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ПРОТОКОЛ № 1 

от заседание на  ФС 

проведено на  26.01. 2016 г. 

 

Днес, 26.01. 2016 г. от 13:00 ч. в Заседателна зала „Проф. Д. Димов“ се проведе 

заседание на Факултетния съвет на Аграрен факултет.   

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

В. Радев, проф. д-р В. Кацаров, проф. дсн Г. Петков, проф. дн Ж. Герговска, проф. д-р И. 

Върляков, проф. дн И. Желязкова, проф. д-р Й. Стайков, проф. дсн Р. Славов, проф. д-р С. 

Георгиева, проф. дсн С. Денев, проф. д-р Ч. Митева, проф. д-р Ю. Митев, доц. д-р Г. 

Панайотова, доц. д-р Г. Беев, доц. д-р Д. Георгиев, доц. д-р К. Величкова, доц. д-р К. Пейчев, 

доц. д-р М. Панайотов, доц. д-р М. Тодорова, доц. д-р Н. Грозева, доц. д-р Н. Делчев, доц. д-р Р. 

Георгиев, доц. д-р С. Атанасова, доц. д-р С. Методиев, ас. д-р М. Георгиев,  ас. д-р М. 

Маринова, гл. ас. д-р С. Стоянова, гл. ас. д-р Т. Славов, гл. ас. д-р Т. Пенев, докт. С. Калчева, 

студ. В. Кехайова, студ. Х. Бърдарова.  

На заседанието присъстваха 33 члена – т.е. повече от 2/3 от списъчния състав на съвета.   

Съветът е законен и може да взема решения.  

- доц. д-р Д. Панайотов откри заседанието и предложи то да протече в две части – тържествена 

и делова. 

 Тържествена част – предаване символите на Декана от проф. дсн Радослав Славов – 

досегашен Декан на АФ, на новоизбрания Декан доц. д-р Димитър Панайотов. Проф. Славов 

пожела здраве, успехи и просперитет на АФ.  

 Доц. Панайотов пожела ползотворна и успешна работа на членовете на ФС. Изказа своята 

благодарност на проф. Славов, който е посветил 16 години от живота си за работа в  

администрацията на АФ, от които 8 г. като Зам. Декан и 8 г. като Декан, а също така и за всичко 

това, което е оставил на Факултета. Изказа надеждите си проф. дсн Р. Славов и за в бъдеще да 

помага на Факултета. 

Доц. Панайотов предложи към дневния ред да бъдат включени нови точки: 

5. Избор на Комисия за контрол на процедурите за развитие на академичния състав.  

        Докладва: доц. д-р Д. Панайотов 

6. Обсъждане и приемане на представители от АФ за участие в Общоуниверситетските комисии  

    по направления. 

        Докладва: доц. д-р М. Панайотов 

7. Обсъждане провеждането на Научната конференция на АФ, 2016 г. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

8. Отчисляване от докторантура на самостоятелна подготовка, с право на защита. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

9. Утвърждаване на Научно жури по процедура за придобиване на ОНС „Доктор“. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

10. Зачисляване в докторантури на самостоятелна подготовка в АФ. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

11. Отчисляване от редовна докторантура, с право на защита. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

12. Утвърждаване на Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност  

     „Гл. асистент“ по научна специалност „Микробиология“. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

13. Актуализация на план-сметка на редовен докторант. 
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 Предложеният Дневен ред беше подложен на гласуване и единодушно приет от 

членовете на ФС. 

 

Дневен ред: 

1. Избор на Зам. Декани и Секретар на АФ. 

        Докладва: доц. д-р Д. Панайотов 

2. Избор на хонорувани преподаватели за II семестър на учебната 2015/2016 г. 

        Докладва: проф. дсн Г. Михайлова 

3. Натоварване на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни курсове  

    през II семестър на учебната 2015/2016 г. 

        Докладва: проф. дсн Г. Михайлова 

4. Утвърждаване на Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност 

    „Професор“ по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“.  

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

5. Избор на Комисия за контрол на процедурите за развитие на академичния състав.  

