствено тайно гласуване от 28 гласували – 26 гласа „Да“, 2 

гласа „НЕ“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира Радостина Пенева Гънчева за Научен секретар на Аграрен факултет. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 

Същата комисия осъществява тайния избор присъствено в кабинет № 443 

(проф. В. Радев) между 13 и 14 часа. 

……………………………. 
След проведено присъствено тайно гласуване: от 28 гласували - 26 „За“, 2 

„Против“ Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1.Факултетният съвет избира ас. д-р Желязко Щерев Събев на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Развъждане на 

селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, 
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професионално направление 6.3. „Животновъдство“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначен ас. д-р Желязко Щерев 

Събев на академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност 

„Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на 

размножаването“, професионално направление 6.3. „Животновъдство“, 

област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Обсъждане и приемане на предложения за броя на студенти по Държавна 

поръчка и на докторанти, и такси за обучение за учебната 2021/2022 г. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“ Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да утвърди предложенията на Аграрен 

факултет за брой на студентите и на докторантите по Държавна поръчка, и 

такси за обучение за учебната 2021/2022 г.: 

  
Области на висше 

образование,професионал

-ни направления и 

специалности 

Бакалавър 
Магистър след 

Бакалавър 

Редовно Задочно Редовно Задочно 

Биологически науки   20  

Екология и опазване на 

околната среда 
25 25   

Растениевъдство   20  

Агрономство 30 30   

Етерично-маслени култури 10 10   

Технически науки     

Аграрно инженерство 10 10   

Аграрни науки     

Животновъдство   15  

Зооинженерство 25 25   

Рибовъдство и аквакултура 10 10   

ОБЩО 110 110 55  

 

Годишни такси за обучение на студенти в Аграрен факултет 

 
Професионални 

направления и 

специалности 

Образователно-квалификационна степен 

Бакалавър Магистър 

редовно задочно редовно задочно 

4.3. 

Биологически 
700 700 800 800 
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науки 

Екология и 

опазване на 

околната среда 

5.13. Общо 

инженерство 

Аграрно 

инженерство 

700 700 800 800 

6.1. 

Растениевъдство 

Агрономство 
700 700 900 900 

6.3. 

Животновъдство 

Зооинженерство 

Рибовъдство и 

аквакултури 

700 700 900 900 

 

 

 

З А Я В К А 

за броя на приеманите докторанти - български граждани през учебната  

2021-2022 година 

 Професионални направления и докторски програми 

Форми на 

обучение 

Редовна Задочна 

 5.13 Общо инженерство   

 Технология на млякото и млечните продукти 1  

 4.3 Биологически науки   

 Ботаника 1  

 Биохимия  2 

 Микробиология 1  

 6.1. Растениевъдство   

 Растениевъдство 1  

 6.3. Животновъдство   

 Овцевъдство и козевъдство 1  

 Говедовъдство и биволовъдство 1  

 Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов 1 1 

 
 

ПО ОСМА ТОЧКА 
Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 

НАОА критерии и доклад за изпълнение на задължителните препоръки от 

предходната процедура във връзка с програмна акредитация на докторска 

програма „Генетика“, професионално направление 6.3 „Животновъдство“, област 

на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 
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РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 

критерии и доклад за изпълнение на задължителните препоръки от предходната 

процедура във връзка с програмна акредитация на докторска програма 

„Генетика“, професионално направление 6.3 „Животновъдство“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 
Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 

НАОА критерии и доклад за изпълнение на задължителните препоръки от 

предходната процедура във връзка с програмна акредитация на докторска 

програма „Физиология на животните и човека“, професионално направление 6.3 

„Животновъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна 

медицина“. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
Приема доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 

критерии и доклад за изпълнение на задължителните препоръки от предходната 

процедура във връзка с програмна акредитация на докторска програма 

„Физиология на животните и човека“, професионално направление 6.3 

„Животновъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна 

медицина“. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените 

от НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска 

програма „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, 

професионално направление 6.3 „Животновъдство“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.  
След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 

НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска 

програма „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, 

професионално направление 6.3 „Животновъдство“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.  

