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ПРОТОКОЛ № 15 

от заседание на  ФС 

проведено на  16.05. 2017 г. 

 

Днес, 16.05. 2017 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 Е. Райчев, 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 Ст. Методиев, гл. ас. д-р М. Георгиев,  гл. ас. д-р Ст. Стоянова, 

ас. д-р М. Маринова, докт. С. Калчева.  

На заседанието присъстват 31 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 бъде включена 

допълнителна нова точка, а именно: 

 

6. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“. 

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

7. Удължаване на срока на Научни проекти. 

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

8. Актуализиране на план-сметка на общоуниверситетски инфраструктурен 

проект. 

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

9. Натоварване на хоноруван преподавател за извеждане на занятия за летен 

семестър, задочно обучение. 

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

10. Натоварване на нехабилитиран преподавател за извеждане на лекционен 

курс за летен семестър, задочно обучение. 

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 30 гласа „За“ Факултетния съвет окончателно прие 

следния 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчисляване от докторантура с право на защита на докторант на самостоятелна 

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

2. Утвърждаване на състав на Научно жури по процедура за защита на 

дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“. 

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

3. Обсъждане и приемане на такси за обучение на докторанти на самостоятелна 

подготовка. 

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

4. Приемане на индивидуални учебни планове и план-сметки на редовни 

докторанти. 

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

5. Актуализация на учебни планове и програми  в Аграрен факултет. 

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

6. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 

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

7. Удължаване на срока на Научни проекти. 

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

8. Актуализиране на план-сметка на общоуниверситетски инфраструктурен 

проект. 

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

9. Натоварване на хоноруван преподавател за извеждане на занятия за летен 

семестър, задочно обучение. 

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

10. Натоварване на нехабилитиран преподавател за извеждане на лекционен курс 

за летен семестър, задочно обучение. 

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

11. Обсъждане състоянието и възможностите за модернизация на УЕБ на АФ 

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

12. Текущи 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Отчисляване от докторантура с право на защита на докторант на 

самостоятелна подготовка. 

 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Ректора на Тракийски университет да бъде отчислен от 

докторантура с право на защита ас. Димо Проданов Димов - докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра „Приложна екология и зоохигиена“. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Утвърждаване на състав на Научно жури по процедура за защита на 

дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“  
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След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за 

присъждане на ОНС „Доктор“ на ас. Димо Проданов Димов  по научната 

специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване, 

Област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, 

Професионално направление 6.3. „Животновъдство“ на тема: „Влияние на 

микроклимата и някои технологични параметри върху индекси на комфорт 

при свободно отглеждани крави за мляко“, научен ръководител – проф. д-р 

Чонка Митева. Състав на журито: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Чонка Минчева Митева – научен ръководител, АФ, ТрУ; 

2. Проф. дсн Георги Стефанов Петков – АФ, ТрУ; 

Резерва: доц. д-р Ваня Петрова Димова – АФ, ТрУ 

 

Външни членове: 

3. Проф. д-р Диман Йорданов Диманов – пенсионер, АФ, ТрУ; 

4. Проф. д-р Йовка Митева Попова – ЗИ, Стара Загора; 

5. Доц. д-р Веселин Киров Киров – ЛТУ, гр. София; 

Резерва – Проф. двмн Байко Димитров Байков – пенсионер, Лесотехнически 

университет, София. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обсъждане и приемане на такси за обучение на докторанти на самостоятелна 

подготовка. 
Такса за докторанти на самостоятелна подготовка извън структурата на ТрУ 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“,  Факултетния съвет взе следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема разпределението на средствата от докторанти, извън структурата на 

ТрУ, а именно: 20 % - за научния ръководител, 20 % за секцията, към която 

е докторантът и 60 % за АФ (за научни изследвания). 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“,  Факултетния съвет взе следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Въвеждането на такси за обучение на свободни докторанти да бъде отложено 

за следващото заседание на Факултетния съвет. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Приемане на индивидуални учебни планове и план-сметки на редовни 

докторанти. 
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След проведено гласуване с 31 гласа „За“ , Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

1. Утвърждава индивидуалния учебен план и план-сметката на Мария 

Тодорова Желязкова – редовен докторант към секция Генетика на кат. 

„Генетика, Развъждане и репродукция“.  

 

След проведено гласуване с 31 гласа „За“ , Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

2. Утвърждава индивидуалния учебен план и план-сметката на Ивелина 

Николаева Недева – редовен докторант към секция Физиология на кат. 

„Морфология, Физиология и хранене на животните“. 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Актуализация на учебни планове и програми  в Аграрен факултет. 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, 3 „против“ и 4 „Въздържал се“, 

Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

1. Променя статута на дисциплината „Въведение в аграрните науки“ – от 

задължителна става избираема за всички специалности в Аграрен факултет. 