        Докладва: доц. д-р Д. Панайотов 

6. Обсъждане и приемане на представители от АФ за участие в Общоуниверситетските  

    комисии по направления. 

        Докладва: доц. д-р М. Панайотов 

7. Обсъждане провеждането на Научната конференция на АФ, 2016 г. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

8. Отчисляване от докторантура на самостоятелна подготовка, с право на защита. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

9. Утвърждаване на Научно жури по процедура за придобиване на ОНС „Доктор“. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

10. Зачисляване в докторантури на самостоятелна подготовка в АФ. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

11. Отчисляване от редовна докторантура, с право на защита. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

12. Утвърждаване на Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност  

     „Гл. асистент“ по научна специалност „Микробиология“. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

13. Актуализация на план-сметка на редовен докторант. 

        Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

14. Текущи. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:       

Избор на Зам. Декани и Секретар на АФ. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Избира  състав на Комисия по изборите за Зам. Декани и Секретар на АФ, както следва: 

Председател: проф. дсн Стефан Денев 

Членове:  доц. д-р Катя Величкова 

   доц. д-р Кънчо Пейчев 

 проф. дсн С. Денев – Резултатите от гласуването са: от 32 гласували – 27 гласа „ДА”; 4 – 

„НЕ“; 1 – „Въздържал се“ 
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 На базата на получените резултати от проведеното гласуване ФС взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Избира проф. д-р Веселин Димчев Радев за Зам. Декан по Административно-стопанска 

дейност на АФ, за времето на мандата.  

 

 проф. дсн С. Денев – Резултатите от гласуването са: от 32 гласували – 31 гласа „ДА” и 1 – 

„НЕ“ 

 На базата на получените резултати от проведеното гласуване ФС взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Избира проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева за Зам. Декан по 

Научноизследователска дейност и международно сътрудничество на АФ, за времето на 

мандата. 

 

проф. дсн С. Денев – Резултатите от гласуването са: от 32 гласували – 30 гласа „ДА”; 2 – „НЕ“ 

 На базата на получените резултати от проведеното гласуване ФС взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Избира доц. д-р Нели Христова Грозева за Зам. Декан по Учебна дейност на АФ, за 

времето на мандата. 

 

проф. дсн С. Денев – Резултатите от гласуването са: от 32 гласували – 24 гласа „ДА”; 8 – „НЕ“ 

 На базата на получените резултати от проведеното гласуване ФС взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Избира доц. д-р Диян Михайлов Георгиев за Секретар и Научен секретар на АФ, за 

времето на мандата.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:           

Избор на хонорувани преподаватели за II семестър на учебната 2015/2016 г. 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

    РЕШЕНИЕ  

ФС РЕШИ: 

1. Избира хонорувани преподаватели за II  (летен) семестър на учебната 2015/2016 година, 

както следва: 

Катедра/Учебна дисциплина 
Часове 

л.(х2) упр. изп. р.д.р. общо 

катедра   АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО                         

1 доц.д-р Банко Вълчанов Банев 

Аграрна електроника и автоматика 

/Б/Р.об/Агр. инж/3 к  30(60)  30  10   100  

2 

 

 

 доц. д-р  Ирина Стефанова   

Александрова     

 

Технология на машиностроенето 

/Б/Р.об/Агр.инж/ 1 к 30(60) 45  10  115 

Технология на машиностроенето 

/Б/З.об/Агр.инж/ 1 к 18(36)  21 10    67 

3 

 

 инж. Стоян Митев Колев 

 

Технология на машиностроенето 

/Б/Р.об/Агр.инж/ 1 к   45 10    55 



 

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: 4 от 12 

 

 

   Технология на машиностроенето /Б/ 

З.об/Агр.инж/ 1 к   42 10    52 

4 

 

 

 проф. д-р Анатолий Трифонов  

Александров     

 

Електротехника и електрозадвижване 

/Б/Р.об/Агр. инж/ 2к 45(90) 30 10  130 

Електротехника и електрозадвижване 

/Б/З.об/Агр. инж/ 2к 18(36) 21  10  67 

катедра ГЕНЕТИКА, РАДВЪЖДАНЕ И РЕПРОДУКЦИЯ 

1 

доц. д-р Георги Якимов 

Димов 
Модели за оценка на развъдната стойност 

/М/ 2(4)    3 1 - 8 

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                   

1 доц. д-р Пенка Дюлгерова Физика с основи на биофизиката/ВМ/1к -   180 - - 180  

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

1  

 