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
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Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 

НАОА критерии и доклад за изпълнение на задължителните препоръки от 

предходната процедура във връзка с програмна акредитация на докторска 

програма „Биохимия“, професионално направление 4.3 „Биологически науки“, 

област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
Приема доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 

критерии и доклад за изпълнение на задължителните препоръки от предходната 

процедура във връзка с програмна акредитация на докторска програма 

„Биохимия“, професионално направление 4.3 „Биологически науки“, област на 

висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените 

от НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска 

програма „Микробиология“, професионално направление 4.3 „Биологически 

науки “, област на висше образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика“. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 

НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска 

програма „Микробиология“, професионално направление 4.3 „Биологически 

науки “, област на висше образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика“. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Избор на Научни журита по конкурси за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“. 

…………………………… 

І. След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Избира Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

по научна специалност „Птицевъдство“, област на висше образование 6. 

„Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.3 

„Животновъдство“. 
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Вътрешни членове: 

1. проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева – НС „Генетика“, ПН 

„Животновъдство“; 

2. доц. д-р Димитрина Алексиева Дрбохлавова – НС „Птицевъдство“, ПН 

„Животновъдство“, пенсионер. 

Резерва: 

1. проф. дсн Лилян Крумов Сотиров - НС „Генетика“, ПН „Животновъдство“. 

 

Външни членове: 

1. проф. Марин Колев Кабакчиев - НС „Генетика“, ПН „Животновъдство“, 

пенсионер; 

2. проф. д-р Васко Тодоров Герзилов - НС „Генетика“, ПН „Животновъдство“; АУ 

Пловдив; 

3. проф. Димо Стефанов Пенков – НС „Хранене на селскостопанските животни и 

технология на фуражите“, ПН „Животновъдство“, АУ Пловдив; 

4. проф. д-р Митко Тодоров Лалев – НС „Развъждане на селскостопанските 

животни, биология и биотехника на размножаването“, ПН 6.3 „Животновъдство“, 

ЗИ Стара Загора; 

5. проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова - НС „Развъждане на 

селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, ПН 6.3 

„Животновъдство“, ЗИ Стара Загора. 

Резерва: 

1. проф. дсн Димитър Фердинандов Греков - НС „Развъждане на 

селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, ПН 6.3 

„Животновъдство“, АУ Пловдив. 

 

ІІ. След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет 

взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Избира Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

по научната специалност „Физиология на животните и човека“, 

Професионално направление 6.3 „Животновъдство“, Област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. дн Радослав Славов - ТрУ, АФ, Стара Загора, 6.3 Животновъдство; 

2. Проф. двмн Иван Пенчев Георгиев – ТрУ, ВМФ, Стара Загора, 6.4. Ветеринарна 

медицина; 

3. Проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски, двм – ТрУ, ВМФ, Стара Загора, 6.4. 

Ветеринарна медицина; 

4. Проф. д-р Румен Георгиев Бинев, двм – ТрУ, ВМФ, Стара Загора, 6.4. 

Ветеринарна медицина. 
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Външни членове: 

1. Проф. д-р Мая Миткова Игнатова – ИЖН- Костинброд, 6.3 Животновъдство; 

2. Доц. д-р Симона Валентинова Попова - Ралчева – пенсионер (ССА, София), 6.3 

Животновъдство; 

3. Доц. д-р Николай Цветанов Марков – ИПЖЗ, Троян, 6.3 Животновъдство. 

Резервни членове: 

1. Проф. д-р Анна Найденова Толекова – ТрУ, Медицински колеж, 4.3. 

