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ПРОТОКОЛ № 30 

от заседание на  ФС 

проведено на  20.12.2022 г. 

 

Днес, 20.12.2022 г. от 13:00 ч. се проведе заседание на Факултетния съвет на 

Аграрен факултет.   

Присъстват: проф. д-р Д. Панайотов, проф. дн А. Генчев, проф. дсн В. 

Атанасов, проф. д-р В. Радев, проф. д-р Ив. Върляков, проф. д-р Ив. Желязкова, проф. д-

р Св. Георгиева, проф. д-р Ч. Митева, проф. д-р Ю Митев, проф. д-р Е. Райчев, проф. д-р 

Ив. Сираков, проф. д-р К. Величкова, проф. д-р А. Стоянова, проф. д-р Д. Георгиев, 

проф. дн Н. Грозева, доц. д-р В. Димова, доц. д-р Г. Беев, доц. д-р Д. Ганева, доц. д-р К. 

Пейчев, доц. д-р М. Тодорова, доц. д-р Н. Вълчев, доц. д-р Р. Михайлов, доц. д-р Ст. 

Методиев, доц. д-р Т. Пенев, гл. ас. д-р И. Маринов, гл. ас. д-р М. Георгиев. 

Списъчен състав – 29. 

На заседанието присъстват 26 членове, т.е. 2/3 от списъчния състав. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

 

Предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред: 

10. Промяна на водещ на дисциплини, преподавани в секция „Развъждане на 

животните“. 

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 

 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет единодушно прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за дейността на Факултетния съвет на Аграрен факултет за 2022 г. 

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

2. Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научна специалност 

„Механизация и електрификация на животновъдството“. 

Докладва: проф. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

3. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност  

„Екология и опазване на екосистемите“. 

Докладва: проф. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

4. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност 

„Специални отрасли (пчели)“. 

Докладва: проф. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

5. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по „Общо земеделие“. 

Докладва: проф. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

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

критерии, както и доклад за изпълнение на задължителните препоръки във връзка с 

програмна акредитация на професионално направление 5.13 „Общо инженерство“, 

област на висше образование 5. „Технически науки“. 

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 
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7. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА 

критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Технология на 

млякото и млечните продукти“, професионално направление 5.12 „Хранителни 

технологии“, област на висше образование 5. „Технически науки“. 

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 

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

критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма „Механизация и 

електрификация на животновъдството“, професионално направление 5.13 „Общо 

инженерство“, област на висше образование 5. „Технически науки“. 

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 

9. Удължаване на срока на научни проекти. 

Докладва: проф. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

10. Промяна на водещ на дисциплини, преподавани в секция „Развъждане на 

животните“. 

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 

11. Текущи 

 

Декан – Във връзка с предстоящия избор за академична длъжност Деканският съвет 

предлага състав на Комисия по избора: 

1. проф. д-р Иван Върляков - Председател 

2. доц. д-р Георги Беев- член 

3. гл. ас. д-р Ивайло Маринов - член  

 

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет прие предложения състав 

на комисията. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Отчет за дейността на Факултетния съвет на Аграрен факултет за 2022 г. 

……………………………… 

След проведено гласуване от 26 гласували - 26 „За“. Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема отчета на Деканското ръководство за дейността на Факултетния съвет за 

2022 г. и дава много добра оценка за цялостната дейност на Факултетния съвет при 

Аграрен факултет. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научна специалност 

„Механизация и електрификация на животновъдството“. 

След проведено тайно гласуване от 25 гласували - 25 „За“, Факултетния съвет взе 

следното 
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РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира доц. д-р инж. Ваня Петрова Димова на академичната длъжност 

„Професор“, по научната специалност „Механизация и електрификация на 

животновъдството“ област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.13. Общо инженерство към катедра „Аграрно 

инженерство“. 

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

назначаването на доц. д-р инж. Ваня Петрова Димова на академичната длъжност 

„Професор“, към кат. „Аграрно инженерство“. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност  

„Екология и опазване на екосистемите“. 

……………………………. 
След проведено тайно гласуване от 26 гласували - 25 „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Дияна Маринова Дерменджиева на академичната длъжност 

„Доцент“, по Екология и опазване на екосистемите, област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки към катедра „Екология и зоохигиена“. 

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

назначаването на гл. ас. д-р Дияна Маринова Дерменджиева на академичната 

длъжност „Доцент“, към кат. „Екология и зоохигиена“. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност 

„Специални отрасли (пчели)“. 

…………………………….. 
След проведено тайно гласуване от 26 гласували - 25„За“ Факултетния съвет взе 

следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Свилен Богданов Лазаров на академичната длъжност 

„Доцент“, по Специални отрасли (пчели), област на висше образование 6. Аграрни 

науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство 

към катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“. 

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

назначаването на гл. ас. д-р Свилен Богданов Лазаров на академичната длъжност 

„Доцент“, към кат. „Животновъдство – непреживни животни и специални 

отрасли“. 
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ПО ПЕТА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по „Общо земеделие“. 