  

  доц. д-р Стефан Мавродиев 

 

   

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

Овощарство 2 част /Б/З.об/Агрон./  5 к 9(18) - 10 -  28 

Произв. на посадъчен материал от 

овощни видове  /М/ З.об./  

 

18(36)  21   5   -    62 

 

2 

 

 

  

проф. д-р Христо Георгиев 

Бозуков 

 

Фитопатология  /Б/Р.об/Агрон./ 2 к 45(90) - 10 -  100 

Фитопатология  /Б/З.об/Агрон./ 3 к 21(42) - 10 -  52 

Карантина на растенията/М/ 3(9)   2 2 20 33  

3 

доц. д-р Виолета Златева 

Божанова 

Нови методи в произв. на посевен и 

посадъчен материал  /М/З.об./   6(12) 9  2  20   43 

4 Проф. дсн Димитър Павлов 
Фуражно производство/Агрономство,  

    Зооинженерство, Агр. инженерство/ - -  20  30   50 

2. Не избира за хоноруван преподавател за II семестър на учебната 2015/2016 г. гл. ас. д-р 

Николай Манчев Петров, по дисциплините „Фитопатология“ и „Карантина на 

растенията“ от „Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията“ – „Н. 

Пушкаров“, ССА, София. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:          

Натоварване на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни курсове     

през II семестър на учебната 2015/2016 г. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 
РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

1. Натоварва ас. д-р Елица Вълкова да изведе лекционния курс през учебната 2015/2016 г. 

по дисциплините: 

- Биохимия на растенията – за спец. „Агрономство“, редовно обучение- Л - 30 часа  
 

2. Натоварва ас. д-р Милена Цанова да изведе лекционния курс през учебната 2015/2016 г. 

по дисциплините: 

- Биохимия на растенията – за спец.  „Агрономство“, редовно обучение        - Л - 30 часа  

- Биохимия на хидробионтите –за спец. „Рибов. и аквакултура“, редовно об. - Л - 45 часа  

 

3. Натоварва ас. д-р Тончо Динев да изведе лекционния курс през учебната 2015/2016 г. по 

дисциплината Биологичен контрол на водопречистването – за спец.  „Рибовъдство и 

аквакултура“, редовно обучение    - Л - 30 часа  и задочно обучение – Л – 12 часа 
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4. Натоварва ас. д-р Галина Динева да изведе лекционния курс през учебната 2015/2016 г. 

по дисциплините: 

 - Използване на Auto CAD в инженерното проектиране – за спец. „Агр. инженерство“,   

                                                                                                   редовно и задочно обучение 

 - Технология за пречистване на флуиди – редовно обучение     - Л -  14 часа  

 - Техническо чертане – за спец. „Аграрно инженерство“, задочно обучение    

 

5. Натоварва ас. д-р Мария Герджикова да изведе лекционния курс през учебната 

2015/2016 г. по дисциплините: 

- Гъбарство – за спец. „Агрономство“, задочно обучение    - Л – 6(12) часа  

- Гъбарство – за спец.  „ЕООС“, задочно обучение    - Л – 6(12) часа  
 

6. Натоварва ас. д-р Пенка Пеева да изведе лекционния курс през учебната 2015/2016 г. по 

дисциплините: 

 - Лозарство и винарство – за спец. „Агрономство“, редовно обучение - Л – 45(90) часа  

 - Лозарство и винарство – за спец. „Агрономство“, задочно обучение - Л – 21(42) часа  

 - Произв. на посадъчен материал от лози – за спец. „Агрономство“/М/ - Л –   2(4) часа  
 

7. Натоварва  гл. ас. д-р  Тончо Пенев да изведе лекционния курс през учебната 2015/2016 

г. по дисциплините: 

 - Основи на патологията в екосистемите – за спец. „ЕООС“, задочно обучение 

 - Приюти и хотели за животни – за всички специалности, ред. и зад. обучение 

 - Защита при бедствия и първа долекарска помощ - за всички специалности, ред. и зад.  