 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“ и 1 „Въздържал се“, Факултетния съвет 

взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Приема следните промени за специалност „Аграрно инженерство“: 

Промени на водещи дисциплини 

1. „Използване на AutoCad в инженерното проектиране“ – водещ на 

дисциплината да бъде гл. ас. д-р Галина Динева; 

2. „Техническо чертане“ – водещ на дисциплината да бъде гл. ас. д-р Галина 

Динева; 

3. „Електротехника и електрозадвижване“ – водещ на дисциплината да бъде 

доц. д-р Светослав Иванов; 

4. „Агрометеорология“ – водещ на дисциплината да бъде доц. д-р Николай 

Такучев. 

 

След проведено гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Приема следните промени за специалност „Рибовъдство и аквакултура“: 

Промени на водещи дисциплини 
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1. „Хидрология и климатология“ – водещ на дисциплината да бъде доц. д-р 

Николай Такучев; 

2. „Стопанско значими хидробионти“ – водещ на дисциплината да бъде проф. 

д-р Йордан Стайков; 

3. „Водна ентомология“ - водещ на дисциплината да бъде доц. д-р Галин 

Николов; 

4. „Технологии в сладководната аквакултура“ - водещ на дисциплината да 

бъде проф. д-р Йордан Стайков; 

5. „Основи на рибовъдството“ - водещ на дисциплината да бъде гл. ас. д-р 

Стефка Стоянова; 

6. „Технологии в морската аквакултура“ - водещ на дисциплината да бъде 

гл. ас. д-р Георги Желязков; 

7. „Интегрирани технологии в аквакултурата“ - водещ на дисциплината да 

бъде проф. д-р Йордан Стайков; 

8. „Законодателство в аквакултурата и риболова“ - водещ на дисциплината 

да бъде доц. д-р Галин Николов; 

9. „Риболовен туризъм“ - водещ на дисциплината да бъде доц. д-р Галин 

Николов; 

10. „Акваристика“ - водещ на дисциплината да бъде доц. д-р Галин Николов; 

11. „Промишлен риболов“ - водещ на дисциплината да бъде доц. д-р Галин 

Николов. 

 

Промяна в статута на изучаваните дисциплини 

1. „Въведение в аграрните науки“ – от задължителна да стане избираема. 

2. „Промишлен риболов“ с водещ доц. д-р Галин Николов да се включи в 

учебния план при редовно и задочно обучение като задължителна; 

3. „Водна ентомология“ с водещ доц. д-р Галин Николов да се включи в 

учебния план при редовно и задочно обучение като избираема. 

 

След проведено гласуване с 23 гласа „За“, 4 „Против“ и 4 „Въздържал се“, 

Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Приема следните промените за специалност „Екология и опазване на 

околната среда“. 

Отпадане на задължителна дисциплина 

1. „Почвознание и земеделие“ – с хорариум 2/1. 

Промяна в статута на изучаваните дисциплини 

1. „Въведение в аграрните науки“ – от задължителна да стане избираема. 

Актуализиране на учебна програма и преименуване на дисциплина 

1. „Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите“ да се 

преименува в “Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху 
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екосистемите“  като се включат методични единици по Почвознание, без да 

се променя хорариума на дисциплината. 

Отпадане на избираеми дисциплина 

1. „Консултантска дейност в селското стопанство“; 

2. „Нанотехнологии в аграрния сектор“. 

Преименуване на дисциплина 

1. „Животновъдство“ – да се преименува в „Екологични аспекти на 

животновъдството“ – със седмична заетост 2/2. На конкурсен принцип, със 

срок 1 месец новата програма да се представи пред МС по ЕООС. 

2. „Растениевъдство“ да се преименува в „Екологични аспекти на 

растениевъдството“ – със седмична заетост 2/2. На конкурсен принцип, със 

срок 1 месец новата програма да се представи пред МС по ЕООС. 

ОКС „Магистър“ 

1. Да се разработи нова магистърска програма „ Екология на селищните 

системи“. На конкурсен принцип, със срок 1 месец новата програма да се 

представи пред МС по ЕООС. Отговорник за програмата да бъде проф. дн 

Гергана Костадинова. 

2. В магистърските програми - „Екотуризъм“ и „Опазване и управление на 

околната среда“ да бъде включена дисциплината „Градска екология“ с 

хорариум 15/15 и 2,4 кредита като избираема. 

 

След гласуване с 31 гласа „За“ Факултетния съвет взе следното решение: 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема следните промените за специалност „Агрономство“: 

Промени на водещи дисциплини 

1. „Агрометеорология“ - водещ на дисциплината да бъде доц. д-р Николай 

Такучев; 

2. „Специална фитопатология“ – ОКС „Магистър“ - водещ на дисциплината 

да бъде доц. д-р Георги Беев; 

3. „Растителна вирусология и бактериология“ – ОКС „Магистър“ - водещ на 

дисциплината да бъде доц. д-р Георги Беев. 