Биологически науки 

2. Проф. д-р Янислав Илиев Илиев – пенсионер (ЛТУ, София), 6.4. Ветеринарна 

медицина 

 

ІІІ. След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет 

взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Избира Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

по научна специалност „Биохимия“, област на висше образование 4. „Природни 

науки, математика и информатика“; професионално направление 4.3 

„Биологически науки“: 

Вътрешни членове: 

1. Проф.  д-р Васил Костадинов  Атанасов, дсн – АФ при ТрУ, Ст. Загора, ПН 4.3. 

Биологически науки; 

2. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб – МФ при ТрУ Ст. Загора, ПН 4.3. 

Биологически науки; 

3. Проф. д-р Теодора Георгиева Мирчева, дн – ВМФ, ПН 6.4 Ветеринарна 

медицина (ВАК – Научна специалност Биохимия); 

 

Резерва: Доц. д-р Ангел Иванов Павлов – ВМФ при ТрУ, Ст. Загора, ПН 4.3. 

Биологически науки; 

 

Външни членове:  

1. Проф. д-р Диана Георгиева Иванова, дбн - Медицински Университет „Проф. Д-

р П. Стоянов“, гр. Варна, ПН 4.3. Биологически науки; 

2. Доц. Милка Аспарухова Нашар, дб - Медицински Университет „Проф. Д-р П. 

Стоянов“, гр. Варна, ПН 4.3. Биологически науки; 

 

3. Доц. д-р  Йоана Димитрова Киселова-Кънева - Медицински Университет 

„Проф. Д-р П. Стоянов“, гр. Варна, ПН 4.3. Биологически науки; 
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4. Доц. д-р Йолина Валентинова Хубенова, дн - СУ "Св. Климент Охридски", ПН 

4.3. Биологически науки; Институт по Електрохимия и енергийни системи към 

БАН, ПН 4.2. Химически науки. 

 

Резерва: 

1. Проф. д-р Ангел  Иванов Ангелов - Университет по хранителни технологии, 

Пловдив, ПН 5.11. Биотехнологии. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Утвърждаване на годишни план-сметки на редовни докторанти. 

…………………………….. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Утвърждава годишни план-сметки на редовните докторанти от Аграрен 

факултет: 

1. Светослава Росенова Терзиева - кат. „Биология и аквакултура“; 

2. Галина Христова Господинова – кат. „Растениевъдство“; 

3. Петър Николаев Николов - кат. „Растениевъдство“; 

4. Янко Господинов Янков - кат. „Биология и аквакултура“; 

5. Мустафа Али Мустафа - кат. „Биология и аквакултура“; 

6. Стоян Николов Горанов - кат. „Биология и аквакултура“; 

7. Николай Асенов Къркеланов - кат. „Морфология, Физиология и Хранене 

на животните“; 

8. Красимир Богданов Кирилов – кат. „Животновъдство – непреживни и 

други животни“. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Удължаване на срока на Научи проекти. 

………………………….. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Приема да бъдат удължени сроковете на следните научни проекти: 

1. „Проектиране и разработване на опитна установка за изследване на 

триенето и сцеплението на копитата на крави при различни подови 

настилки“, с ръководител доц. д-р Ваня Димова – удължаване с 6 (шест) месеца. 

2. „Проучване на съдържанието на тежки метали в представители на 

гризачи, източноевропейски таралеж и насекомоядни бозайници в южна 

България“, с ръководител доц. д-р Диян Георгиев – удължаване с 6 (шест) месеца. 
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3. „Проучване на възможностите за употреба на хербициди и листни торове 

през вегетацията на нахут (Cicer arietinum L.)“, с ръководител доц. д-р Мария 

Герджикова. – удължаване с 1 (една) година. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Приемане на окончателни рецензии на Научни проекти по конкурс за 2019 г. 

…………………………… 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Приема: 
1. Окончателна рецензия на научен проект “Поведенчески особености на домашния заек 

(Oryctolagus cuniculus) свързани с груповото му отглеждане в шеди“, с ръководител доц. д-р 

Евгений Георгиев Райчев, от проф. д-р Митко Лалев, ЗИ – Стара Загора. 

