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ПРОТОКОЛ № 10 

от заседание на  ФС 

проведено на  24.11.2020 г. 

 

Днес, 24.11.2020 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ТрУ се проведе 

неприсъствено заседание на Факултетния съвет на Аграрен факултет.   

Потвърдили участие: доц. д-р Д. Панайотов, проф. дсн В. Атанасов, проф. 

д-р С. Георгиева, проф. д-р В. Радев, проф. дсн Г. Михайлова, 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 И. Сираков, 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, 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, студ. Хр. Иванов, докт. Я. 

Янков.  

Общо потвърдили участие в заседанието - 30 членове – т.е. 2/3 от списъчния състав 

на съвета. Съветът е законен и може да взема решения.  

Предложение за допълнителни точки: 

11. Избор на рецензенти на окончателни отчети на Научни проекти по конкурс 

2018. 

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

12. Включване на издания в издателския план на Тракийски университет 

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

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 
1. Утвърждаване на ръководител на катедра. 

Докладва – проф. д-р В. Радев – Зам.-Декан АСД 

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

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

3. Обявяване на конкурси за  заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

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

4.  Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за 

летен семестър на учебната 2020/2021 г., редовно и задочно обучени за ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 
Докладва – доц. д-р К. Величкова – Зам.-Декан УД 

5. Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни курсове за 

летен семестър на учебната 2020/2021 г., редовно и задочно обучение, ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 
Докладва – доц. д-р К. Величкова – Зам.-Декан УД 

6. Избор на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд на докторант на 

самостоятелна подготовка.  

Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 
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7. Приемане на информация за проведена атестация на академичния и преподавателския 

състав на Аграрен факултет. 

Докладва – проф. д-р В. Радев – Зам.-Декан АСД 

8. Актуализация на учебни програми за летни учебни практики и преддипломни стажове. 

Докладва – проф. д-р В. Радев – Зам.-Декан АСД 

9. Избор на втори научен ръководител на редовен докторант. 

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

10. Актуализация на план-сметки на Научни проекти. 

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

11. Избор на рецензенти на окончателни отчети на Научни проекти по конкурс 

2018. 

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

12. Приемане на предложения за включване в издателския план на ТрУ за 2021 г. 

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

13. Текущи. 

 

По първа и втора точка от дневния ред (Утвърждаване на ръководител на 

катедра и Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“) Деканския 

съвет предлага да бъде избрана Комисия по избора в състав: 

1. проф. ден Васил Атанасов - Председател  

2. доц. д-р Георги Бонев - член 

3. гл. ас. д-р Галина Динева - член 

която в деня на Факултетния съвет да осъществи таен избор присъствено, в кабинет № 

443 (проф. В. Радев) между 13 и 14 часа. 

Поради отсъствие на доц. Г. Бонев неговото място се заема от доц. д-р Мария 

Герджикова. 

След дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет избира 

Комисия по избора в състав: 

1. проф. ден Васил Атанасов - Председател  

2. доц. д-р Мария Герджикова - член 

3. гл. ас. д-р Галина Динева - член 
която в деня на Факултетния съвет да осъществи таен избор присъствено, в кабинет № 

443 (проф. В. Радев) между 13 и 14 часа. 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Утвърждаване на ръководител на катедра. 

Резултати от проведения избор: списъчен състав на академичния състав на катедра 

„Животновъдство – преживни животни и млекарство“ - 8, присъстват 7 

преподаватели, отсъства един по здравословни причини. Издигната е кандидатурата 

на доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов. След проведен избор от гласували седем 

членове на академичния състав – 7 гласа за доц. Панайотов. Катедреният съвет 
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предлага на Факултетния съвет да утвърди избора на доц. Д. Панайотов за 

ръководител на катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“. 

 

Резултати от присъствено тайно гласуване от Факултетния съвет: списъчен състав 33, 

гласували 27. От 27 гласували за доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов - 25 гласа 

„ДА“ и 2 „Не“. 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов за Ръководител на катедра 

„Животновъдство – преживни животни и млекарство“. 

