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ПРОТОКОЛ № 21 

от заседание на  ФС 

проведено на  18.01.2022 г. 

 

Днес, 18.01.2022 г. от 13:00 ч. се проведе неприсъствено заседание на Факултетния 

съвет на Аграрен факултет.   

Участие са заявили: доц. д-р Д. Панайотов, проф. дн А. Генчев, проф. В. Кацаров,  

проф. дсн В. Атанасов, проф. д-р В. Радев, проф. д-р Е. Райчев, проф. д-р Ив. Сираков, проф. д-р Ив. 

Върляков, проф. дн Ив. Желязкова, проф. д-р К. Величкова, проф. д-р С. Георгиева, проф. д-р Ч. 

Митева, проф. д-р Ю. Митев, доц. д-р А. Стоянова, 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 К. Пейчев, доц. д-р М. Герджикова, доц. д-р 

Н. Вълчев, доц. д-р Р. Михайлов, доц. д-р Т. Пенев, гл. ас. д-р Г. Динева, гл. ас. д-р Д. Георгиев, гл. 

ас. д-р И. Маринов, гл.ас. д-р М. Георгиев, гл. ас. д-р П. Велева, студ. Хр. Иванов, докт. Я. Янков. 

Списъчен състав – 34. 

Участие с изпращане на попълнен формуляр, са заявили 31 членове. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

Материалите по отделните точки са изпратени предварително до всички членове. След като се 

запознаят с тях те попълват формуляр, който изпращат по електронната поща. 

 

Предложения за нови точки, които да бъдат включени в дневния ред: 

5. Утвърждаване на състав на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд на 

редовен докторант. 

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

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

докторанти, и такси за обучение за учебната 2022/2023 г. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – Зам.-декан по УД 

10. Приемане на годишни/междинни отчети на Научни проекти. 

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

11. Актуализиране на състава на ККПРАС. 

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

12. Участие на Аграрен факултет в Международното селскостопански изложение АГРА, гр. 

Пловдив. 

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

 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет прие следния 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 
1. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.  

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

2. Избор на редовни докторанти. 

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

3. Приемане на доклад по САНК за изпълнение на препоръките за програмна акредитация на 

професионално направление 5.13. „Общо инженерство“, област на висше образование 5. 

„Технически науки“. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – Зам.-декан по УД 

4. Утвърждаване на състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“.  

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

5. Утвърждаване на състав на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд на 

редовен докторант. 
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Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-декан по НИД 

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

докторанти, и такси за обучение за учебната 2022/2023 г. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – Зам.-декан по УД 

7. Информация за рейтинга на висшите училища. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – Зам.-декан по УД 

8. Обсъждане провеждането на Научната конференция на Аграрен факултет. 

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

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

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

10. Приемане на годишни/междинни отчети на Научни проекти. 

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

11. Актуализиране на състава на ККПРАС. 

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

12. Участие на Аграрен факултет в Международното селскостопански изложение АГРА, гр. 

Пловдив. 

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

13. Текущи 

 

 

По първа точка от дневния ред (Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“) Деканския 

съвет предлага да бъде избрана Комисия по избора в състав: 

1. проф. дсн Васил Атанасов - Председател 

2. доц. д-р Мария Герджикова - член 

3. гл. ас. д-р Димитър 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 дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, комисията е избрана. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.  

………………………… 

След проведено присъствено тайно гласуване от гласували 31 членове -  31 гласа „За“, Факултетния 

съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 
ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Деяна Генчева Генчева на академичната длъжност „Доцент“, по научна 

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

медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.  

2. Предлага на Ректора на Тракийски университет да издаде заповед за назначаването на гл. 

ас. д-р Деяна Генчева Генчева на академичната длъжност „Доцент“ към кат. „Генетика, 

Развъждане и Репродукция “. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Избор на редовни докторанти. 

………………………… 
 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ:  
1. Избира Даниела Цветанова Стоева за редовен докторант по научната специалност 

„Микробиология“, област на висше образование 4. Биологически науки, професионално 

направление 4.3 Биологически науки. 

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислена в редовна докторантура Даниела Цветанова 

Стоева с тема на дисертационния труд: "Молекулярно-генетична характеристика и 

микотоксигенен профил на видове от род Fusarium в български зърнени култури и фуражи" и 

научни ръководители доц. д-р Георги Георгиев Беев и доц. д-р Деяна Генчева Генчева. 