2. Окончателна рецензия на научен проект „Проучване на полиморфизми в кандидат гени 

асоциирани с растежа на шаран (Cyprinus Carpio L.)“, с ръководител гл. ас. д-р Деяна 

Генчева Генчева, от доц. д-р Ангелина Иванова. 

3. Окончателна рецензия на научен проект „Определяне качеството на водата, състава и 

степента на антибиотична резистентност на индикаторни микроорганизми от 

подземни водоизточници в област Стара Загора“, с ръководител доц. д-р Георги Георгиев 

Беев, от проф. д-р Светлана Бойчева, понастоящем пенсионер. 

4. Окончателна рецензия на научен проект „Оценка на влиянието на топлинният стрес 

върху някои физиологични, продуктивни и репродуктивни показатели при крави за мляко“, 

с ръководител доц. д-р Тончо Господинов Пенев, от проф. д-р Йовка Попова, ЗИ – Стара 

Загора. 

5. Окончателна рецензия на научен проект „Екологични и агрономически аспекти при 

прилагането на утайки от градска пречиствателна станция за отпадъчни води в 

земеделието“, с ръководител гл.ас. д-р Дияна Маринова Дерменджиева, от проф. д-р Диана 

Кирин, АУ – Пловдив. 

6. Окончателна рецензия на научен проект „Изследване параметрите на работната среда 

в доилни зали на говедовъдни ферми в страната“, с ръководител проф.д-р Чонка Минчева 

Митева, от проф. д-р Йовка Попова, ЗИ – Стара Загора. 

7. Окончателна рецензия на научен проект „Влияние на пасищното отглеждане върху 

млечната продуктивност при Дъбенски овце, отглеждани в района на Средни Родопи“, с 

ръководител доц. д-р Сашка Иванова Чобанова, от проф. дсн Тодор Димитров, понастоящем 

пенсионер. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Приемане на годишни/междинни отчети на Научни проекти. 

…………………………… 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 
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РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Приема годишни/междинни отчети на Научни проекти: 
1. „Проучване на антиоксидантната актичност и химичния състав на диворастящи 

лечебни растения“, с ръководител доц. дн Нели Грозева. 

2. „Проектиране и разработване на опитна установка за изследване на триенето и 

сцеплението на копитата на крави при различни подови настилки“, с ръководител доц. д-р 

Ваня Димова. 

3. „Влияние на минералното торене и климатичните условия върху качеството на 

зърното от твърда пшеница“, с ръководител доц. д-р Грози Делчев. 

4. „Проучване на съдържанието на тежки метали в представители на гризачи, 

източноевропейски таралеж и насекомоядни бозайници в южна България“, с ръководител 

доц. д-р Диян Георгиев. 

5. „Кръвни показатели на овце от порадата „Лакон“ отглеждани в България при 

екстензивни и интензивни условия“, с ръководител проф. д-р Иван Върляков. 

6. „Реконструкция на съществуващата сграда и сформиране на колекционно стадо към 

секция „Птицевъдство“, катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“ при 

Аграрен факултет, Тракийски университет“, с ръководител проф. дн Атанас Генчев. 

7. „Оценка адаптивността и продуктивността на хибриди царевица под влияние на 

глобалните климатични промени“, с ръководител доц. д-р Антония Стоянова. 

8. „Определяне на влиянието на видя риба при култивиране в аквапонна рециркулационна 

система върху продуктивността й“, с ръководител доц. д-р Ивайло Сираков. 

9. „Изпитване на нови начини за борба с широколистни плевели през вегетацията на 

памука (Gossypium hirsutum L.)“, с ръководител доц. д-р Грози Делчев. 

10. „Проучване култивирането на африкански сом при различна гъстота на посадката и 

температурен режим в рециркулационна система. Проследяване на някой хематологични, 

биохимични и хормонални показатели“, с ръководител доц. д-р Галин Николов. 

11. „Влияние на сезонните промени върху активността на хищните и копитните 

бозайници от района на централна Стара планина“, с ръководител доц. д-р Евгений Райчев. 

