
 

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: 1 от 6 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседание на  ФС 

проведено на  20.12. 2016 г. 

 

Днес, 20.12. 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. д-р И. Върляков, 

проф. дн Ив. Желязкова, проф. д-р Й. Стайков, проф. дсн Р. Славов, проф. дсн Ст. Денев, 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, 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. Х. 

Бърдарова. 

На заседанието присъстват 29 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 

нови точки, а именно: 

3. Избор на хоноруван преподавател за извеждане на занятия за зимния семестър на 

учебната 2016/2017 г. 

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

4. Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател. 

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

5. Отчисляване на докторант на самостоятелна подготовка с право на защита. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

6. Утвърждаване на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за 

придобиване на ОНС „Доктор“. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

7. Промяна в план-сметката на редовен докторант. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

8. Утвърждаване на рецензент на окончателен отчет на инфраструктурен проект. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

 

 

След направените предложения за допълване на дневния ред се пристъпи към гласуване.  

След проведено гласуване с 29 гласа „За“ Факултетния съвет окончателно прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по „Екология и опазване на 

екосистемите“ към катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

2. Натоварване на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни курсове за летен 

семестър на учебната 2016/2017 г., редовна и задочна форма на обучение. 

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

3. Избор на хоноруван преподавател за извеждане на занятия за зимния семестър на 

учебната 2016/2017 г. 

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

4. Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател. 

 

5. Отчисляване на докторант на самостоятелна подготовка с право на защита. 

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

придобиване на ОНС „Доктор“. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

  

7. Промяна в план-сметката на редовен докторант. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

8. Утвърждаване на рецензент на окончателен отчет на инфраструктурен проект. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан по НИД 

9. Текущи 

 

 

Комисия по избора: 

Председател: проф. дн Ив. Желязкова 

Членове: доц. д-р К. Пейчев 

гл. ас. д-р Ст. Стоянова 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по „Екология и опазване на 

екосистемите“ към катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира гл. ас. д-р Николай Петров Такучев на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Екология и опазване на екосистемите“, Област на висше 

образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, Професионално 

направление 4.3. „Биологически науки“.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ, гл. ас. д-р Николай Петров Такучев да бъде назначен на 

академичната длъжност „Доцент“ към катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Натоварване на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни курсове за 

летен семестър на учебната 2016/2017 г., редовна и задочна форма на обучение. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага на: 

Гл. ас. д-р Тодор Желязков Славов - частично извеждане на лекционния материал по 

дисциплините: 

- „Физиология на животните и човека“ – за спец. ЕООС, зад. обуч. 

- „Етология“ – спец. ЕООС, зад. обуч. 

 

Гл. ас. д-р Силвия Стефанова Раданова – частично извеждане на лекционния лекционния 

материал по дисциплините: 

- „Физиология на растенията“ за спец. „Агрономство“, І курс, зад. обуч.; 

- „Ботаника“ за спец. „ЕООС“, І курс, ред. обуч.; 

- „Ветеринарномедицинска ботаника“ за спец. „Ветеринарна медицина“, І курс; 

- Чуждоезиково обучение по „Ветеринарномедицинска ботаника“, за спец. „Ветеринарна 

медицина“, І курс. 

 



 

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: 3 от 6 

 

 

Гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков – частично извеждане на лекционния лекционни 

материал по дисциплините: 

- „Основи на рибовъдството“ – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІ курс, зад. обуч.; 

- „Интегрирани технологии в аквакултурата“ – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІV курс, 

зад. обуч.; 

- „Риболовен туризъм“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІ курс, зад. обуч.; 

- „Аквакултура и мениджмънт на рекреачната дейност“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, 

ІІІ курс, зад. обуч.; 

- Извеждане на практически занятия със студенти от Магистърска програма „Аквакултура“. 