Промени на семестъра на изучаване на учебни дисциплини в учебния план на 

редовно обучение 

1. „Окачествяване и съхраняване на зърно“ – от пети в седми семестър; 

2. „Ерозия на почвата и борбата“ – от седми в пети семестър. 

Промяна в кредитите на дисциплина 

1. „Фуражи и хранене на животните“ (избираема дисциплина)  - от 3.6 на 4.8 

кредита. 

 

 

След проведено гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ:  

1. Запазва се хорариумът на дисциплината „Основи на храненето“;  

2. Увеличава се хорариумът на дисциплината „Агромениджмънт“ - от 45 (2/1) 

на 60 (2/2);   

3. Запазва се хорариумът на дисциплината „Икономика на селското 

стопанство“ -  45 (2/1). 

4. Приема останалите промени за специалност „Зооинженерство“: 

Промяна на водещ дисциплина  

1. „Производствени технологии за сладководните видове риби“ от МП 

„Аквакултура“ - доц. д-р Ивайло Сираков; 

2.  „Хранене на с.с. птици“ от МП „Птицевъдство“ - водещ на дисциплината 

доц. С. Чобанова;  

3. „Добиви и окачествяване на птиче месо“ от МП „Птицевъдство“ – водещ 

на дисциплината доц. С. Рибарски  

4. „Защита и хуманно отношение към конете“ – заменя се водещия на 

дисциплината– доц. Ст. Рибарски с проф. д-р Юрий Митев. 

5. „Биологични особености на коня“ в МП по „Коневъдство“ и „Конен 

спорт“-  заменя се водещия на дисциплината – проф. д-р Бързев с гл. ас. д-р 

Радка Влаева. 

Промяна в статута на изучаваните дисциплини 

1. „Въведение в аграрните науки“ – от задължителна да стане избираема. 

Актуализиране на учебни програми:  

1. По дисциплината „Биохимия“, свързани с въвеждането на нови методични 

единици. 

2. По избираемата дисциплина „Инкубация на селскостопанските птици“, с 

водещ проф. дн Атанас Генчев. 

3. По задължителната дисциплина „Бубарство”, с водещ Доц. д-р Михаил 

Панайотов. 

4. По дисциплина „Пчеларство“ за ОКС „Бакалавър“, свързани с 

продължителността на методичните единици в упражненията и 

преструктурирането на конспекта. 

5. По избираемата дисциплина „Микробиологичен контрол и оценка 

безопасността на храни и фуражи” (за ОКС „Магистър“), с водещ доц. д-р 

Георги Беев. 

Преименуване на дисциплина 

Променя заглавието на дисциплината  „Селекция и репродукция на биволи“ 

от МП „Говедовъдство и биволовъдство“ на „Селекция, репродукция и 

технологии на отглеждане на биволи“ и одобрява актуализацията в 

съдържанието на същата учебна програма. 

Въвеждане на нова дисциплина  

1. „Биологично птицевъдство“ от МП „Птицевъдство“ – водещ на 

дисциплината ас. д-р Хр. Луканов. 
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Промяна в хорариума на дисциплина 

1. „Агромениджмънт“ (задължителна дисциплина) - от 45 часа (2/1) на 60 

часа (2/2).  

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“. 

След проведено гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Предлага на Ректора на ТрУ да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност 

„Биохимия“, област на висше образование 4. „Природни науки, математика 

и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ със 

срок 2 месеца от обявяване в Държавен вестник. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Удължаване на срока на Научни проекти. 

След проведено гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Утвърждава удължаване с 6 месеца на Научен проект 6АФ/16 на тема: 

„Молекулярна идентификация и токсигенен потенциал на видове от род 

Fusarium , изолирани от зърнени култури в област Стара Загора“ с научен 

ръководител доц. д-р Георги Беев. 

 

След проведено гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Утвърждава удължаване с 6 месеца на Научен проект 10Ж/15 на тема: 

„Проучване върху продуктивните признаци и някои морфологични 

особености на вимето от породата Лакон в България“ с научен ръководител 

доц. д-р Димитър Панайотов. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Актуализиране на план-сметка на общоуниверситетски инфраструктурен 

проект. 

След проведено гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ: 

Приема: 
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1. Прехвърляне на неизразходвани средства в размер на четири хиляди 

осемстотин и четиринадесет (4814) лева от приключили инфраструктурни 

проекти (1АФ/09, 1Ф/10 и 5OУП/12) към проект 4OУП/11, които да бъдат 

използвани за закупуване на спектрофотометър за нуждите на НИЛ.  

