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ПРОТОКОЛ № 10 

от заседание на  ФС 

проведено на  29.11. 2016 г. 

 

Днес, 29.11. 2016 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ТрУ се проведе 

заседание на Факултетния съвет на Аграрен факултет.   

Присъстваха: доц. д-р Д. Панайотов, проф. д-р С. Георгиева, проф. д-р 

В. Радев, проф. д-р В. Кацаров, проф. дсн В. Атанасов, проф. дсн Г. Михайлова 

проф. дн Ж. Герговска, проф. д-р И. Върляков, проф. дн Ив. Желязкова, проф. д-р 

Й. Стайков, проф. дсн Р. Славов, проф. дсн Ст. 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. М. Маринова, гл. ас. д-р Ст. Стоянова, гл. 

ас. д-р Т. Славов, доц. д-р Т. Пенев, ас. д-р М. Георгиев, докт. С. Калчева, студ. 

В.Кехайова, студ. Х. Бърдарова. 

На заседанието присъстват 34 членове – т.е. 2/3 от списъчния състав на съвета. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

Деканът на Аграрен факултет предложи в дневния ред да бъдат включени 

допълнително две нови точки, а именно: 

След 7 точка. Допълване състава на Методичните съвети по Аграрно 

инженерство и Рибовъдство и аквакултура. 

Докладва: доц. д-р Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

11. Информация за резултатите от рейтинговата система за 

специалностите в Аграрен факултет. 

Докладва: доц. д-р Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

След направените предложения за допълване на дневния ред се пристъпи към 

гласуване.  

След проведено гласуване с 34 гласа „За“ Факултетния съвет окончателно прие 

следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по Овощарство към 

катедра „Растениевъдство“. 
Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

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

специалност „Общо земеделие“. 
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Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

3. Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научна 

специалност „Общо инженерство“. 
Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

4. Утвърждаване на избор за ръководител на катедра „Приложна екология и 

зоохигиена“. 

Докладва: проф. д-р В. Радев – Зам.-декан по АСД 

5. Утвърждаване на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд. 
Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

6. Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели. 

Докладва: доц. д-р Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

7. Приемане на актуализирани планове за учебната заетост на секции 

„Птицевъдство“ и „Говедовъдство“ за учебната 2016/2017 г. 

Докладва: доц. д-р Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

8. Допълване състава на Методичните съвети по Аграрно инженерство и 

Рибовъдство и аквакултура. 

Докладва: доц. д-р Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

9. Утвърждаване на рецензенти на окончателни отчети на Научни проекти. 
Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

10. Удължаване срока на Научни проекти. 
Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

11. Утвърждаване на предложение за насочване на обучение по ОНС „Доктор“ на 

докторант на самостоятелна подготовка. 
Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

12. Информация за резултатите от рейтинговата система за 

специалностите в Аграрен факултет. 

Докладва: доц. д-р Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

13. Обсъждане на Мерки за увеличаване на приема и повишаване качеството на 

обучение на студентите в Аграрен факултет.  

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

14. Текущи. 

 
 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Обсъждане на Мерки за увеличаване на приема и повишаване качеството на 

обучение на студентите в Аграрен факултет. 

След проведено гласуване 33 гласа „За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема  предложените Мерки и възлага на Деканското ръководство да 

работи по изпълнението им. 
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МЕРКИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИЕМА И ПОВИШАВАНЕ 

КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ  

В АГРАРНИЯ ФАКУЛТЕТ 

 

I. Мерки за увеличаване на приема на студенти в Аграрния факултет  

1. Разработване на Програма за целогодишно провеждане на кандидат-студентска 

кампания и рекламиране на обучението в Аграрния факултет в средните 

училища; 

 ТВ и радио реклами, реклами в печатни издания, в Интернет, вкл. и 

социалните мрежи ; 

 Организиране на Отворени врати на Аграрния факултет и срещи с 

ученици, учители и директори от средните училища; 

 Организиране на състезания с ученици от професионалните гимназии; 

 Оптимизиране броя на приеманите студенти (държавна поръчка) за 

отделните специалности в АФ; 

 Увеличаване броя на обучаваните магистри и докторанти в АФ; 

 Привличане на чуждестранни студенти за обучение в АФ; 

 Осигуряване на бизнес стипендии за студентите в АФ; 

 Рекламно–информационна кампания, разкриваща възможностите за 

реализация на студентите, завършили отделните специалности в 

Аграрния Факултет. 

II. Мерки за повишаване качеството на обучение в Аграрния факултет 

1. Оптимизиране учебната натовареност на преподавателите от АФ; 

2. Актуализация на системата за отчитане на учебната заетост и заплащане на 

наднормените часове.  

3. Предприемане на мерки за повишаване „успеваемостта“ на обучаваните и 

намаляване броя на отпадащите студенти; 

 Промяна в начина на обучение, насочена към мотивация на студентите; 

 Увеличаване относителния дял на активните форми на обучение 

(практически занятия и семинари); 

 Провеждане на изнесени практически занятия и летни учебни практики в 

стопанства, в които се прави модерно земеделие; 

 Въвеждане на текущ контрол по всички изучавани дисциплини, с оглед 

използването му при формиране на крайната оценка на студентите;  

 Контрол върху провеждането на учебните занятия и изпитите със 

студентите; 
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 Въвеждане на задължително събеседване със студентите на теоретичните 

изпити; 

 Проследяване успеваемостта на студентите по отделните дисциплини; при 

необходимост провеждане на изпити по отделни дисциплини пред комисия; 

 

III. Мерки за повишаване на приходите в Аграрния факултет за 

компенсиране приема на по-малък брой студенти 

1. Инициатива за повишаване на коефициента за държавна субсидия на 

студентите от приоритетните професионални направления „Животновъдство“ 

и „Растениевъдство“; 

2. Разработване на програма с конкретни мерки за повишаване резултатите от 

рейтинговата система за отделните специалности в АФ; 

3. Разработване на нови магистърски програми и курсове за Следдипломна 

квалификация съобразно актуалните потребности на аграрния бизнес в 

страната и отделните региони; 

4. Разработване на магистърски програми за обучение на английски език и 

рекламирането им в чужбина; 

5. Разработване на национални и международни научни проекти; 

6. Разработване на иновативни бизнес проекти за внедряване в практиката;  

7. Използване на лабораториите на АФ за изследване на проби и изготвяне на 

анализи за практиката; 

Декан на АФ 

Деканско ръководство 
 

 