                                                                                                                             обучение  

 - Нанотехнологии в аграрния сектор - за всички специалности, ред. и зад. обучение 
 

8. Натоварва гл. ас. д-р Ивайло Сираков да изведе лекционния курс през учебната 

2015/2016 г. по дисциплините: 

 - Рибовъдство -  за спец. „Зооинженерство“, задочно обучение     - Л – 12 часа 

 - Екология на хидробионтите и аквакултура – за спец.“ЕООС“, ред. об – Л – 30 часа 

 - Хидробиология – „Рибовъдство и аквакултура“, редовно и задочно обучение - 

                       Л – пълно извеждане 

 

9. Натоварва гл. ас. д-р Стефка Стоянова да изведе лекционния курс през учебната 

2015/2016 г. по дисциплините: 

 - Рибовъдство  - за спец. “Зооинженерство“, зад. обучение - Л - частично извеждане 

 - Стоп. значими хидробионти – за спец. „Рибов. и аквакултура“, редовно обучение – 

            - Л - частично извеждане 

10. Натоварва гл. ас. д-р Галин Николов да изведе лекционния курс през учебната 

2015/2016 г. по дисциплините: 

 - Промишлен риболов – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, редовно обучение –  

           Л - частично извеждане 

 - Акваристика – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, редовно и задочно обучение – 

             Л – пълно извеждане 

 - Аквакултура и мениджмънт на рекреачната дейност – за спец. „ Рибов. и аквак.“, 
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                                                        редовно обучение  - Л – пълно извеждане 

 - Водна ентомология – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, задочно обучение –  

           Л – пълно извеждане 

11. Натоварва ас. д-р Георги Желязков да изведе лекционния курс през учебната 2015/2016 

г. по дисциплините: 

 - Риболовен туризъм – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ред. и зад. обучение  -  

           Л – пълно извеждане  

 - Екология на хидробионтите и аквакултура – за спец. „ ЕООС“, редовно обучение -  

           Л - частично извеждане 

 - Промишлен риболов – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, редовно обучение   -  

 

12. Натоварва гл. ас. Невена Николова – ВМФ да изведе лекционния курс през учебната 

2015/2016 г. по дисциплината „Радиоекология” - за спец. „ЕООС”, редовно обучение – 30 

часа и задочно обучение – 15 часа. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:         

Утвърждаване на Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност     

„Професор“ по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“.  

 След проведеното гласуване с 32 гласа „ЗА“ ФС  взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Утвърждава Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ 

по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, към катедра „Приложна 

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

информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, съгласно чл. 82, ал. 2 

от ПРАСТрУ, както следва: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова - АФ 

2. Проф. дсн Стефан Ангелов Денев  - АФ 

3. Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков  - АФ 

Резерва: Доц. д-р Диана Йовчева Ганева - АФ 

Външни членове: 

1. Проф. двмн Байко Димитров Байков  - НБУ, София 

2. Проф. д-р Илиана Георгиева Велчева - ПУ, Пловдив 

3. Проф. д-р Владислав Харалампиев Попов - АУ, Пловдив 

4. Проф. д-р Диана Атанасова Кирин  - АУ, Пловдив 

Резерва: Проф. д-р Даниела Петрова Георгиева-Клисарова – ИРР, Варна 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА:        

Избор на Комисия за контрол на процедурите за развитие на академичния състав.  