2. Дофинансиране на проект 4OУП/11 с неусвоени финансови средства от 

субсидията за наука за 2017г. в размера на седем хиляди и шестотин (7600) 

лв., които да бъдат използвани  за закупуване на уреди и апарати за нуждите 

на лаборатирии в АФ (уред за определяне на топлинния стрес при говеда, 

термовизионна камера, дигитални апарати за измерване влагосъдържание 

на кожата и др.). 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Натоварване на хоноруван преподавател за извеждане на занятия за летен 

семестър, задочно обучение. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Възлага на  доц. д-р Светослав Иванов – хоноруван преподавател към кат. 

„Аграрно инженерство“ да изведе занятията и по дисциплината „Аграрна 

електроника и автоматика І част“ за спец. Аграрно инженерство, задочно 

обучение, летен семестър. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Натоварване на нехабилитиран преподавател за извеждане на лекционен 

курс за летен семестър, задочно обучение. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Възлага на ас. д-р Петя Маринова Велева да изведе занятията по 

дисциплината Машинни елементи за специалност Аграрно инженерство, 

задочно обучение, летен семестър. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Обсъждане състоянието и възможностите за модернизация на УЕБ на АФ 

След проведено гласуване с 21 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Бъдещата Учебно-експериментална база на Аграрен факултет да бъде 

ситуирана на територията на Земеделски институт, Стара Загора. 

 
ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

1. Молби на студенти 
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След проведено гласуване 21 гласа „За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Разрешава служебно заверяване на летния семестър на учебната 2016/2017 г. на 

следните студенти от редовна форма на обучение: 

- Евгени Иванов Генчев – спец. Аграрно инженерство, ф. № 309, ІІІ курс; 

- Атанас Минчев Иванов - спец. Рибовъдство и аквакултура, ф.№ 120, ІV курс; 

- Бетина Росенова Каралиманова – спец. ЕООС, ф.№ 646, ІV курс; 

- Андреана Проданова Андреева – спец. ЕООС, ф.№ 651, ІV курс; 

- Камелия Павлинова Каменова – спец. ЕООС, ф.№ 664, ІV курс; 

- Христо Николаев Гоцев – спец. Аграрно инженерство, фак.№303, IV курс; 

- Галин Красимиров Господинов – спец. Аграрно инженерство, фак.№292, IV курс;  

- Розита Божидарова Димитрова – спец. ЕООС, фак.№642, IV курс; 

- Кера Илиева Демирева – спец. „Агрономство“, фак. №674, III курс; 

- Деница Георгиева Димитрова – спец. „ЕООС“, ф. № 634, ІV курс; 

- Мария Енчева Петкова - спец. „ЕООС“, ф. № 638, ІV курс; 

- Росица Атанасова Донева – спец. „Агрономство“, ф. № 666, ІІІ курс; 

- Силвестра Георгиева Роякова - спец. „Агрономство“, ф. № 675, ІІІ курс; 

- Пепо Иванов Годжев – спец. Агрономство, ф. № 647, ІV курс. 

- Ервин Ерхан Изет – спец. Аграрно инженерство, ф.№ 351, І курс. 

- Даниела Ганчева Паскалева – спец. Зооинженерство, ф. № 10624, ІV курс. 

- Георги Димитров Данаилов - спец. Зооинженерство, ф. № 10723, ІІ курс 

- Мария Жечева Колева - спец. Зооинженерство, ф. № 10777, І курс 

- Елена Йорданова Кушлева - спец. Зооинженерство, ф. № 10730, ІІ курс 

- Мария Тенкова Димитрова – Агрономство, ф.№ 747, І курс. 
- Гергана Цветанова Цекова – спец. Агрономство, ф. № 699, ІІ курс; 

- Адриана Драгомирава Пехливанова - спец. Агрономство, ф. № 727, ІІ курс; 

- Доника Красимирова Костова - спец. Агрономство, ф. № 701, ІІ курс; 

- Теодор Красимиров Гьорчев - спец. Агрономство, ф. № 700, ІІ курс; 

- Илия Георгиев Ников - спец. Агрономство, ф. № 707, ІІ курс; 

- Данаил Стефанов Крачунов - спец. Агрономство, ф. № 721, ІІ курс; 

- Йордан Стилиянов Томов – спец. Агрономство, ф. № 752, І курс; 

- Виктор Божидаров Димитров – спец. ЕООС, І курс; 

- Николета Николаева Илиева – спец. ЕООС, ф.№ 754, І курс. 

- Неделин Минчев Неделчев – спец. Аграрно инженерство, ф. 332, ІІ курс. 

- Костадин Димов Грозев – спец. Рибовъдство и аквакултура, ф. № 185, І курс. 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
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