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ПРОТОКОЛ № 16 

от заседание на  ФС 

проведено на  20.06. 2017 г. 

 

Днес, 20.06. 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, 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 С. 

Атанасова, доц. д-р Ст. Методиев, гл. ас. д-р М. Георгиев,  гл. ас. д-р Ст. 

Стоянова, ас. д-р М. Маринова, студ. Христина Бърарова.  

На заседанието присъстват 30 членове – т.е. 2/3 от списъчния състав на съвета. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

Доц. д-р Д. Панайотов – Предлагам като допълнителна точка да бъде включена: 

11. Обсъждане на предложения за подобряване на Системата за управление 

на качеството. 

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. Определяне на дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, 

Държавни изпити и защити на летни учебни практики и преддипломни стажове. 

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

2. Натоварване на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. 

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

3. Обявяване на конкурс за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за 

зимния семестър на учебната 2017/2018 г. 

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

4. Актуализиране съставите на Методичните съвети за специалностите в Аграрен 

факултет. 

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

5. Актуализиране съставите на комисиите за провеждане на Държавни изпити в 

Аграрен факултет за учебната 2017/2018 г. 

Докладва – доц. д-р Н. Грозева – Зам.-Декан по УД  
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6. Отчет за проведената Научна конференция на Аграрен факултет и участието в 

селскостопанските изложения АГРА – 2017 и  БАТА АГРО 2017. 

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

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

7. Обсъждане и приемане на такси за платено обучение на докторанти в Аграрен 

факултет. 

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

8. Удължаване на срока на научни проекти и промяна в план сметка на Научен 

проект. 

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

9. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по 

„Физика“. 

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

10. Обсъждане и приемане на промени в изискванията за оформяне на дипломни 

работи в Аграрен факултет. 

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

11. Обсъждане на предложения за подобряване на Системата за управление на 

качеството. 

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

 

12. Текущи 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Определяна на дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна 

сесия, Държавни изпити и защити на летни учебни практики и 

преддипломни стажове. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, 1 „Въздържал се“, Факултетния съвет 

взе следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Определя следните дати за  ликвидационна сесия, перманентна сесия, 

Държавни изпити и защити на летни учебни практики и преддипломни 

стажове: 

 

Ликвидационна сесия – 05, 07 и 08 септември 2017 г. 

Перманентни дати – 15.12.2017 г. , 02.03.2018 г. и 11.05.2018 г. 

Начало на учебната година – 11.09.2017 г. 

Практики и стажове – редовна сесия: 

Предаване на доклади – 11.09 – 15.09.2017 г. 

Защита на стажове и преддипломен стаж – 18.09 – 21.09.2017 г. 

Практики и стажове – поправителна сесия: 

Предаване на доклади – 26.02 – 02.03.2018 г. 

Защити на доклади – 06.03 – 09.03.2018 г. 
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 Държавни изпити  

1. Редовна сесия 

ОКС “Бакалавър” 

- Държавен теоретичен изпит – 28.09.2017 год. 

-  Защита на дипломни работи – 29.09.2017 год. 

ОКС “Магистър” 

- Държавен теоретичен изпит – 12.10.2017 год. 

- Защита на дипломни работи – 13.10.2017 год. 

2. Поправителна сесия 

ОКС “Бакалавър” 

- Държавен теоретичен изпит – 15. 03.2018 год. 

-  Защита на дипломни работи – 16.03.2018 год. 

ОКС “Магистър” 

- Държавен теоретичен изпит – 22.03.2018 год. 

- Защита на дипломни работи – 23.03.2018 год. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Натоварване на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. 

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

ФС РЕШИ 

1. Възлага на ас. д-р Димитър Стоянов Георгиев да изведе лекционни 

курсове по дисциплината „Механика и съпротивление на материалите“ за спец. 

„Аграрно инженерство“, ІІ курс, редовно и задочно обучение. 

