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ПРОТОКОЛ № 11 

от заседание на  ФС 

проведено на  15.12.2020 г. 

 

Днес, 15.12.2020 г. от 13:00 ч. 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. д-р Ив. Върляков, 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 Е. Райчев, доц. д-р И. Сираков, доц. д-р К. 

Величкова, доц. д-р К. Пейчев, доц. д-р М. Герджикова, 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.  

Списъчен състав – 33. Общо потвърдили участие в заседанието - 27 членове – т.е. 2/3 

от списъчния състав на съвета. Съветът е законен и може да взема решения.  

Предложение за допълнителни точки: 

4. Утвърждаване на ръководител на катедра. 
Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

5. Избор на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

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

6. Избор на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Главен асистент“. 
Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 
1. Отчет за дейността на Факултетния съвет на Аграрен факултет за 2020 г. 

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

 

2. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

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

 

3. Информация за резултатите от рейтинга на ВУЗ.  
Докладва – доц. д-р К. Величкова – Зам.-Декан УД 

 

4. Утвърждаване на ръководител на катедра. 
Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

5. Избор на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Професор“. 
Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 
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6. Избор на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен 

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

7. Текущи. 

 

По втора и четвърта точка от дневния ред (Избор за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ и Утвърждаване на ръководител на катедра) Деканския съвет предлага да 

бъде избрана Комисия по избора в състав: 

1. проф. д-р Чонка Митева - Председател 

2. доц. д-р Николай Вълчев - член 

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

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

 

След дистанционно гласуване с 27 гласа „Да“ Факултетния съвет избира 

Комисия по избора в състав: 

1. проф. д-р Чонка Митева - Председател 

2. доц. д-р Николай Вълчев - член 

3. гл. ас. д-р Петя Велева - член 
която в деня на Факултетния съвет да осъществи таен избор по втора и четвърта точка от 

дневния ред присъствено, в кабинет № 443 (проф. В. Радев) между 13 и 14 часа. 

  
ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Отчет за дейността на Факултетния съвет на Аграрен факултет за 2020 г. 

Не са постъпили мнения и предложения. 

След проведено дистанционно гласуване с 27 гласа „Да“ Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема отчета на Деканското ръководство за дейността на Факултетния съвет за 

2020 г. и дава много добра оценка за цялостната дейност на Факултетния съвет при 

Аграрен факултет. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

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

гласували 27. От 27 гласували за гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев - 27 гласа „ДА“. 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Микробиология“, Професионално 

направление 4.3. „Биологически науки“, Област на висше образование 4. 

„Природни науки, математика и информатика“.  
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2. Предлага на Ректора на Тракийски университет да издаде Заповед за 

назначаването на гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Микробиология“, Професионално 

направление 4.3. „Биологически науки“, Област на висше образование 4. 

„Природни науки, математика и информатика“.  

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Информация за резултатите от рейтинга на ВУЗ. 

Не са постъпили мнения или предложения. 

След проведено дистанционно гласуване с 27 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема представената информация за рейтинговото проучване на висшите 

училища и възлага на методичните съвети да анализират подробно резултатите 

с цел заемане на по-високи позиции в класацията на университетите.  
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 Рейтинг ТрУ 2020г.  Място 

Животновъдство първо 
Растениевъдство второ 
Биологически науки трето 
Общо инженерство седмо 

Изказваме сърдечна благодарност на всички преподаватели, допринесли с 

дейността си за постигане на високите резултати! 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Утвърждаване на ръководител на катедра. 

Постъпил е доклад от доц. д-р Д. Георгиев (вх. № 2522/14.12.2020 г.), зам.-декан, на 

когото е възложено от Деканското ръководство да ръководи заседанието на кат. 
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„Морфология, Физиология и хранене на животните“ по избор на ръководител на 

катедрата.  

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

„Морфология, Физиология и хранене на животните“ - 8, присъстват 8 преподаватели. 

Издигнати са две кандидатури: на проф. д-р Иван Стоянов Върляков и на доц. д-р 

Сашка Иванова Чобанова. След проведен таен избор: от гласували осем членове на 

академичния състав – 5 гласа за проф. Иван Върляков и 3 гласа за доц. Сашка 

Чобанова. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди избора на 

проф. Иван Върляков за ръководител на катедра „Морфология, Физиология и хранене 

на животните“. 