 
…………………….. 
След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
1. Избира Ваня Стоянова Бонева за редовен докторант по научната специалност „Ботаника“, 

област на висше образование 4. Биологически науки, професионално направление 4.3 

Биологически науки. 

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислена в редовна докторантура Ваня Стоянова 

Бонева с  тема на дисертационния труд: „Етноботаническо и фитохимично изследване на 

диворастящи лечебни растения“. Научни ръководители: доц. дн Нели Христова Грозева и 

доц. д-р доц. д-р Десислава Димитрова Петкова-Варадинова, ИБЕИ, БАН. 

 
………….…………… 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира Атанас Костадинов Божков за задочен докторант по научната специалност 

„Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“,  област на висше образование 6. 

Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление  6.3 Животновъдство. 

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислен в задочна докторантура Атанас Костадинов 

Божков с  тема на дисертационния труд: „Влияние на някои технологични параметри и 

различни хранителни режими върху здравния статус на африкански сом отглеждане в 

рециркулационна система”. Научен ръководител: доц. д-р Галин Янков Николов. 

  

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Приемане на доклад по САНК за изпълнение на препоръките за програмна акредитация на 

професионално направление 5.13. „Общо инженерство“, област на висше образование 5. 

„Технически науки“. 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема доклад по САНК за изпълнение на препоръките за програмна акредитация на 

професионално направление 5.13. „Общо инженерство“, област на висше образование 5. 

„Технически науки“. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Утвърждаване на състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“.  

………………………. 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
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 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване 

(Зоохигиена)”: 
Вътрешни членове: 

1. Проф. дн Атанас Генчев Генчев – АФ, ТрУ (ПН 6.3 Животновъдство); 

2. Проф. д-р Наско Йовчев Василев– ВМФ, ТрУ (ПН 6.4 Ветеринарна медицина); 

3. Доц. д-р Николина Найденова Желева – АФ, ТрУ (ПН 6.3 Животновъдство). 

Резерва: Проф. дсн Радослав Иванов Славов – пенсионер (ПН 6.3 Животновъдство). 

 

Външни членове: 

1. Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – ЗИ, гр. Стара Загора (ПН 6.3 Животновъдство); 

2. Проф. д-р Петя Колева Славова – ЗИ, гр. Стара Загора (ПН 6.3 Животновъдство); 

3. Проф. д-р Мая Миткова Игнатова – ЗИ, гр. Костинброд (ПН 6.3 Животновъдство); 

4. Доц. д-р Теодора Спасова Ангелова – ЗИ, гр. Стара Загора (ПН 6.3 Животновъдство). 

Резерва: Проф. д-р Марин Колев Кабакчиев – пенсионер (ПН 6.3 Животновъдство). 
 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на състав на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд на 

редовен докторант. 

………………………….. 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд на 

редовен докторант Светослава Росенова Терзиева. Тема на дисертацията: „Морфологична 

изменчивост, кариологична изменчивост и антимикробна активност на видове от род 

Amaranthus L. (Щир) в България“, Научен ръководител: доц. дн Нели Христова Грозева, 

Научен консултант: проф. д-р Катя Величкова: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – АФ, ТрУ, ПН 4.3 „Биологически науки“; 

2. Доц. д-р Милена Танкова Цанова - АФ, ТрУ, ПН 4.3 „Биологически науки“. 

 Резерва - Доц. д-р Тончо Господинов Динев - АФ, ТрУ, ПН 4.3 „Биологически науки“. 

Външни членове: 

1. Проф. д-р Димчо Захариев Иванов - ШУ "Епископ Константин Преславски", ПН 4.3 

„Биологически науки“; 

2. Доц. д-р Десислава Георгиева Сопотлиева – ИБЕИ, БАН, ПН 4.3 „Биологически науки“;  

3. Доц. д-р Ина Йосифова Анева – ИБЕИ, БАН; ПН 4.3 „Биологически науки“.  

Резерва - Доц. д-р Иванка Божкова Семерджиева – АУ, Пловдив ПН 4.3 „Биологически науки“. 