 

2. Възлага на гл. ас. д-р Галина Тенева Динева да изведе лекционните 

курсове по дисциплината „Техническо чертане“, спец. „Аграрно инженерство“,  

І курс, редовно обучение  

 

3. Възлага на гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова да изведе частично 

лекционни курсове по следните дисциплини: 

- „Аквакултура въведение и принципи“ – спец. „Рибовъдство и аквакултура“,  І 

курс, редовно и задочно обучение; 

- „Рибовъдство“ – спец. „Зооинженерство“, ІV курс, редовно обучение; 

- „Екология на хидробионтите и аквакултура“ – за спец. „ЕООС“, ІV курс, 

задочно обучение; 

- „Водна ентомология“ – спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІ курс, редовно 

обучение; 
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- „Стопанско-значими хидробионти“ – спец. „Рибовъдство и аквакултура“, І курс, 

задочно обучение; 

 

4. Възлага на ас. д-р Маргарита Маринова да изведе частично лекционен 

курс по: 
 „Зоология“ – спец. „Зооинженерство“, „Рибовъдство и аквакултура“ и „ЕООС“ – 

редовно  и задочно обучение. 

 

5. Възлага на гл. ас. д-р Георги Желязков да изведе частично лекционни 

курсове по следните дисциплини: 

- „Спортен риболов“ – за спец. „Рибовъдство и аквакултури“, ІV курс, задочно 

обучение; 

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

обучение; 

- „Аквакултура и мениджмънт на рекреачната дейност“ – спец. „Рибовъдство и 

аквакултура“, ІІІ курс, задочно обучение; 

- „Технологии в морската аквакултура“ - спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІV 

курс, задочно обучение; 

 

6. Възлага на гл. ас. д-р Димитър Иванов Йоргов да изведе лекционни 

курсове по дисциплините „Физика I част“ за спец. „Аграрно инженерство“, 

редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър” и „Вятър и слънчева енергия“, 

редовно и задочно обучение, ОКС „Магистър“.   

 

7. Възлага на гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова частично да изведе 

лекционни курсове по следните дисциплини: 

- „Биохимия и биотехнологии“, спец. ЕООС, задочно обучение; 

- „Биохимия“ – спец. Зооинженерство“ – редовно и задочно обучение.  

 

8. Възлага на ас. д-р Милена Танкова Цанова частично да изведе лекционни 

курсове по следните дисциплини: 

- „Биохимия и биотехнологии“, спец. ЕООС, задочно обучение; 

- „Биохимия“ – спец. Зооинженерство“ – редовно и задочно обучение.  

  

9. Възлага на гл. ас. д-р Дарина Памукова да изведе лекционни курсове по 

дисциплината  - „Управление на качеството“ за всички специалности редовно и 

задочно обучение. 

 

10. Възлага на гл. ас. д-р Радка Влаева да изведе лекционния курс по 

дисциплината: 

- „Биологични особености на коня“ за МП по „Коневъдство“ и „Конен спорт“.   

 



 

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: 5 от 20 

 

 

 

11. Възлага на гл. ас. д-р  Митко Георгиев Георгиев да изведе лекционни 

курсове по следните дисциплини:   

- „Почвознание и земеделие“ – за спец. „ Аграрно инженерство“, 

„Зооинженерство“, редовно и задочно обучение; 

- „Общо земеделие“ – за специалност Агрономство, редовно и задочно обучение. 

 

12. Възлага на гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова да изведе частично 

лекционни курсове по следните дисциплини: 

- „Гъбарство“ – спец. „Агрономство”, редовно обучение; 

- „Билкарство“ – специалност „Агрономство“, редовно и задочно обучение.      

 

13. Възлага на ас. д-р Пенка Иванова Пеева да изведе частично лекционни 

курсове по следните дисциплини: 

- „Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция“ – спец. „Агрономство“, 

редовно и задочно обучение; 

 - „Биологично производство на грозде“ – ОКС „Магистър“ 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия 

за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. 

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

ФС РЕШИ 

Да бъде обявен конкурс за хонорувани преподаватели за извеждане на 

занятия за зимен семестър, редовно и задочно обучение за учебната 2017/2018 

г. 