 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 
  

Резултати от присъствено тайно гласуване от Факултетния съвет: списъчен състав 33, 

гласували 27. От 27 гласували за ас. д-р Любов Костадинова Плешкуца - 25 гласа 

„ДА“,  1 „Не“ и 1 „Бяла бюлетина“. 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

1. Избира ас. д-р Любов Костадинова Плешкуца да заеме академическата 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Агрохимия“, 

професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

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

назначаването на ас. д-р Любов Костадинова Плешкуца на академическата 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Агрохимия“, 

професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за  заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичният съвет при Тракийски университет да бъде обявен 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Птицевъдство“, професионално направление 6.3. 

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

ветеринарна медицина“. 

Срок – 2 месеца след публикуване на обявата   
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След проведено дистанционно гласуване от 30 членове с 28 гласа „Да“ и 2 

„Въздържал се“ Факултетния съвет прие следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичният съвет при Тракийски университет да бъде обявен 

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“. 

Срок – 2 месеца след публикуване на обявата    

 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичният съвет при Тракийски университет да бъде обявен 

конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Биохимия“, Професионално направление 4.3 „Биологически 

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

информатика“. 

Срок – 2 месеца след публикуване на обявата    

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия 

за летен семестър на учебната 2020/2021 г., редовно и задочно обучени за ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да бъдат обявени конкурси за хонорувани 

преподаватели за извеждане на занятия за летен семестър на учебната 2020/2021 

г., редовно и задочно обучени за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ както 

следва: 

 

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                         
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1 Аграрна електроника и автоматика – І част, спец. Аграрно            

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър,редовно обучение,2/2 
30(60) 30 10  100 

2 Аграрна електроника и автоматика – І част, спец.Аграрно   

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, задочно обучение, 5/5 
15(30) 15 10  55 

3 Възобновяеми енергийни източници,  спец. Аграрно 

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, редовно обучение, 3/1 
30(60) 10 10  80 

4 Възобновяеми енергийни източници,  спец. Аграрно 

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, задочно обучение, 7/3 
14(28) 6 10  44 

5. Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника, 

спец. ЕООС, ІІІ курс, задочно обучение, 5/5 
15(30) 15 10  55 

6. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, 

І курс, ІІ семестър, редовно обучение, 2/3 
- 45 10  55 

7. Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, 

І курс, ІІ семестър, задочно обучение, 6/7 
- 21 10  31 

 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                                    

1.  Екология и опазване на околната среда, спец. ЕООС, ред.об.   60   60 

 Екология и опазване на околната среда, РиА, ред.обуч.  30   30 

2.  Морска екология, спец. Рибовъдство и аквакултура  30   30 

3  Зелена инфраструктура в териториални системи, ОКС „Магистър“ 10(20) 5   25 

       

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                                    

1 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         

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

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

9(18)  10 -  28 

3 
Лозарство и винарство, /Р.об/ 

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

4 
Лозарство и винарство, /З.об/  

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

5 
Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция, /Р.об/ 

(Агрономство, IV курс, 8 семестър)  
20(40)  5  45 

6 
Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция, /З.об/ 

(Агрономство, IV курс, 10 семестър)  
10(20)  5  25 

       

ОКС “Магистър” – Редовно обучение/Задочно обучение         

1 Произв. на посадъчен материал от овощни видове  / З.об./ 18(36) 21 5 - 62 

2 Карантина на растенията/З.об./ 9(18) 6  - 24 

3 

Нови методи в производството на посевен и посадъчен 

материал  /З.об./   6(12) 9  5  -  26 
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4 

“Производство на посадъчен материал от лози”, МП 

„Производство на посевен и посадъчен материал“ 6(12) 9 5  26 

       

катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО                                    

1 Основи на аграрното право, ОКС «Магистър» 6(12) 9   21 

 

катедра МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ       

ОКС «Бакалавър»                              