 

 

ПО ЩЕСТА ТОЧКА 

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

докторанти, и такси за обучение за учебната 2022/2023 г. 
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………………………… 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложението за брой студенти по Държавна поръчка в Аграрен факултет за 

учебната 2022/2023 г. за ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и редовни докторантури, както 

и такси за обучение: 

  
Области на висше 

образование,професионал

-ни направления и 

специалности 

Бакалавър 
Магистър след 

Бакалавър 

Редовно Задочно Редовно Задочно 

Биологически науки   15  

Екология и опазване на 

околната среда 
25 20   

Растениевъдство 40 35 20  

Агрономство 30 25   

Етерично-маслени култури 10 10   

Технически науки     

Аграрно инженерство 10 10   

Аграрни науки     

Животновъдство 40 35 20  

Зооинженерство 30 25   

Рибовъдство и аквакултура 10 10   

ОБЩО 115 100 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 

науки 

Екология и 

опазване на 

околната среда 

700 700 800 800 

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 
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З А Я В К А 

за броя на приеманите докторанти - български граждани през учебната  

2022-2023 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   

 
Екология и опазване на екосистемите (за кат. „Приложна екология и 

зоохигиена“ и за кат. „Биология и аквакултура“) 
2  

 Ботаника 2  

 6.3. Животновъдство   

 Овцевъдство и козевъдство 1  

 Говедовъдство и биволовъдство 1  

 Специални отрасли (Пчели) 1  

 Специални отрасли (Промишлен дивеч)  1  

 Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов 1 2 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Информация за рейтинга на висшите училища. 

………………………………. 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема информацията за рейтинга на висшите училища в България. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Обсъждане провеждането на Научната конференция на Аграрен факултет. 

………………………….. 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Приема времето за провеждане на Научната конференция на Аграрен факултет да бъде на 26 

и 27 май 2022 г., на територията на СПА комплекс „Калиста“. Заглавие на конференцията: 

„Аграрни науки и бизнес“ 2022. Деканския съвет предлага на Факултетния съвет да бъде 

утвърдена 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) 
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При ранно (един месец преди датата на конференцията) заплащане на такса правоучастие 

участниците ползват 20 % отстъпка.  

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

…………………………. 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състава 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 ДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на годишни/междинни отчети на Научни проекти. 

………………………….. 
След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Приема годишни отчети по научни проекти за 2019, 2020 и 2021 г.: 

4АФ/19 „Проучване на възможностите за употреба на хербициди и листни торове през вегетацията 

на нахут (Cicer arietinum L.)“. Ръководител доц. д-р Мария Герджикова 

6АФ/19 „Проучване на съдържанието на тежки метали в представители на гризачи, 

източноевропейски таралеж и насекомоядни бозайници в Южна България“. Ръководител доц. д-р 

Диян Георгиев 

8АФ/19 „Проектиране и разработване на опитна установка за изследване на триенето и 

сцеплението на копитата на крави при различни подови настилки“. Ръководител доц. д-р инж. Ваня 

Димова 

1 АФ/20 „Реконструкция на съществуваща сграда и сформиране на колекционно стадо към 

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

факултет, Тракийски университет“ (Вътрешен инфраструктурен проект на Аграрен факултет). 

Ръководител проф. дн Атанас Генчев 

2 АФ/20 „Оценка на адаптивността и продуктивността на хибриди царевица под влияние на 

глобалните климатични промени“. Ръководител доц. д-р Антония Стоянова 

3 АФ/20 „Определяне на влиянието на вида риба при култивиране в аквапонна 

рециркулационна система върху продуктивността й“. Ръководител доц. д-р Ивайло Сираков 

4 АФ/20 „Изпитване на нови начини за борба с широколистни плевели през вегетацията на 

памука (Gossypium hirsutum L.)“. Ръководител доц. д-р Грози Делчев 

5 АФ/20 „Проучване култивирането на африкански сом при различна гъстота на посадката и 

температурен режим в рециркулационна система. Проследяване на някои хематологични, 

биохимични и хормонални показатели“. Ръководител доц. д-р Галин Николов 
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6 АФ/20 „Кръвни показатели на овце от породата „Лакон“ отглеждани в България при 

екстензивни и интензивни условия“ . Ръководител проф. д-р Иван Върляков 

7 АФ/20 „Влияние на сезонните промени върху активността на хищните и копитни бозайници 