……………………….. 
След проведено тайно гласуване от 26 гласували - 26 „За“ Факултетния съвет взе 

следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Митко Георгиев Георгиев на академичната длъжност 

„Доцент“, по Общо земеделие, област на висше образование 6. Аграрни науки и 

ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство към 

катедра „Растениевъдство“. 

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

назначаването на гл. ас. д-р Митко Георгиев Георгиев на академичната длъжност 

„Доцент“, към кат. „Растениевъдство“. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

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

НАОА критерии, както и доклад за изпълнение на задължителните препоръки във 

връзка с програмна акредитация на професионално направление 5.13 „Общо 

инженерство“, област на висше образование 5. „Технически науки“. 

…………………………… 
След проведено гласуване от 26 гласували - 26 „За“ Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди доклад-самооценка и 

приложенията към него по утвърдените от НАОА критерии, както и доклад за 

изпълнение на задължителните препоръки във връзка с програмна акредитация на 

професионално направление 5.13 „Общо инженерство“, област на висше 

образование 5. „Технически науки“. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

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

НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма 

„Технология на млякото и млечните продукти“, професионално направление 5.12 

„Хранителни технологии“, област на висше образование 5. „Технически науки“. 

……………………………. 
След проведено гласуване от 26 гласували - 26 „За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди доклад-самооценка и 

приложенията към него по утвърдените от НАОА критерии във връзка с 

програмна акредитация на докторска програма „Технология на млякото и 
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млечните продукти“, професионално направление 5.12 „Хранителни технологии“, 

област на висше образование 5. „Технически науки“. 

 

 ПО ОСМА ТОЧКА 

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

НАОА критерии във връзка с програмна акредитация на докторска програма 

„Механизация и електрификация на животновъдството“, професионално 

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

„Технически науки“. 

……………………………. 

След проведено гласуване от 26 гласували - 26 „За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди доклад-самооценка и 

приложенията към него по утвърдените от НАОА критерии във връзка с 

програмна акредитация на докторска програма „Механизация и електрификация 

на животновъдството“, професионално направление 5.13 „Общо инженерство“, 

област на висше образование 5. „Технически науки“. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Удължаване на срока на научни проекти. 

…………………………….. 
След проведено гласуване от 24 гласували - 24 „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Да бъдат удължени следните научни проекти: 

1.  10АФ/21 с ръководител доц. д-р Тончо Пенев – удължаване с шест месеца, 

поради забавени обществени поръчки за химикали и консумативи в ТрУ и 

последвало натоварване на ЦНИЛ на АФ, и невъзможност да бъде извършен 

анализ на събраните млечни проби в срока на проекта. 

2. 1АФ/21 с ръководител доц. д-р Христо Луканов – удължаване с  една година, 

поради  административни затруднения и недостатъчно финансиране. 

3. 4АФ/21 с ръководител доц. д-р Диана Ганева – удължаване с шест месеца, поради 

неизпълнение на обществена поръчка за закупуване на апаратура по проекта. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Промяна на водещ на дисциплини, преподавани в секция „Развъждане на 

животните“. 

……………………………. 
След проведено гласуване от 26 гласували - 22 гласа „За“, 2 „Против“ и 2 „Въздържал 

се“ Факултетния съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде променен водещият на лекционните курсове по дисциплините, 

преподавани в секция „Развъждане на животните“ за ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“, поради пенсиониране на досегашния водещ – доц. д-р Стойчо 

Методиев. Новият водещ да бъде доц. д-р Стефка Стоянова. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

Заявления от студенти 

…………………………….. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде служебно заверен зимен семестър на учебната 2022/2023 г. на следните 

студенти в редовна форма на обучение: 

1. Йозкан Юзджан Билелов - спец. Зооинженерство, ІІІ курс, ф. № 10878; 

2. Гергана Пламенова Думанова - спец. Зооинженерство, ІІІ курс, ф. № 10865; 

3. Десислава Великова Великова - спец. Зооинженерство, ІІІ курс, ф. № 10914; 

4. Атанас Радков Радков – спец. Рибовъдство и аквакултура, І курс, ф. № 210; 

5. Мария Калинова Хъшикова - спец. Зооинженерство, ІІІ курс, ф. № 10869; 

6. Румяна Веселинова Симеонова - спец. Зооинженерство, ІІІ курс, ф. № 10837; 

7. Валентина Костадинова Хаджиниколова - спец. Зооинженерство, ІІІ курс, ф. № 

10862; 

8. Енгинджан Хасан Сунар – спец. Агрономство, ІV курс, ф. № 830; 

9. Кристиян Атанасов Йорданов - спец. Зооинженерство, ІІ курс, ф. № 10949; 

10. Димитър Костадинов Джаков - спец. Зооинженерство, ІІІ курс, ф. № 10858. 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

(ПРОФ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