 

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

гласували 27. От 27 гласували за проф. д-р Иван Върляков - 24 гласа „ДА“ и 2 „Не“ и 

1 „Бяла бюлетина“. 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава проф. д-р Иван Стоянов Върляков за Ръководител на катедра 

„Морфология, Физиология и хранене на животните“. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА 

Избор на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Професор“. 

Не са постъпили мнения или предложения. 

След проведено дистанционно гласуване с 27 гласа „Да“ Факултетния съвет прие следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Избира Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ за нуждите на секция „Физика“ по научната специалност „Физика“, 

Професионално направление 4.1. „Физически науки“, Област на висше 

образование 4. „Природни науки, математика и информатика“ в следния 

състав: 

Вътрешни членове:  

1. Проф. дн. Иван Танев Иванов - научна специалност „Физика“, професионално 

направление 4.1 „Физически науки“, Тракийски Университет, МФ. 

Резерва: 

1. Проф. дсн. Васил Костадинов Атанасов - научна специалност „Биохимия“, 

професионално направление 4.3 „Биологични науки“, Тракийски Университет, 

АФ.  

Външни членове: 

1. Проф. дн. Евгения Петрова Вълчева - научна специалност „Електрични, 

магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, професионално 
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направление 4.1 „Физически науки“, Софийски университет "Св. Климент 

Охридски";  

2. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева - научна специалност „Електрични, 

магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, професионално 

направление 4.1 „Физически науки“, Пловдивски Университет "Паисий 

Хилендарски", Физико-технологичен факултет; 

3. Проф. д-р. Емилия Миткова Михайлова - научна специалност „Електрични, 

магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, професионално 

направление 4.1 „Физически науки“, Аграрен Университет – Пловдив, Факултет 

по лозаро-градинарство, катедра „Мелиорации, земеустройство и агрофизика“; 

 

4. Проф. дсн. Анна Гаро Аладжаджиян - научна специалност „Електрични, 

магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, професионално 

направление: 4.1 „Физически науки“, пенсионер; 

5. Проф. д-р. Димана Илиева Назърова - научна специалност: „Физика на 

вълновите процеси“, професионално направление 4.1 „Физически науки“, 

Институт по оптически материали и технологии, БАН; 

6. Проф. дн. Елена Вадимовна Стойкова - научна специалност „Физика на 

вълновите процеси“, професионално направление 4.1 „Физически науки“, 

Институт по оптически материали и технологии, БАН. 

Резерва: 

1. Проф. д-р. Цветанка Крумова Бабева - научна специалност „Електрични, 

магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, професионално 

направление 4.1 „Физически науки“, Институт по оптически материали и 

технологии, БАН. 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Избор на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Главен асистент“. 
Не са постъпили мнения или предложения. 

След проведено дистанционно гласуване с 27 гласа „Да“ Факултетния съвет прие следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Избира Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност„Главен 

асистент“ но научната специалност „Развъждане на селскостопанските 

животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално 

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

науки и ветеринарна медицина“ в следния състав: 
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Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Валентин Яков Кацаров - АФ, ТРУ, научна специалност 

„Свиневъдство“, професионално направление 6.3. „Животновъдство“; 

2. Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева - АФ, ТРУ научна специалност 

„Генетика“, професионално направление 6.3. „Животновъдство“; 

3. Проф. дсн Светлин Генов Танчев - научна специалност „Генетика“, 

професионално направление 6.3. „Животновъдство“. 

Резерва: 

1. Проф. дсн Лилян Крумов Сотиров - научна специалност „Генетика“, 

професионално направление 6.3. „Животновъдство“. 

 

Външни членове: 

1. Проф. дбн Иванка Тодорова Йотова-Стоянчева  - научна специалност 

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

медицина“, пенсионер; 

2. Проф. дсн Живко Кръстанов - научна специалност „Развъждане на с.с. 

животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално 

направление 6.3. „Животновъдство“. 

Резерва: 

1. Доц. д-р Теодора Спасова Ангелова - научна специалност „Развъждане на с.с. 

животни, биология и биотехника на размножаването“, професионално 

направление 6.3. „Животновъдство“. 

 

ТОЧКА ТЕКУЩИ 

Не са постъпили изказвания или предложения. 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