12. „Мониторинг на температурата и влажността в кошери изработени от различен 

материал чрез електронна записваща система през различни периоди от развитието на 

пчелното семейство“, с ръководител проф. дн Иванка Желязкова. 

13. „Влияние на растителни екстракти, използвани като добавки във фураж на риби, 

отглеждани в рециркулационни системи“, с ръководител доц. д-р Стефка Стоянова. 

14. „Влияние на някой екологични фактори върху проявлението на хронична обструктивна 

белодробна болест (ХОББ)“, с ръководител гл. ас. д-р Елица Вълкова. 

15. „Проучване на възможностите за употреба на хербициди и листни торове през 

вегетацията на нахут (Cicer arietinum L.)“, с ръководител доц. д-р Мария Герджикова. 

16. „Сезонна и денонощна активност на язовеца (Meles meles Linnaeus, 1758) в района на 

Сърнена Средна гора“, с ръководител гл. ас. д-р Станислава Пеева. 
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17. „Спектралния анализ в близката инфрачервена област като бърз и недеструктивен 

метод за определяне на вида и качеството на пчелен мед“, с ръководител гл. ас. д-р Свилен 

Лазаров. 

18. „Проучване продуктивните и екстериорни характеристики на новосъздадена бащина 

родителска форма за получаване на аутосексингови Великденски носачки“, с ръководител 

гл. ас. д-р Христо Луканов. 

19. „Изпитване на хибриди от Bombyx mori L. с цел кандидатстване за признаването им 

от ИАСАС като оригинални за отглеждане с изкуствена храна“, с ръководител гл. ас. д-р 

Радостина Гънчева. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитиран преподавател извеждането на лекционни 

курсове за летен семестър на учебната 2020/2021 г. 

…………………………. 
 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Възлага на гл. ас. д-р Иван Пенчев пълно извеждане на лекционни курсове 

по следните дисциплини: 

ОКС „Бакалавър“  

за зимен семестър: 

1. Месо и месни продукти - спец. Зооинженерство, задочно обучение; 

2. Преработка и съхранение на хидробионти - спец. Рибовъдство и Аквакултура, 

задочно обучение. 

за летен семестър:  

1. Месо и месни продукти - спец. Зооинженерство, редовно обучение; 

2. Промишлено охлювовъдство“, спец. Зооинженерство, редовно и задочно 

обучение; 

3. Преработка и съхранение на хидробионти“, спец. Рибовъдство и Аквакултура, 

редовно обучение; 

4. Технологии за преработка на месо“, спец. Аграрно инженерство и ЕООС, 

редовно и задочно обучение. 
 

ОКС „Магистър“ 

за летен семестър: 

1. Добри хигиенни и производствени практики при производство на месо и месни 

продукти“, МП „Управление на системите за безопасност и качество на храните“ 

и „МП „Технология на месо и месни продукти“, спец. Зооинженерство, задочно 

обучение; 

2. Анализ на риска и контрол на критичните контролни точки при производство 

на месо и месни продукти“, МП „Технология на месо и месни продукти“ и МП 



 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

Тракийски университет – Стара Загора Издание: 1 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

4.2.3_OD_1.7_AF 

В сила от: 14.09.2011г. 

Редактиран:  

 

Протокол   
Страница: 18 от 22 

 

 

 

„Управление на системите за безопасност и качество на храните“, спец. 

Зооинженерство, задочно обучение. 
 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Избор на хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за летен 

семестър на учебната 2020/2021 г., ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, 

редовно и задочно обучение. 