 След проведеното гласуване с 33 гласа „ЗА“ ФС  взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Избира състав на Комисия за контрол на процедурите за развитие на академичния състав 

(ККПРАС), както следва: 

Председател: доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов 

Членове:  проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева 
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   проф. д-р Веселин Димчев Радев 

   доц. д-р Нели Христова Грозева 

 доц. д-р Диян Михайлов Георгиев 

   проф. д-р Йордан Стефанов Стайков 

   проф. дсн Атанас Аданев Илчев 

   проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова 

   проф. дсн Васил Костадинов Атанасов 

   доц. д-р Неделчо Събев Делчев  

   доц. д-р Мима Христова Тодорова 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА:        

Обсъждане и приемане на представители от АФ за участие в Общоуниверситетските 

комисии по направления. 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

    РЕШЕНИЕ  

ФС РЕШИ: 

Приема предложените представители от АФ за участие в Общоуниверситетските комисии 

по направления, както следва: 

1. Комисия по учебна дейност     - доц. д-р Нели Грозева 

2. Комисия по научноизследователска дейност  - проф. д-р Светлана Георгиева 

3. Комисия по межденародна дейност    - доц. д-р Стойчо Методиев 

4. Комисия по академична етика     - проф. д-р Иван Върляков 

5. Библиотечен съвет      - доц. д-р Галя Панайотова 

6. Издателски съвет      - проф. дсн Стефан Денев 

7. Жилищна комисия      - проф. д-р Веселин Радев 

8. Комисия за зцащита и хуманно отношение към животните- доц. д-р Радослав Михайлов 

9. Комитет по здравословни и безопасни условия на труд - доц. д-р Антония Стоянова 

10. Комисия „Университетска собственост“   - проф. д-р Веселин Радев 

11. Комисия по информационна и медийна дейност   - доц. д-р Диян Георгиев 

12. Комисия по качество на обучението    - доц. д-р Нели Грозева 

13. Комисия за оценка на научни проекти   - проф. д-р Светлана Георгиева 

     „Отговорник проектна дейност“    – доц. д-р Стефка Атанасова 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА:      

Обсъждане провеждането на Научната конференция на АФ, 2016 г. 

На базата на получените резултати от проведените гласувания ФС взе следното 

    РЕШЕНИЕ  

ФС РЕШИ: 

1. Научната конференция с международно участие на АФ да се проведе на 12-13 май, 2016 

година в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани. 

2. Темата на НК да бъде „Актуални проблеми и хоризонти пред аграрното образование, 

наука и бизнес“. 

3. Избира Организационния комитет в състав: 

Председател: Доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ 

Зам. председател: Проф. д-р Светлана Георгиева – Зам. Декан на АФ 

Секретар:  Доц. д-р Диян Георгиев 

Членове:  Проф. д-р Веселин Радев 
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   Доц. д-р Нели Грозева 

Проф. дсн Радослав Славов 

Проф. д-р Валентин Кацаров 

Проф. дсн Георги Петков 

Проф. дсн Атанас Илчев 

Проф. д-р Йордан Стайков 

проф. д-р И. Върляков  

Доц. д-р Ценка Желязкова 

    Доц. д-р Рашко Георгиев  

4. Утвърждава финансови средства от бюджета на АФ в размер до 7 000 лв. за провеждане 

на конференцията. 

 

ПО ТОЧКА ОСМА:        

Отчисляване от докторантура на самостоятелна подготовка. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Ректора на ТрУ, ас. Александър Павлов Атанасов, докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра „Морфология, физиология и хранене на 

животните“, да бъде отчислен с право на защита, съгласно чл. 46, ал. 1 от ПРАСТрУ. 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:      

Утвърждаване на Научно жури по процедура за придобиване на ОНС „Доктор“. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Утвърждава Научно жури за защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС 

„Доктор“ на ас. Александър Павлов Атанасов, докторант  на самостоятелна подготовка 

към катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“ с тема: „Проучване 

влиянието на препарата Витасил при хранене на шаран (Cyprinus carpio) отглеждан в 

рециркулационна система“, с научен ръководител проф. д-р Димо Гиргинов и научен 

консултант проф. д-р Йордан Стайков, както следва: 

Вътрешни членове: 

 1. Проф. д-р Димо Гиргинов Гиргинов - ВМФ 

 2. Проф. дсн Атанас Аданев Илчев      - АФ 

Резерва:  доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев     - АФ 

Външни членове: 

1. Проф. д-р Николай Александров Тодоров- пенсионер 

2. Проф. дсн Димо Стефанов Пенков  - АУ, Пловдив 

 3. Доц. д-р Райна Ангелова Атанасова - ИРА, Пловдив 

Резерва: Доц. д-р Елица Петрова Павлова  - ИРР, Варна 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:       

Зачисляване в докторантури на самостоятелна подготовка в АФ. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ      
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ФС РЕШИ:   
Предлага на Ректора на ТрУ, ас. Димо Проданов Димов да бъде зачислен в докторантура 

на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна екология и зоохигиена“, научна 

специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, област на висше 

образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. 