 
„Месо и месни продукти“, спец. Зооинженерство, III курс, 6 семестър, 

редовно обучение, 2/3 
30 (60)    60 

 
„Месо и месни продукти“, спец. Зооинженерство, IV курс, 9 семестър, 

Задочно обучение, 6/7 
18 (36)    36 

 
„Промишлено охлювовъдство“, спец. Зооинженерство, III курс, 6 семестър, 

редовно обучение, 1/0 
15 (30)    30 

 
„Промишлено охлювовъдство“, спец. Зооинженерство, III курс, 6 семестър, 

Задочно обучение, 3/0 
9 (18)    18 

 
„Преработка и съхранение на хидробионти“, спец. Рибовъдство и 

Аквакултура, IV курс, 8 семестър, редовно обучение, 2/2 
30 (60)    60 

 
„Преработка и съхранение на хидробионти“, спец. Рибовъдство и 

Аквакултура, V курс, 9 семестър, задочно обучение, 4/6 
12 (24)    24 

 
„Технологии за преработка на месо“, спец. Аграрно инженерство, IV курс, 8 

семестър, редовно обучение, 1/2 
15 (30)    30 

 
„Технологии за преработка на месо“, спец. Аграрно инженерство, спец. 

ЕООС, V курс, 9 семестър, задочно обучение, 3/5 
9 (18)    18 

       

ОКС «Магистър»                              

 

"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, I курс, 2 семестър, Задочно обучение, 4/6 

12 (24) 

   24 

 

„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 „Управление на системите за безопасност и качество на 

храните“ , спец. Зооинженерство, I курс, 2 семестър, Задочно обучение, 4/6 

12 (24) 
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ПО ПЕТА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за летен семестър на учебната 2020/2021 г., редовно и задочно обучение, 

ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

 
След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Възлага на следните нехабилитирани преподаватели да изведат лекционни курсове за 

летен семестър на учебната 2020/2021 г., редовно и задочно обучение, ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“: 

 

гл. ас. д-р Димо Димов - частично извеждане на лекционните курсове по дисциплините: 
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- „История на животновъдството“ – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение с хорариум 15 часа 

и задочно обучение с хорариум 9 часа; 

- „Рекламна дейност в аграрния сектор“ – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, редовно 

обучение с хорариум 15 часа и задочно обучение с хорариум 9 часа;  

- „Управление на дейността при природни бедствия“ – ОКС „Магистър“, с хорариум 21 

часа. 

  

гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева - частично извеждане на лекционен курс по 

дисциплината „Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите“ за ОКС 

„Бакалавър“, спец. ЕООС, задочно обучение с хорариум 21 часа. 

 

гл. ас. д-р Ивайло Маринов - частично извеждане на лекционен курс без право на 

изпитване, както и упражненията по дисциплината „Защита при бедствия и първа 

долекарска помощ“. 

 

гл. ас. д-р Галин Тиханов - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Трактори и земеделски машини“ – спец. Зооинженерство, задочно обучение с хорариум 

12 часа; 

- „Експлоатация на машино-тракторния парк“ – специалности Агрономство и Аграрно 

инженерство, задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Машини и технологии за прибиране на земеделските култури“, ОКС „Магистър“, МП 

„Земеделска техника“, с хорариум 15 часа лекции за задочно обучение; 

- „Механизация при биологичното земеделие“, ОКС „Магистър“, МП „Биологично 

земеделие“, с хорариум 30 часа лекции за редовно обучение и 12 часа лекции за задочно 

обучение; 

 

гл. ас. д-р Галина Динева - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Технологии за пречистване на флуиди“ – спец. ЕООС, редовно обучение с хорариум 45 

часа и задочно обучение с хорариум 21 часа; 

- „Използване на AutoCad в инженерното проектиране“ – спец. Аграрно инженерство, 

редовно обучение с хорариум 30 часа и задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Техническо чертане“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение с хорариум 30 часа 

и задочно обучение с хорариум 15 часа. 