Академична 2017/2018 г.  
Зимен 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                         

1 Аграрна електроника и автоматика ІІ част, сп. Аграрно 

инженерство, ІV курс, VІІ семестър – редовно обучение 

30(60) 30 10  100 

2 Основи на механизацията,  сп. Зооинженерство, ІІ курс,   ІІІ 

семестър, Редовно обучение 

30 (60)  10  70 

3   Енергетика и транспорт,  сп. Агрономство,  ІІ курс,   ІІІ 

семестър Редовно  обучение 

30(60)  10  70 

4   Трактори и автомобили, спец. Аграрно инженерство, ІІІ курс, 

V семестър, Редовно обучение 

 

45(90)  10  100 

5 Трактори и автомобили, спец. Аграрно инженерство,  ІІІ, V 

семестър, Задочно обучение 

 

21(42)  10  52 
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ОКС “Магистър” – Редовно обучение/ Задочно обучение 

1 Машини и технологии за обработка на почвата, сеитба и 

грижа за растенията, І сем. 

15(30) 15 10 

 55 

2 Подемно-транспортни машини в земеделието, І сем. 15(30) 9 10  49 

 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

 

1. Овощарство 1 част  /Б/Р.об/Агрон./ 4 к 30(60) 30 10 30   130 

2. Овощарство 1 част /Б/З.об/Агрон./  5 к 
 

15(30) 15 10 15  70 

3. Биологично производство на плодове  /М/  15(30) 15 105 - 55 

4. Производство на безопасна и качествена растителна продукция /М/ 3(6) 2 10  18 

5. Специална фитопатология /М/ 30(60)  5 - 65 

6. Растителна вирусология и бактериология /М/ 15(30)  5 - 35 

7. Прогноза и сигнализация при защита на растенията /М/ 6(12)   10  -  22 

8.  

Болести и неприятели при производство и съхранение на 

посевен и посадъчен материал /М/ 12(24) 12 10  46 

       

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                   

1. 
Зоология, спец. Зооинженерство и спец. Рибовъдство и аквакултура, 

редовно обучение. 24(48)    48 

2 
Зоология, спец. Зооинженерство и спец. Рибовъдство и аквакултура, 

задочно обучение. 10(20)    20 

3 Зоология - ВМФ 30 135   165 

4 Биологично разнообразие – спец. ЕООС, задочно обучение 16(32) 6   38 

5 Защитени територии – ОКС „Магистър“ 15(30) 9   39 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Актуализиране съставите на Методичните съвети за специалностите в 

Аграрен факултет. 

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

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състава на Методичния съвет за Специалност 
„Зооинженерство“:  
Председател: Проф. д-р Иван Върляков  

Зам. председател: Проф. дн Иванка Желязкова 

Членове:  Проф. дсн Радослав Славов 

  Проф. д-р Валентин Кацаров   

Доц. д-р Кънчо Пейчев 

Доц. д-р Стойчо Методиев 

  Доц. д-р Ганчо Ганчев   
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  студент Елена Каразутева, ІІ курс, ф.№ 10741 

Членове от бизнеса: Христо Гъчев – „Фарм технолъджи“ 

   Момчил Тасков – „Агритоп“ 

Секретар: Гл. ас. д-р Деяна Христова 

Отговаря: Декан доц. д-р Димитър Панайотов 

 

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

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  
Утвърждава състава на Методичния съвет за Специалност „Агрономство“:  
Председател: Доц. д-р Мима Тодорова  

Зам. председател: Доц. д-р Николай Вълчев 

Членове:  Доц. д-р Ценка Желязкова 

  Доц. д-р Неделчо Делчев   

Доц. д-р Грози Делчев 

  Доц. д-р Антония Стоянова 

Доц. д-р Диана Ганева 

  студент Бетина Пламенова Петрова, ІІІ курс, ф. № 686 

Членове от бизнеса: Стефан Димитров – „Евроферт“, Димитровград  

   Здравко Димитров Христакев – „Хрис-99“ ЕООД 

Секретар: Гл. ас. д-р Мария Герджикова 

Отговаря: Зам.-декан доц. д-р Нели Грозева 

 

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

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  
Утвърждава състава на Методичния съвет за Специалност „ЕООС“:  
Председател: Проф. дсн Стефан Денев  