Животновъдство. 

Тема:  „Влияние на микроклимата и някои технологични параметри върху индексите на 

              комфорт при свободно отглеждане на крави за мляко“ 

Научен ръководител: проф. д-р Чонка Митева 

Срок:    3 години 

  

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ      

ФС РЕШИ:   
Предлага на Ректора на ТрУ, ас. Дияна Маринова Дерменджиева да бъде зачислена в 

докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна екология и 

зоохигиена“, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки. 

Тема:  „Екологична и агроекологична характеристика на отпадъчни води и утайки от  

              пречиствателни станции“ 

Научен ръководител: доц. дн Гергана Стоянова Костадинова 

Срок:    3 години 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:        

Отчисляване от редовна докторантура, с право на защита. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Отчислява от редовна докторантура с право на защита Христо Луканов Христов, научна 

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

ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, съгласно чл. 

43, ал. 4 от ПРАСТрУ.  

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:        

Утвърждаване на Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност      

„Гл. асистент“ по научна специалност „Микробиология“. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Утвърждава Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „Гл. 

асистент“ по научна специалност „Микробиология“, област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки, както следва: 

1. Проф. дсн Стефан Ангелов Денев  - АФ 

 2. Проф. д-р Светлана Иванова Бойчева - пенсионер 



 

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: 10 от 12 

 

 

 3. Доц. д-р Георги Георгиев Беев  - АФ 

Резерва:  Доц. д-р Грозданка Лазарова  - МФ 

Външни членове: 

 1. Доц. д-р Кольо Костадинов Колев  - пенсионер 

 2. Проф. д-р Диман Йорданов Диманов - пенсионер 

Резерва:   проф. дбн Иванка Йотова  - пенсионер 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:        

Актуализация на план-сметка на редовен докторант. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Утвърждава актуализирана план сметка на редовен докторант Ивайло Богданов 

Маринов, научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“. Сумата от 1 255 лв. да 

бъде прехвърлена от т. 1 – „Командировки в страната“ в т. 2 – „Канцеларски материали и 

консумативи“ и в т. 4 – „Преводи, такси за публикации, копирни и други външни услуги“. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ:  

1. Прием на студенти в АФ за учебната 2016/2017 г. 

 След проведеното гласуване ФС с 33 гласа „ЗА“ взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

1. Утвърждава предложението за прием на студенти по специалности за учебната 

2016/2017 г., както следва: 
 

Области на висше образование, 
професионални направления и 

специалности 

Бакалавър Магистър 
Магистър след 

Бакалавър 

Редовно Задочно Редовно Задочно Редовно Задочно 

Природни науки       

Екология и опазване на околната 
среда 

30 30   10 5 

Растениевъдство       

Агрономство 40 35   10 5 
Технически науки       

Аграрно инженерство 20 15   - 5 
Аграрни науки       

Проф. напр. Животновъдство 70 65   10 5 
Зооинженерство 50 45     
Рибовъдство и аквакултура 20 20     

 

2. Утвърждава предложението за обявяване на докторантури за учебната 2016/2017 г., 

както следва: 

- „Зоохигиена и  организация на  ветеринарното обслужване (Здравеопазване)” - 1 

- „Генетика” - 2 

- „Овцевъдство и козевъдство“  - 1 

- „Физиология на животните и човека“  - 1 

  

2. Молби на студенти. 
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След проведеното  гласуване  ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ  

ФС РЕШИ:   

Разрешава служебна заверка за I (зимен) семестър на учебната 2015/2016 г. на следните 

студенти от  редовна форма на обучение: 

- Иван Танков Бинев – Рибов. и аквакултура, фак. № 99, 4 к. 

- Васил Тодоров Василев – Агрономство, фак. № 734, 1 к. 