 

Гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова - частично извеждане на лекционния материал по 

дисциплините: 

- „Рибовъдство“ – за спец. „Зооинженерство“, ІІІ курс, зад. обуч.; 

- „Водна ентомология“ – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІ курс, зад. обуч.; 

- „Акваристика“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІV курс, зад. обуч.; 

- „Стопанско-значими хидробионти“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, І курс, редовно. 

обучение и задочно обучение; 

- Технологии в сладководната аквакултура“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІV курс, 

зад. обуч.; 

- Извеждане на практически занятия със студенти от Магистърска програма „Аквакултура“. 

 

Гл. ас д-р Галин Янков Николов – частично извеждане на лекционния материал по 

дисциплините: 

- „Акваристика“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІV курс, зад. обуч.; 

- „Законодателство в аквакултурата и риболова“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІV 

курс, редовно и задочно обучение; 

- „Промишлен риболов“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІІ курс, редовно и задочно 

обучение; 

- „Акваристика“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІV курс, зад. обуч. 

 

Гл. ас. д-р Галина Тенева Динева – пълно извеждане на лекционните курсове по 

дисциплините: 

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

курс, редовно и задочно обучение; 

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

- „Техническо чертане“ “ – за ОКС „Магистър“, задочно обучение; 

- „Технологии за пречистване на флуиди“ - “ – за спец. „Аграрно инженерство“, ІV курс, 

редовно обучение – частично извеждане – 14 часа. 

  

Ас. Димитър Стоянов Георгиев – пълно извеждане на лекционния курс по дисциплината 

„Механика и съпротивление на материалите“  за спец. „Аграрно инженерство“, ОКС 

„Магистър“, задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Мирослава  Тенева Иванова – пълно извеждане на лекционния курс по 

дисциплина „Математика“ за специалности „ЕООС“ и „Агрономство“, І курс, задочно 

обучение.   

 

Гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова – частично извеждане на лекционните курсове по: 

- „ Гъбарство“ за спец. „Агрономство“(избираема), ІІІ курс, задочно обучение; за спец. „ЕООС“ 

(факултативна), V курс, задочно обучение  
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Ас. д-р Пенка Иванова Пеева – пълно извеждане на лекционните курсове по: 

- „Лозарство и винарство“ – за спец. „Агрономство“, редовно обучение, ІІІ курс, и задочно 

обучение ІV курс; 

- „Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция (избираема дисциплина) – за спец. 

„Агрономство“, редовно обучение, ІV курс; 

- „Производство на посевен и посадъчен материал“ – ОКС „Магистър“ за спец. „Агрономство“ 

 

Гл. ас. д-р Тончо Динев - пълно извеждане на лекционния курс на дисциплината „Биологичен 

контрол на водопречистването“ – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, редовно и задочно 

обучение. 

 

Гл. ас. д-р Елица Вълкова - частично извеждане на лекционния курс по „Биохимия на 

растенията“, спец. „Агрономство“  за редовно и задочно обучение; 

 

Ас. д-р Милена Цанова - частично извеждане на лекционния курс по „Биохимия на 

растенията“, спец. „Агрономство“ за редовно и задочно обучение; 

 

Гл. ас. д-р Димитър Йоргов – пълно извеждане на лекционния курс по „Физика-ІІ част“ за 

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

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Избор на хоноруван преподавател за извеждане на занятия за зимния семестър на 

учебната 2016/2017 г. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава избора на проф. д-р Христо Георгиев Бозуков за хоноруван преподавател по 

дисциплината „Болести и неприятели при производство и съхранение на посевен и 

посадъчен материал“ за зимен семестър на учебната 2016/2017 г., ОКС „Магистър“ (6(12) 

часа лекции и 6 часа упражнения). 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Да бъде обявен конкурс за хоноруван преподавател по дисциплината „Агролесовъдство“ 

(избираема дисциплина) с хорариум 8 часа лекции и 16 часа упражнения. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Отчисляване от докторантура с право на защита на докторант на самостоятелна 

подготовка. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Отчислява от докторантура с право на защита ас. Димитър Стоянов Георгиев, докторант 

на самостоятелна подготовка към катедра „Аграрно инженерство“. 