 

гл. ас. д-р Петя Велева - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Машинни елементи“ – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение с хорариум 15 часа 

лекции; 

- „Технология на машиностроенето“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение с 

хорариум 30 часа и задочно обучение с хорариум 18 часа; 

- „Приложни статистически анализи в аграрния сектор“ – спец. Аграрно инженерство“ – 

спец. Аграрно инженерство, с хорариум 30 часа за редовно обучение; 

- „Комуникационни и информационни системи (избираема дисциплина) – за ОКС 

„Магистър“, спец. ЕООС и спец Агрономство, с хорариум 15 часа за задочно обучение; 
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- „Комуникационни и информационни системи (избираема дисциплина) – за спец. Аграрно 

инженерство, с хорариум 30 часа за редовно обучение и за специалности Аграрно 

инженерство и Рибовъдство и аквакултура, с хорариум 15 часа за задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Галя Христова - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Хидравлика и хидрозадвижване“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение с 

хорариум 30 часа и задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Енергетика и транспорт“ – спец. Агрономство, задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Маркетинг на земеделската техника“ – ОКС „Магистър“, МП“Земеделска техника“, с 

хорариум за задочно обучение 15 часа; 

- „Поддръжка на земеделската техника и организиране на сервизната дейност“ - ОКС 

„Магистър“, МП“Земеделска техника“, с хорариум за задочно обучение 15 часа. 

       

гл. ас. д-р Елица Вълкова – частично извеждане на лекционен курс по дисциплината 

„Биохимия на растенията“, специалности Агрономство и ЕМК, редовно и задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Милена Цанова - частично извеждане на лекционен курс по дисциплината 

„Биохимия на растенията“, специалности Агрономство и ЕМК, редовно и задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Димитър Йоргов - извеждане на лекционен курс по дисциплината „Физика ІІ 

част“, спец. Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Маргарита Маринова – частично извеждане на лекционния курс по 

„Биологично разнообразие и неговото опазване“, спец. ЕООС, редовно обучение 

 

гл. ас. д-р Любов Плешкуца - извеждане на лекционен курс по дисциплината „Агрохимия“ 

– спец. Агрономство, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение;  

 

гл. ас. д-р Митко Георгиев – извеждане на лекционен курс по дисциплината  „Добри 

земеделски практики“, ОКС „Магистър“, МП „Агроекология и растителна защита“; 

частично извеждане на лекционен курс по дисциплината „Производство на безопасна и 

качествена растителна продукция“, ОКС „Магистър“, МП „Управление на системите за 

безопасност и качество на храните“; 

 

гл. ас. д-р Светлин Иванов - извеждане на лекционен курс по дисциплините: 

- „ Хербология“ – спец. Агрономство, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение; 

- „Фитопатология“ – спец. Агрономство, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Тодор Славов - частично извеждане на лекционни курсове по дисциплините: 

- „Физиология на животните“, спец. Зооинженерство, редовно и задочно обучение; 

- „Физиология на животните и човека“, спец. ЕООС, редовно и задочно обучение; 

- „Физиология на хидробионтите“, спец. Рибовъдство и аквакултура, редовно и задочно 

обучение; 

- „Етология“ – редовно и задочно обучение. 
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гл. ас. д-р Иван Георгиев Пенчев - частично извеждане на лекционни курсове за зимен 

семестър по дисциплините: 

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

- Преработка и съхранение на хидробионтите - спец. Рибовъдство и аквакултура, задочно 

обучение; 

 

Частично извеждане на лекционни курсове за летен семестър по дисциплините: 

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

- „Промишлено охлювовъдство“ - спец. Зооинженерство, редовно и задочно обучение; 

- Преработка и съхранение на хидробионтите - спец. Рибовъдство и аквакултура, редовно 

обучение; 

- „Технологии за преработка на месо“ - спец. ЕООС и Аграрно инженерство, редовно и 

задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Дарина Памукова - извеждане на лекционен курс по дисциплината 

„Животновъдство“ (Овцевъдство и козевъдство) – спец. Агрономство и Аграрно 

инженерство, редовно и задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Христо Луканов – частично извеждане на лекционните курсове по 

дисциплините: 

- „Инкубация на селскостопанските птици“ – спец. Зооинженерство, Агрономство и 

Аграрно инженерство с хорариум 15 часа; 

- „Производство на безопасни и качествени продукти от птици“, ОКС „Магистър“, с 

хорариум 30 часа за редовно и 15 часа за задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Христо Луканов – пълно извеждане на лекционния курс по дисциплината 

„Промишлено производство на яйца и птиче месо“ за специалности Агрономство и Аграрно 

инженерство, редовно – 30 часа и задочно обучение -15 часа. 