………………………… 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
Избира следните хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за летен 

семестър на учебната 2020/2021 г., ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, редовно 

и задочно обучение: 

  

Академична 2020/2021 г.  
Летен семестър (ред. и зад. обучение)  

Катедра/Учебна дисциплина 
Часове 

л.(х2) упр. изп. р.д.р. общо 

катедра   АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение                         

Доц. д-р 

Светослав 

Цветанов Иванов 

Аграрна електроника и автоматика – І част, 

спец. Аграрно            инженерство, ІІІ курс, 

VІ семестър,редовно обучение,2/2 

30(60) 30 10  100 

Аграрна електроника и автоматика – І част, 

спец.Аграрно   инженерство, ІІІ курс, VІ 

семестър, задочно обучение, 5/5 

15(30) 15 10  55 

Гл. ас. д-р Янка 

Николова 

Иванова 

Възобновяеми енергийни източници,  спец. 

Аграрно инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, 

редовно обучение, 3/1 

30(60) 10 10  80 

Възобновяеми енергийни източници,  спец. 

Аграрно инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, 

задочно обучение, 7/3 

14(28) 6 10  44 

Екологични аспекти на земеделската и 

транспортна техника, 

спец. ЕООС, ІІІ курс, задочно обучение, 5/5 

15(30) 15 10  55 

 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                                    

докт. Янко 

Господинов 

Янков 

Екология и опазване на околната среда, спец. 

ЕООС, ред.об.  
 60   60 

Екология и опазване на околната среда, РиА, 

ред.обуч. 
 30   30 

Морска екология, спец. Рибовъдство и 

аквакултура 
 30   30 
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Д-р Румяна 

Стефанова 

Грозева 

Зелена инфраструктура в териториални системи, 

ОКС „Магистър“ 10(20) 5   25 

       

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                                    

Доц. д-р Николай 

Петров Такучев 

Прогнозиране и моделиране на 

замърсяванията в селищни системи, МП 

„Екология на селищни системи“ 

15(30) 15 1  46 

 

 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение         

Доц. д-р Диян 

Петков Георгиев 

Овощарство 2 част  /Р.об/Агрон./ 4 к 15(30)  10  40 

Овощарство 2 част /З.об/Агрон./  5 к 
 

9(18)  10 -  28 

Съхраняване на плодова и зеленчукова 

продукция, /Р.об/ 

(Агрономство, IV курс, 8 семестър)  

20(40)  5  45 

Съхраняване на плодова и зеленчукова 

продукция, /З.об/ 

(Агрономство, IV курс, 10 семестър)  

10(20)  5  25 

Доц. д-р Ангел 

Стойчев Иванов 

 

Лозарство и винарство, /Р.об/ 

(Агрономство, III курс, 6 семестър) 
45(90)  10  100 

Лозарство и винарство, /З.об/  

(Агрономство, IV курс, 8 семестър) 
21(42)  10  52 

Съхраняване на плодова и зеленчукова 

продукция, /Р.об/ 

(Агрономство, IV курс, 8 семестър)  

20(40)  5  45 

Съхраняване на плодова и зеленчукова 

продукция, /З.об/ 

(Агрономство, IV курс, 10 семестър)  

10(20)  5  25 

ОКС “Магистър” – Редовно обучение/Задочно обучение         

Доц. д-р Диян 

Петков Георгиев 

Произв. на посадъчен материал от овощни 

видове  / З.об./ 
18(36) 21 5 - 62 

Доц. д-р Стефан 

Калчев Рашев 
Карантина на растенията/З.об./ 

9(18) 6  - 24 

Проф. д-р Виолета 

Златева Божанова 

Нови методи в производството на посевен и 

посадъчен материал  /З.об./   6(12) 9  5  -  26 

Доц. д-р Ангел 

Стойчев Иванов 

“Производство на посадъчен материал от 

лози”, МП „Производство на посевен и 

посадъчен материал“ 

6(12) 9 5  26 

 

катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО                                    
Доц. д-р Станислав 

Видев Коев 
Основи на аграрното право, ОКС «Магистър» 

6(12) 9   21 
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ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на състави на комисии за провеждане на Държавни изпити в 

Аграрен факултет за учебната 2020/2021 г. 