  

ПО ШЕСТА ТОЧКА 
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Утвърждаване на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за 

придобиване на ОНС „Доктор“. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд на тема: 

„Сравнителен анализ на строително-техническите параметри и пропусквателната 

способност на различни видове доилни зали за крави“, научна специалност „Механизация 

и електрификация на животновъдството“, област на висше образование 5. „Технически 

науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ на докторант на 

самостоятелна подготовка Димитър Стоянов Георгиев в състав: 

І. Вътрешни членове: 

1. Доц. д-р инж. Банко Вълчанов Банев – пенсионер; 

2. Доц. д-р инж. Ваня Петрова Димова – ТрУ, Стара Загора 

Резерва:  
Доц. д-р инж. Неделчо Събев Делчев – ТрУ, Стара Загора 

 

ІІ.Външни членове: 

1. Проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов – РУ „Ангел Кънчев“, Русе; 

2. Доц. д-.р инж. Ангел Димитров Трифонов -  АУ, Пловдив; 

3. Доц. д-р Христо Тодоров Мехочев – Пенсионер 

Резерва:  
Проф. д-р инж. Сава Маринов Мандраджиев – АУ, Пловдив. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Промяна в план-сметката на редовен докторант  

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава промяната в план-сметката на редовен докторант Силвия Евгениева 

Калчева. Предвидените средства в размер на 210 лв. по т.2 „Материали и пособия“ да 

бъдат използвани за курс по английски език ниво „В2“ с хорариум 150 часа. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Утвърждаване на рецензент на окончателен отчет на инфраструктурен проект. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава проф. дсн Тодор Димитров като рецензент на окончателен отчет на Научен 

инфраструктурен проект 8ОУП/2014. 

 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

1. Молби на студенти за служебно заверяване на зимен семестър. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Разрешава служебното заверяване на зимния семестър за следните студенти от редовна 

форма на обучение: 

- Теньо Желев Петров – спец. ЕООС, редовно обучение, ф.№ 763, І курс; 



 

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: 6 от 6 

 

 

- Жана Михова Ангелова – срец. ЕООС, ф.№ 741, І курс; 

- Шенгюн Зюхремов Ахмедов – спец. Зооинженерство, ф.№ 10773, І курс; 

- Стефан Драгомиров Данчовски – спец. Зооинженерство, ф.№ 10775, І курс; 

- Любомира Мишева Йорданова – спец. Зооинженерство, ф. № 10771, І курс; 

- Йоанна Иванова – спец. Зооинженерство, ф.№ 10698, ІІ курс; 

- Надежда Пламенова Костова – спец. Зооинженерство, ф.№ 10593, ІV курс; 

- Теодора Иванова Динкова – спец. Зооинженерство, ф.№ 10654, ІІІ курс; 

- Димитър Светлозаров Павлов – спец. Аграрно инженерство, ф.№ 288, ІV курс; 

- Станислав Маргаритов Гочев – спец. Аграрно инженерство, ф.№ 290, ІІ курс; 

- Светослав Насков Чакъров – спец. Аграрно инженерство, ф.№ 315, ІІІ курс; 

- Костадин Иванов Илчев – спец. Аграрно инженерство, ф.№ 291, ІV курс; 

- Мартин Борисов Борисов – спец. ЕООС, ф.№ 758, І курс; 

- Павлин Николаев Кръстев – спец. Агрономство, ф.№ 745, І курс; 

- Неделчо Ганчев Ганев – спец Агрономство“, ф.№ 667, ІІІ курс. 

 

2. Нов курс за СДК 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да утвърди нов курс за следдипломна квалификация – 

„Лесовъдство“ с хорариум 30 часа и цена 150 лв. 

 