 

гл. ас. д-р Станислава Пеева - пълно извеждане на лекционния курс по дисциплината 

„Зайцевъдство и дивечовъдство“, спец. Зооинженерство, задочно обучение с хорариум 24 

часа. 

 

гл. ас. д-р Радка Влаева - пълно извеждане на лекционните курсове по дисциплините, 

преподавани в секция „Коневъдство“ за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“: 

- „Спортно коневъдство“ – спец. Зооинженерство, с хорариум 9 часа за задочно обучение; 

- „Конен туризъм, любителска и лечебна езда“ – спец. Зооинженерство и Агрономство, с 

хорариум 15 часа за редовно обучение и 8 часа за задочно обучение; 

- „Съвременни аспекти в племенното коневъдство“ – ОКС „Магистър“, спец. 

Зооинженерство, хорариум 45 часа за редовно обучение и 15 часа за задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Радостина Гънчева - пълно извеждане на лекционния курс по дисциплините: 

- „Бубарство“ - задължителна за специалност Зооинженерство, факултативна за 

специалности Агрономство и Аграрно инженерство, с хорариум 30 часа лекции за редовно и 

15 часа лекции за задочно обучение; 
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- „Бубарство и околна среда“ - избираема за специалност ЕООС, 30 часа за редовно 

обучение и 12 часа за задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Свилен Лазаров – частично извеждане на лекционните курсове по избираемата 

дисциплина „Агротуризъм“ за специалности Зооинженерство, ЕООС, Агрономство и 

Аграрно инженерство с хорариум 15 часа лекции за редовно обучение и 9 часа лекции 

задочно обучение. 

  

гл. ас. д-р Силвия Раданова извеждане на лекционен курс по дисциплината „Физиология 

на растенията“ с хорариум 15 часа за задочно обучение.  

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Избор на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд на докторант на 

самостоятелна подготовка.  

 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Избира следния състав на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд на 

докторант на самостоятелна подготовка Радослав Сергеев Кошински,  научна 

специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, професионално 

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

и ветеринарна медицина“: 

 Вътрешни членове:  

1. проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – ПН 4.3 „Биологически науки“ 

2. доц. д-р Георги Иванов Желязков – научна спец. „Рибовъдство, рибно стопанство и 

промишлен риболов“. 

Резервен член: 

проф. дсн Радослав Иванов Славов - ПН 6.3. „Животновъдство“. 

 

Външни членове: 

1. проф. д-р Живко Асенов Кръстанов – ПН 6.3. „Животновъдство“, ЗИ Стара Загора; 

2.  проф. д-р Теодора Людмилова Попова - ПН 6.3. „Животновъдство“, ИЖН 

Костинброд; 

3. проф. д-р Йовка Митева Попова - ПН 6.3. „Животновъдство“, ЗИ Стара Загора. 

Резервен член: 

проф. д-р Митко Тодоров Лалев - ПН 6.3. „Животновъдство“, ЗИ Стара Загора. 