Зам. председател: Доц. дн Гергана Костадинова 

Членове:  Доц. д-р Катя Величкова 

  Доц. д-р Евгени Райчев 

доц. д-р Стефка Атанасова 

доц. д-р Диян Георгиев 

  доц. д-р Рашко Георгиев 

  студент Ваня Стоянова Кехайова, ІІ курс, ф.№ 709 

Членове от бизнеса: инж. Дора Калчева – РЛ-РИОСВ, Стара Загора 

         Мария Петрова Иванова – РЗИ, Стара Загора 
Секретар: Ас. д-р Дияна Дерменджиева 

Отговаря: Зам.-декан доц. д-р Нели Грозева 
 
След проведено гласуване с 30 гласа „За“ , Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  
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Утвърждава състава на Методичния съвет за Специалност „Аграрно 
инженерство“:  
Председател: доц. д-р Неделчо Делчев  

Зам. председател: доц. д-р Рашко Георгиев 

Членове:  Проф. дн Живка Герговска 

  Доц. д-р Стефка Атанасова 

  Доц. д-р Кънчо Пейчев 

  Доц. д-р Ваня Димова 

  Доц. д-р Ценка Желязкова 

  студент Стоянка Георгиева Атанасова, ІІ курс, ф. № 330 

Членове от бизнеса: Димитър  Димитров – „Димес“, Хан Аспарухово 

         Банко Банев – „Алфа Микс“, Стара Загора 

Секретар: Ас. д-р Димитър Георгиев 

Отговаря: Зам.-декан проф. д-р Светлана Георгиева 

 

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

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  
Утвърждава състава на Методичния съвет за Специалност „Рибовъдство и 
аквакултура“:  
Председател: Проф. д-р Йордан Стайков  

Зам. председател: Проф. дсн Васил Атанасов  

Членове:  Доц. д-р Георги Бонев 

  Доц. д-р Галин Николов 

  Доц. д-р Георги Беев 

  Доц. д-р Валентин Дойчев 

  Доц. д-р Ивайло Сираков 

  студент Венцислав Пламенов Байданов, ІІ курс, ф.№ 184 

Членове от бизнеса: Красимир Георгиев – ЕТ“Красимир Георгиев 

         Стоян Божилов – „Форест груп“ЕООД 

Секретар:   Гл. ас. д-р Стефка Стоянова 

Отговаря:  Зам.-декан проф. д-р Веселин Радев  

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Актуализиране съставите на комисии за провеждане на Държавни изпити в 

Аграрен факултет за учебната 2017/2018 . 

След направените предложения се проведе гласуване - с 30 гласа „За“ , 

Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
ФС РЕШИ:  

Утвърждава промените в комисиите за Държавни изпити в Аграрен 

факултет за учебната 2017/2018 г. В окончателен вид комисиите ще 

изглеждат по следния начин: 
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 Специалност “Зооинженерство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

 Комисия: 

Председател: проф. дн Атанас Илчев 

Зам. председател: проф. д-р Георги Бързев 

 Членове:  проф. дн Живка Герговска  

проф. дн Иванка Желязкова 

проф. д-р Юрий Митев 

доц. д-р Димитър Панайотов 

доц. д-р Валентин Дойчев 

 Секретар: ас. д-р Радостина Гънчева 
 
Защита на дипломни работи: 

 Комисия: 

Председател: проф. дсн Радослав Славов 

Зам. председател: проф. д-р Веселин Радев 

Членове:  проф. дсн Васил Атанасов 

проф. дн Атанас Генчев 

проф. д-р Валентин Кацаров 

   доц. д-р Сашка Чобанова 

   доц. д-р Милена Панайотова 

   доц. д-р Михаил Панайотов 

 Секретар: гл. ас. д-р Деяна Христова 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Комисия: 

Председател: проф. д-р Валентин Кацаров 

Зам. председател: доц. д-р Стефан Рибарски 

Членове:  доц. д-р Ганчо Ганчев 

   доц. д-р Милена Панайотова 

доц. д-р Станимир Димитров 

доц. д-р Тодор Илиев 

 Секретар: ас. д-р Станислава Пеева 
 
Защита на дипломни работи: 

Комисия: 

Председател: проф. дсн Светлин Танчев 

Зам. председател: проф. дн Живка Герговска 

 Членове:  доц. д-р Георги Бонев  

   доц. д-р Стефан Рибарски 

   доц. д-р Михаил Панайотов 

доц. д-р Радослав Михайлов  

 Секретар: гл. ас. д-р Тончо Динев  

 