от района на Централна Стара Планина“ Ръководител доц. д-р Евгений Райчев 

8 АФ/20 „Мониторинг на температурата и влажността в кошери изработени от различен 

материал чрез електронна записваща система през различните периоди от развитието на пчелното 

семейство“  Ръководител проф. дн Иванка Желязкова 

4ОУП/20 Разработване на технологичен проект за научно-експериментална база по преживно 

животновъдство в ТрУ. Ръководител Доц. Димитър Панайотов 

1АФ/21 „Модернизация на съществуващ научно-експериментален комплекс при Аграрен 

факултет, Тракийски университет“. Ръководител гл. ас. д-р Христо Луканов 

2АФ/21 „Проучване влиянието на хербициди при обикновено просо (Panicum miliaceum) в 

района на Централна Южна България“ Ръководител гл. ас. д-р Светлин Иванов 

3АФ/21 „Проучване на генетично разнообразие на видове Rosa L. в България“. Ръководител 

доц. дн Нели Грозева 

4АФ/21 „Сравнително изследване на сезонните изменения в плътността на две колонии на 

европейския лалугер (Spermophilus citellus L., 1766), намиращи се на разлина надморска височина. 

Установяване на структурата и вариабилността на звуковите сигнали за опасност в същите 

колонии“. Ръководител доц. д-р Диана Ганева 

5АФ/21 „Проучване възможностите за прилагане на растежни регулатори при някои полски, 

зеленчукови култури и трайни насаждения“.  Ръководител гл. ас. д-р Митко Георгиев 

6АФ/21 „Изследване на иновативна машина при внасяне на почвен подобрител в лавандулово 

насаждение“. Ръководител гл. ас. д-р Галя Христова 

7АФ/21 „Асоцииране на ДНК полиморфизми от генома на Домашния заек (Oryctolagus 

cuniculus) с тегловното развитие и месодайни признаци“. Ръководител гл. ас. д-р Деяна Генчева 

8АФ/21 „Влияние на срока на съхранение в охладено и замразено състояние върху 

технологичните качества, химичния състав, микробиологичния статус и хистоструктурата на месо 

от рапан (Rapana venosa) и черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) добити от Черно море“.  

Ръководител доц. д-р Георги Желязков 

9АФ/21 „Определяне на еколого-биохимичното състояние на Поддържан резерват 

„Атанасовско езеро“, Защитена местност „Пода“ и Защитена местност „Поморийско езеро“ на 

базата на нивата на някой хидрофизични и хидрохимични показатели и тежки метали (Cd, Pb, Zn, 

Cu и Ni) във води и организма на представители на ракообразни (Branchiopoda: Anostraca и 

Malacostraca: Amphipoda“. Ръководител гл. ас. д-р Елица Вълкова 

10АФ/21 „Изследване на влиянието на някои микроклиматични фактори върху 

мастнокиселинния състав на мляко от крави“. Ръководител доц. д-р Тончо Пенев 

11АФ/21 „Проучване влиянието на топлинният стрес върху някои физиологични, продуктивни 

и репродуктивни показатели при крави от породите Симентал и Монбелиярд“. Ръководител гл. ас. 

д-р Димо Димов 

12АФ/21 „Проучване върху някои физиологични, хематологични и биохимични параметри 

преди и след състезания при коне в дисциплината издръжливост“. Ръководител гл. ас. д-р Радка 

Влаева. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на състава на ККПРАС. 

…………………………….. 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Актуализира състава на ККПРАС като на мястото на доц. д-р Мима Тодорова избира доц. д-р 

Антония Колева Стоянова. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Участие на Аграрен факултет в Международното селскостопански изложение АГРА, гр. 

Пловдив. 

………………………….. 

 

След проведено дистанционно гласуване от 31 гласували - 30 „За“ и 1 „Въздържал се“, Факултетния 

съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема сумата от 10 000 лв. във връзка с провеждане на Международното селскостопански 

изложение АГРА през м. февруари. Тази сума да се използва освен за заплащане на разходи по 

наем на щанд, транспорт, а така също и за подготовката на кандидатстудентската кампания с 

рекламни материали на Аграрен факултет. 
 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

…………. 

 

 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