 
ПО СЕДМА ТОЧКА 

Приемане на информация за проведена атестация на академическия и 

преподавателския състав на Аграрен факултет. 
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След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема резултатите от проведената атестация на академическия и 

преподавателския състав на Аграрен факултет както следва: 

 

Име, презиме и фамилия Катедра Длъжност 
Резултати 

/точки 
Оценка 

Васил Костадинов Атанасов 

Биохимия, 

микробиология и 

физика 

Професор, дсн 802 Мн. добра 

Стефанка Любова Атанасова 

Биохимия, 

микробиология и 

физика 

Доцент, д-р 1219.24 Мн. добра 

Георги Георгиев Беев 

Биохимия, 

микробиология и 

физика 

Доцент, д-р 781 Мн. добра 

Димитър Иванов Йоргов 
Биохимия, 

микробиология и 

физика 

Гл. асистент, д-р 178 
Добра 

Елица Богомилова Вълкова 
Биохимия, 

микробиология и 

физика 

Гл.асистент, д-р 335.54 Мн. добра 

Милена Танкова Цанова – 

Стоева 

Биохимия, 

микробиология и 

физика 

Гл.асистент, д-р 452.9 
Мн. добра 

Тончо Господинов Динев 
Биохимия, 

микробиология и 

физика 

Гл. асистент, д-р 515.51 
Мн. добра 

Гергана Стоянова Костадинова 
Приложна 

екология и 

зоохигиена 

Професор, дн 522.1 
Мн. добра 

Юрий Емилов Митев 
Приложна 

екология и 

зоохигиена 

Професор, д-р 662.842 
Мн. добра 

Чонка Минчева Митева 
Приложна 

екология и 

зоохигиена 

Професор, д-р 622.2 
Мн. добра 

Тончо Господинов Пенев 
Приложна 

екология и 

зоохигиена 

Доцент, д-р 490.2 
Мн. добра 

Димо Проданов Димов 
Приложна 

екология и 

зоохигиена 

Гл.асистент, д-р 345.2 
Мн. добра 

Дияна Маринова Дрменджиева 
Приложна 

екология и 

зоохигиена 

Гл.асистент, д-р 368.4 
Мн. добра 

Кънчо Василев Пейчев Аграрно Доцент, д-р 
462 

Мн. добра 
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инженерство 

Ваня Петрова Димова 
Аграрно 

инженерство Доцент, д-р 
550.734 

Мн. добра 

Галина Тенева Динева 
Аграрно 

инженерство 
Гл. асистент, д-р 306 

Мн. добра 

Галин Илиев Тиханов 
Аграрно 

инженерство 
Гл. асистент, д-р 442.4 

Мн. добра 

Димитър Стоянов Георгиев 
Аграрно 

инженерство 
Гл. асистент, д-р 351 

Мн. добра 

Петя Маринова Велева 
Аграрно 

инженерство 
Гл. асистент, д-р 537.93 

Мн. добра 

Галя Милчева Христова 
Аграрно 

инженерство 
Гл. асистент, д-р 241.1 

Мн. добра 

Диян Михайлов Георгиев 
Биология и 

аквакултура 
Доцент, д-р 808 

Мн. добра 

Нели Христова Грозева 
Биология и 

аквакултура 
Доцент, дн 1013.09 

Мн. добра 

Катя Нанева Величкова 
Биология и 

аквакултура 
Доцент, д-р 1408.1 

Мн. добра 

Силвия Стефанова Раданова 
Биология и 

аквакултура 
Гл. асистент, д-р 182 

Добра  

Диана Йовчева Ганева 
Биология и 

аквакултура 
Доцент, дн 404.48 

Мн. добра 

Маргарита Христова Маринова 
Биология и 

аквакултура 
Гл. асистент, д-р 282.65 

Мн. добра 

Ивайло Николаев Сираков 
Биология и 

аквакултура 
Доцент, д-р 920.28 

Мн. добра 

Стефка Николова Стоянова 
Биология и 

аквакултура 
Доцент, д-р 661.08 

Мн. добра 

Георги Иванов Желязков 
Биология и 

аквакултура 
Доцент, д-р 666.43 

Мн. добра 

Галин Янков Николов 
Биология и 

аквакултура 
Доцент, д-р 368 

Мн. добра 
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Деяна Генчева Генчева 