Специалност “Екология и опазване на околната среда” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Комисия: 
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 Председател: проф. дн Гергана Костадинова  

Зам. председател: доц. д-р Стефка Атанасова 

 Членове:  проф. д-р Чонка Митева 

   доц. д-р Диана Ганева 

   доц. д-р Мима Тодорова 

   доц. д-р Георги Беев 

Секретар: ас. Димо Проданов 
 
 

Защита на дипломни работи: 

Комисия: 

 Председател: проф. дсн Стефан Денев 

Зам. председател: проф. дн Иванка Желязкова 

Членове:  проф. дн Гергана Костадинова 

   проф. д-р Иван Върляков  

проф. д-р Светлана Георгиева  

доц. д-р Диян Георгиев 

доц. д-р Евгений Райчев 

 Секретар: ас. Желязко Събев 
 
ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

Комисия: 

 Председател: проф. дн Иванка Желязкова 

Зам. председател: проф. дн Гергана Костадинова 

 Членове: проф. дсн Гюрга Михайлова 

   доц. д-р Нели Грозева 

доц. д-р Тончо Пенев 

доц. д-р Николина Найденова 

  Секретар: гл. ас. д-р Елица Вълкова 

 

Защита на дипломни работи: 

Комисия: 

 Председател: проф. д-р Чонка Митева  

Зам. председател: доц. д-р Диана Ганева 

 Членове:  проф. дн Иванка Желязкова 

доц. д-р Диян Георгиев  

   доц. д-р Тодор Илиев 

   доц. д-р Нели Грозева 

 Секретар: ас. д-р Милена Цанова 

 

Специалност “Агрономство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

 Комисия: 

Председател: доц. д-р Антония Стоянова 

Зам. председател: доц. д-р Галя Панайотова 

 Членове:  доц. д-р Ценка Желязкова 

доц. д-р Грози Делчев 

   доц. д-р Стефан Мавродиев 
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   доц. д-р Мима Тодорова 

доц. д-р Николай Вълчев  

 Секретар: ас. д-р Пенка Пеева  

 

Защита на дипломни работи: 

Комисия: 

 Председател: доц. д-р Галя Панайотова 

Зам. председател: доц. д-р Ценка Желязкова 

 Членове:  доц. д-р Грози Делчев 

   доц. д-р Мима Тодорова 

доц. д-р Антония Стоянова 

   доц. д-р Николай Вълчев 

гл. ас. д-р Мария Герджикова 

Секретар: ас. Любов Плешкуца  
 
ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Комисия: 

 Председател: доц. д-р Грози Делчев  

Зам. председател: доц. д-р Ценка Желязкова  

 Членове:  доц. д-р Николай Вълчев 

   доц. д-р Галя Панайотова 

доц. д-р Стефан Мавродиев 

   доц. д-р Диана Ганева 

   доц. д-р Неделчо Делчев 

   доц. д-р Антония Стоянова 

Секретар: ас. д-р Пенка Пеева 

 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: доц. д-р Николай Вълчев 

Зам. председател: доц. д-р Антония Стоянова 

 Членове:  доц. д-р Галя Панайотова 

доц. д-р Грози Делчев 

   доц. д-р Ценка Желязкова 

   проф. дн Гергана Костадинова 

   доц. д-р Рашко Георгиев 

 Секретар: гл. ас. д-р Митко Георгиев 

 

Специалност “Аграрно инженерство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Комисия: 

 Председател: доц. д-р Неделчо Делчев 

Зам. председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

 Членове:  доц. д-р Ваня Димова 

   доц. д-р Рашко Георгиев 

   ас. д-р Галина Динева 

   гл. ас. д-р Димитър Йоргов 

 Секретар: ас. д-р Димитър Георгиев 
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Защита на дипломни работи: 

Комисия: 

 Председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

Зам. председател: доц. д-р Рашко Георгиев 

 Членове:  доц. д-р Неделчо Делчев 

   доц. д-р Ваня Димова 

проф. дн Живка Герговска 

   доц. д-р Стефка Атанасова 

   гл. ас. д-р Галина Динева 

 Секретар: ас. Йордан Стоянов 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

Комисия: 