- Стефан Дилянов Георгиев – Зооинженерство, фак. № 10703, 1 к. 

- Нели Стаменова Стамова – Зооинженерство, фак. № 10548, 4 к. 

- Деница Радославова Рахнева – Зооинженерство, фак. № 10576, 3 к. 

- Магдалена Тодорова Митева – Агрономство, фак. №636, 3 к. 

- Станислав Колев Иванов – Агр. инженерство, фак. № 346 

- Мария Милкова Томчева – ЕООС, фак. № 682, 1 к.  

- Биляна Руменова Бошнячка – ЕООС, фак. № 706, 1 к.  

- Иван Светлинов Василев – Агрономство, фак. № 633, 3 к.  

- Цветан Петков Тодоров – Агр. инженерство, фак. № 325, 2 к.  

- Ваня Георгиева Герова – Зооинженерство, фак. № 10753, 1 к.  

- Стефан Петков Божилов – Рибов. и аквакултура, фак. № 161, 1 к.    

 

3. Курсове за СДК. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема провеждането на курс за индивидуална следдипломна квалификация по 

„Аквакултура“ (изнесено обучение), хорариум 152 часа, такса за обучение 1 650 лв. 

Кандидат:  Младен Велев Калчев    

 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема провеждането на курс за индивидуална следдипломна квалификация по 

„Аквакултура“ (изнесено обучение), хорариум 152 часа, такса за обучение 1 650 лв. 

Кандидат:  Велчо Димитров Велев   

 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема провеждането на курс за индивидуална следдипломна квалификация по 

„Аквакултура“ (изнесено обучение), хорариум 152 часа, такса за обучение 1 650 лв. 

Кандидат:  Николай Иванов Стоянов 

 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема провеждането на курс за индивидуална следдипломна квалификация по „Защита 

и хуманно отношение към животните при транспортирането им“, хорариум 16 часа, 

единична такса за обучение – 300 лв. 

Кандидат: Толга Пехливаноглу 
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4. Обсъждане на доклад от проф. дсн Р. Славов, относно смяна на Отговорния редактор на 

списанието на АФ „Agricultural Science and Technology”. 

 След проведеното гласуване с 33 гласа  “ЗА”, ФС взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

1. Да бъде освободен от длъжността Отговорен редактор на списанието “Agricultural 

Science and Technology” проф. дсн Р. Славов.  

2. Избира доц. д-р Д. Панайотов за Отговорен редактор на списанието “Agricultural Science 

and Technology”. 

3. Проф. дсн Р. Славов остава в Редколегията на списанието на АФ. 
 

5. Обсъждане на доклад от проф. д-р Й. Стайков, относно назначаване на проф. д-р А. 

Зайков в АФ. 

 След проведеното гласуване с 28 гласа „ЗА“,  2 – „ПРОТИВ“ и 3 – „Въздържал се“ ФС взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Да бъде привлечен проф. д-р Ангел Зайков като гост-лектор към катедра „Рибовъдство и 

аквакултура“ на 50% щат, считано от 27.01. 2016 г. до 27.01. 2017 г. 

 

6. Обсъждане участието на АФ в АГРА, 2016 г. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

1. Приема участието на АФ в Международното селскостопанско изложение АГРА, 2016 г. 

2. Утвърждава сумата в размер до 5 000 лв. за участие на АФ в АГРА, 2016 г. 

 

 

7. Обсъждане предстоящото увеличение на работните заплати. 

- доц. д-р Д. Панайотов – Колеги, има предложение работната заплата да бъде увеличена до 

5% за всички структурни звена в ТрУ. 

 След проведеното гласуване с 32 гласа „ЗА“ ФС взе следното 

   РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

1. Предлага на ССП, увеличението на работните заплати в отделните звена на ТрУ да бъде 

в размер до 10%.  

2. Заплащането за докторските дисертации да бъде увеличено от 180 на 200 лв., а за доктор 

на науките – от 360 на 400 лв. 

С това Факултетния съвет приключи своята работа. 

 

 

          ДЕКАН:…................................. 

                                                                                        /ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/    
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