Генетика, 

Развъждане и 

Репродукция 

Гл. асистент, д-р 378.4 

Мн. добра 

Стойчо Недков Методиев 

Генетика, 

Развъждане и 

Репродукция 

Доцент, д-р 585.48 

Мн. добра 

Станимир Георгиев Димитров 

Генетика, 

Развъждане и 

Репродукция 

Доцент, д-р 304.86 

Мн. добра 

Георги Бонев Георгиев 

Генетика, 

Развъждане и 

Репродукция 

Доцент, д-р 478.28 

Мн. добра 

Дарина Генова Димитрова 

Животновъдство – 

преживни животни 

и млекарство 

Гл. асистент, д-р 305 
Мн. добра 

Милена Руменова Панайотова 

Животновъдство – 

преживни животни 

и млекарство 

Доцент, д-р 308.4 
Мн. добра 

Ивайло Богданов Маринов 

Животновъдство – 

преживни животни 

и млекарство 

Гл. асистент, д-р 300 
Мн. добра 

Николина Найденова Желева 

Животновъдство – 

преживни животни 

и млекарство 

Доцент, д-р 465.52 
Мн. добра 

Тодор Николов Илиев 

Животновъдство – 

преживни животни 

и млекарство 

Доцент, д-р 240.25 
Добра 

Атанас Генчев Генчев 

Животновъдство – 

непреживни и 

други животни  

Професор, дн 938.7 
Мн. добра 

Христо Луканов Христов 

Животновъдство – 

непреживни и 

други животни  

Гл. асистент, д-р 451.7 
Мн. добра 

Евгений Георгиев Райчев 

Животновъдство – 

непреживни и 

други животни  

Доцент, д-р 765.2 
Мн. добра 

Станислава Пейчева Пеева 
Животновъдство – Гл. асистент, д-р 293.9 

Мн. добра 
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непреживни и 

други животни  

Валентин Яков Кацаров 

Животновъдство – 

непреживни и 

други животни  

Професор, д-р 449 
Мн. добра 

Валентин Дойчев Дойчев 

Животновъдство – 

непреживни и 

други животни  

Доцент, д-р 252.12 
Добра 

Радка Василева Влаева 

Животновъдство – 

непреживни и 

други животни  

Гл. асистент, д-р 

С молба за 

отлагане 

поради 

майчинство 

 

Иванка Желева Желязкова 

Животновъдство – 

непреживни и 

други животни  

Професор, дн 752.07 
Мн. добра 

Свилен Богданов Лазаров 

Животновъдство – 

непреживни и 

други животни  

Гл. асистент, д-р 286.22 
Мн. добра 

Радостина Пенева Гънчева 

Животновъдство – 

непреживни и 

други животни  

Гл. асистент, д-р 271.80 
Мн. добра 

Стефан Славев Рибарски 

Морфология, 

Физиология и 

Хранене на 

животните 

Доцент, д-р 
529.2 Мн. добра 

Иван Георгиев Пенчев 

Морфология, 

Физиология и 

Хранене на 

животните 

Гл. асистент, д-р 
266.2 Мн. добра 

Радослав Михайлов Михайлов 

Морфология, 

Физиология и 

Хранене на 

животните 

Доцент, д-р 
483 Мн. добра 

Мирослав Георгиев Стефанов 

Морфология, 

Физиология и 

Хранене на 

животните 

Доцент, дсн 520.2 Мн. добра 

Иван Стоянов Върляков 

Морфология, 

Физиология и 

Хранене на 

животните 

Професор, д-р 
575 Мн. добра 

Тодор Желязков Славов 

Морфология, 

Физиология и 

Хранене на 

животните 

Гл. асистент, д-р 
259 Мн. добра 
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Сашка Иванова Чобанова 