 Председател: доц. д-р Неделчо Делчев 

Зам. председател: доц. д-р Ваня Димова 

 Членове:  доц. д-р Кънчо Пейчев 

   доц. д-р Рашко Георгиев 

доц. д-р Стефка Атанасова 

гл. ас. д-р Галина Динева 

 Секретар: ас. Галин Тиханов 
 
Защита на дипломни работи: 

Комисия: 

 Председател: доц. д-р Рашко Георгиев 

Зам. председател: доц. д-р Стефка Атанасова 

 Членове:  доц. д-р Неделчо Делчев 

   доц. д-р Ваня Димова 

доц. д-р Валентин Дойчев 

   гл. ас. д-р Галина Динева 

 Секретар: ас. д-р Димитър Георгиев 

 

Специалност “Рибовъдство и аквакултура” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

 Комисия: 

Председател: проф. д-р Йордан Стайков 

Зам. председател: доц. д-р Ивайло Сираков 

 Членове:  проф. д-р Веселин Радев 

доц. д-р Ганчо Ганчев 

доц. д-р Станимир Димитров 

доц. д-р  Галин Николов 

 Секретар: гл. ас. д-р Стефка Стоянова 
 
Защита на дипломни работи: 

 Комисия: 

Председател: проф. д-р Йордан Стайков 

Зам. председател: проф. д-р Юрий Митев 

Членове:  доц. д-р Георги Бонев 

   доц. д-р Катя Величкова 
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доц. д-р Ивайло Сираков 

  доц. д-р Галин Николов 

 Секретар: гл. ас. д-р Георги Желязков 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Отчет за проведената Научна конференция на Аграрен факултет и участието 

в селскостопанските изложения АГРА – 2017 и  БАТА АГРО 2017. 

 
ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА  

АГРА 2017 

 
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

 № по 
ред Наименование на разхода Сума 

      

  

Съгл. решение на ФС Протокол № 
12/31 .01.2017 за участие в "АГРА-
2017" определя сумата 6000 

      

1 
Такса участие - наем модулен инф. 
щанд 797,98 

2 Рекламни материали 2587,20 

3 Материали - други   

  ф-ра Метро Б-я 388,47 

4 Командировки - дневни, нощувки 660,00 

5 Гориво Микробус 440,54 

6 Гориво Опел 50,96 

      

  ОБЩО РАЗХОДИ: 4925,15 

      

      

  РЕКАПИТУЛАЦИЯ: 1074,85 

 
ОТЧЕТ за приходите и разходите 

за научна конференция на Аграрен факултет 25-26 май 2017г. 

 

 
ПРИХОДИ 

   

     
№ 
по 
ред вид на прихода сума 

1. Приходи от такси правоучастие  без ДДС, вкл. от фирми  1800лв. 7368,00 

2. Субсидия за общоуниверситетски мероприятия - 2500 лв. - 125лв.-56лв.=2319лв. 2319,00 

3. Спонсорство/дарение МИНИ МАРИЦА ИЗТОК 1-ви етап 4892,00 
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  Общо приходи: 14579,00 

     

     

 
РАЗХОДИ 

   

     
№ 
по 
ред вид на разхода документ №, дата име / доставчик сума 

          

1 Вечеря/коктейл 
ф-ра №18033/ 
26.05.2017 КЕЙБИ ГРУП ООД 3913,60 

2 Даден обяд  
ф-ра №18033/ 
26.05.2017 КЕЙБИ ГРУП ООД 450,00 

3 Кафе-пауза 
ф-ра №18033/ 
26.05.2017 КЕЙБИ ГРУП ООД 519,50 

4 Наем зала  
ф-ра №17126/ 
27.02.2017 КЕЙБИ ГРУП ООД 700,00 

5 Нощувки 
ф-ра №18032/ 
26.05.2017 КЕЙБИ ГРУП ООД 980,00 

6 
Вечери делегация от 
Франция 

ф-ри 
№17085/26.05.17, 
№15286/24.05.17 и 
№2000000277/24.05.17 

Старосел Турс ЕООД, БАР 
ЕООД и ИЛГЕ ЕООД 268,13 

7 Вход посещение 
ф-ра №4000000118/ 
26.05.2017 ДАМАСЦЕНА ЕООД 92,40 

8 Цветя, аранжировка ф-ра №138/30.05.2017 ШАЙМ ЕООД 235,00 

9 Озвучаване ф-ра 372/29.05.2017 ВИНСЕН - ВВ ЕООД 300,00 

10 Рекламни материали 
ф-ра 2620/23.05.2017, 
ф-ра 2621/23.05.2017  Кота принт ООД 3853,20 