….………………………. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Приема актуализираните състави на комисии за провеждане на Държавни 

изпити в Аграрен факултет за учебната 2020/2021 г.: 

Специалност “Зооинженерство” 
  

Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“: 

 

Председател: проф. дсн Васил Атанасов 

Зам. председател: проф. д-р Веселин Радев 

Членове:  проф. дн Атанас Генчев 

проф. д-р Валентин Кацаров 

   доц. д-р Сашка Чобанова 

   доц. д-р Милена Панайотова 

   доц. д-р Георги Бонев 

   доц. д-р Ивайло Сираков 

 Секретар: гл. ас. д-р Деяна Генчева 

 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 

Председател: проф. д-р Валентин Кацаров 

Зам. председател: проф. дн Атанас Генчев 

Членове:  доц. д-р Ганчо Ганчев 

   доц. д-р Милена Панайотова 

доц. д-р Станимир Димитров 

доц. д-р Тодор Илиев 

доц. д-р Георги Бонев 

доц. д-р Тончо Динев 

 Секретар: гл. ас. д-р Станислава Пеева 
 

 

Специалност “Агрономство” 
ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 

 Председател: доц. д-р Ценка Желязкова 

Зам. председател: доц. д-р Грози Делчев 

 Членове:  доц. д-р Николай Вълчев 

   доц. д-р Мима Тодорова 
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   доц. д-р Диана Ганева 

   доц. д-р Антония Стоянова 

   доц. д-р Мария Герджикова 

доц. д-р Ангел Иванов 

доц. д-р Стефан Мавродиев 

гл. ас. д-р Митко Георгиев 

гл. ас. д-р Светлин Иванов 

Секретар: ас. Ферихан Емурлова 

 

Специалност “Екология и опазване на околната среда” 
 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 

 Председател: проф. дн Иванка Желязкова  

Зам. председател: проф. д-р Гергана Костадинова 

 Членове:  доц. дн Нели Грозева 

   доц. д-р Диян Георгиев 

доц. д-р Тончо Пенев 

доц. д-р Николина Найденова 

  Секретар: гл. ас. д-р Елица Вълкова 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 

Обсъждане провеждането на Научната конференция на Аграрен факултет. 

…………………………… 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Приема провеждането на Научната конференция на Аграрен факултет да 

бъде в рамките на честванията на „100 години висше аграрно образование в 

България“ и това да са датите 27 и 28 май, на територията на Аграрен 

факултет. Утвърждава се сумата от 10 000 лв. за разходи по организация на 

форума и следните такси за участие:  

За български учени – 200 лв. (с ДДС);   

За чуждестранни учени – 100 евро (с ДДС); 

за български докторанти – 60 лв. (с ДДС); 

За чуждестранни докторанти – 30 евро (с ДДС); 
Участието на студенти е безплатно. 

За фирми – 500 лв. (без ДДС) 
При ранно (един месец преди датата на конференцията) заплащане на такса 

правоучастие участниците ползват 20 % отстъпка.   
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ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 

Избор на Комисия за оценка на научните проекти в Аграрен факултет. 

………………………………. 
 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Утвърждава състав на Комисията за оценка на научните проекти в Аграрен 

факултет, а именно: 

1. проф. дн Гергана Стоянова Костадинова – Председател 

2. проф. д-в Веселин Димчев Радев – Зам.-Председател 

3. доц. д-р Николай Янчев Вълчев – член    

4. доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев – член  

5. доц. д-р Кънчо Василев Пейчев – член   

6. ас. д-р Желязко Щерев Събев - секретар 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател за извеждане на 

практически занятия за летен семестър на учебната 2020/2021 г., ОКС 

„Бакалавър“. 

………………………. 
След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за хоноруван 

преподавател за извеждане на практически занятия за летен семестър на 

учебната 2020/2021 г., ОКС „Бакалавър“, спец. Аграрно инженерство, по 

дисциплината „Технология на машиностроенето“, практически упражнения 

– 45 часа за редовно обучение и 21 часа за задочно обучение.  

  

 

 

 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 