Морфология, 

Физиология и 

Хранене на 

животните 

Доцент, д-р 
435.6 Мн. добра 

Ганчо Ганчев Ганчев 

Морфология, 

Физиология и 

Хранене на 

животните 

Доцент, д-р 
459.04 Мн. добра 

Николай Янчев Вълчев Растениевъдство 
Доцент, д-р 

481.2 Мн. добра 

Грози Делчев Делчев Растениевъдство 
Доцент, д-р 

1555.6 Мн. добра 

Ценка Жекова Желязкова Растениевъдство 
Доцент, д-р 

491.8 Мн. добра 

Мима Христова Тодорова Растениевъдство 
Доцент, д-р 

655 Мн. добра 

Антония Колева Стоянова Растениевъдство 
Доцент, д-р 

1093 Мн. добра 

Мария Асенова Герджикова Растениевъдство 
Доцент, д-р 

595.26 Мн. добра 

Митко Георгиев Георгиев Растениевъдство 
Гл. асистент, д-р 

259.6 Мн. добра 

Любов Костадинова Плешкуца Растениевъдство 
Асистент, д-р 

178.6 Мн. добра 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Актуализация на учебни програми за летни учебни практики и преддипломни 

стажове. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема актуализираните учебни програми за  провеждане на летни учебни 

практики и преддипломни стажове за всички специалности в Аграрен факултет. 

 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Избор на втори научен ръководител на редовен докторант. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Избира доц. д-р Радослав Михайлов като втори научен ръководител на редовен 

докторант към секция „Зайцевъдство и дивечовъдство“ Красимир Богданов 

Кирилов.  
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Тема на бъдещия дисертационен труд - „Адаптивност на златистия чакал (Canis 

aureus L.) към хранителните ресурси в антропогенно повлияна среда в района на 

Югоизточна България. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализация на план-сметки  на Научни проекти. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава актуализацията на план-сметка на Научен проект на тема: „Влияние на 

растителни екстракти, използвани като добавки във фураж на риби, отглеждани 

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

прехвърляне на сумата от 1000 лв. от т.1 „Апаратура и оборудване“ в т.11 

„Публикуване на научни резултати“, поради излизането на две статии в 

списания с импакт фактор и импакт ранг. 
 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава актуализацията на план-сметка на Научен проект на тема: „Влияние на 

някои екологични фактори върху проявлението на хронична обструктивна 

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

прехвърляне на сумата от 160 лв. от т.3 „Медикаменти, медицински 

консумативи, реактиви, химикали, тестове“ в т.4 „Канцеларски материали и 

консумативи за хардуер и други материали“, поради необходимост от 

закупуване на глави за принтер. 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Избор на рецензенти на окончателни отчети на Научни проекти по конкурс 

2018. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
1. Избира проф. д-р Митко Лалев – ЗИ, гр. Стара Загора за рецензент на тема „Поведенчески 

особености на домашния заек (Oryctolagus cuniculus) свързани с груповото му отглеждане в 

шеди“, с ръководител доц. д-р Евгений Георгиев Райчев. 
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2. Избира доц. д-р Ангелина Иванова – ИРА, гр. Пловдив за рецензент на тема „Проучване на 

полиморфизми в кандидат гени асоциирани с растежа на шаран (Cyprinus Carpio L.)“, с 

ръководител гл. ас. д-р Деяна Генчева Генчева. 

3. Избира проф. д-р Светлана Бойчева – Пенсионер за рецензент на тема „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. 

4. Избира проф. д-р Йовка Попова – ЗИ, гр. Стара Загора за рецензент на тема „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. 

5. Избира проф. д-р Диана Кирин – АУ, гр. Пловдив за рецензент на тема „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. 

6. Избира проф. д-р Йовка Попова – ЗИ, гр. Стара Загора за рецензент на тема „Изследване 

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

7. Избира проф. д-р Тодор Димитров – ЗИ, гр. Стара Загора за рецензент на тема „Влияние на 

пасищното отглеждане върху млечната продуктивност при Дъбенски овце, отглеждани в 

района на Средни Родопи“, с ръководител доц. д-р Сашка Иванова Чобанова. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на предложения за включване в издателския план на ТрУ за 2021 г. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема и предлага на Издателство Тракийски университет да бъде отпечатан 

учебник по „Мляко и млечни продукти – ІІІ част“ с авторски колектив: 

Николина Найденова, Гюрга Михайлова, Тодор Димитров, Тодор Илиев. 

 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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