11 
Командировки-дневни 
делегация от Франция  Заповеди №288 и 289 

Жулиета Кочеренко, Ивайло 
Маринов, Слави Тодоров 90,0 

12 Подаръци/сувенири ф-ра №64/19.05.2017 Памирс С 2015 ЕООД 232,5 

13 
Транспорт- Опел, 
Мерцедес, Виваро 

справки, заповед 
211/07.03.2017   488,6 

  ОБЩО РАЗХОДИ:     12122,93 

     

     

 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

  
2456,07 

     
Утвърдени средства от АФ, съгл. решение на ФС на АФ за покриване на разходи по 
научната конференция 10000,00 

     Покрити разходи от утвърдените средства 0,00 
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След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Приема отчета на Деканското ръководство за извършените разходи по 

Научна конференция на Аграрен факултет и селскостопанските изложения 

АГРА – 2017 и  БАТА АГРО 2017. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Обсъждане и приемане на такси за платено обучение на докторанти в 

Аграрен факултет. 

Обучение в PhD срещу заплащане, съгласно чл.21, ал.5 от ЗВО: 

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

по 1600 лв. на година 

20% за стимулиране на НР 

20% за катедрата 

Такса за обучение в редовна докторантура (6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО и 6.3 

ЖИВОТНОВЪДСТВО) - по 6600 лв. на година; 

Такса за обучение в редовна докторантура (4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ и 

5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО)  - по 3900 лв. на година; 

Такса за обучение в задочна докторантура (6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО и 6.3 

ЖИВОТНОВЪДСТВО) - по 4600 лв. на година; 

Такса за обучение в задочна докторантура (4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ и 

5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО) - по 2700 лв. на година; 

Разпределение на средствата: 

20% за стимулиране на НР 

50% за катедрата 

30% за АФ 

В годишните такси не са включени разходите по защитата на 

дисертационния труд. 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“ и 3 „Въздържал се“, Факултетния съвет 

взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  
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1. Приема предложените такси за обучение на докторанти платено обучение, 

извън структурата на Тракийски университет както следва: 

Обучение в PhD срещу заплащане, съгласно чл.21, ал.5 от ЗВО: 

- Такса за докторанти на самостоятелна подготовка извън структурата на 

ТрУ -  по 1600 лв. на година 

Такса за обучение в редовна докторантура (6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО и 6.3 

ЖИВОТНОВЪДСТВО) - по 6600 лв. на година; 

Такса за обучение в задочна докторантура (6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО и 6.3 

ЖИВОТНОВЪДСТВО) - по 4600 лв. на година; 

Такса за обучение в редовна докторантура (4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ и 

5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО)  - по 3900 лв. на година; 

Такса за обучение в задочна докторантура (4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ и 

5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО) - по 2700 лв. на година; 

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, 3 „Въздържал се“ и 1 „Против“, 

Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

2. Разпределение на средствата за свободни докторанти: 

20% за стимулиране на Научния ръководител 

20% за катедрата/секцията 

60 % за Аграрен факултет 

Разпределение на средствата от докторанти платено обучение: 

20% за стимулиране на Научния ръководител 

50% за катедрата/секцията 

30% за Аграрен факултет 

В годишните такси не са включени разходите по защитата на 

дисертационния труд. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Удължаване на срока на Научни проекти и промяна в план сметка на 

Научен проект. 

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

Утвърждава удължаване на срока на Научни проекти както следва: 

1. Проект 5АФ/16: „In vitro изследвания на антимикотичната активност на 

екстракти от билкови растения срещу причинителя на сапролегниоза при 

рибите - Saprolegnia parasitica“ с научен ръководител доц. д-р Ивайло 

Сираков – удължаване с 6 месеца; 

 

2. Проект 12АФ/16: „Проучване взаимодействието на факторите торене и 

напояване за повишаване добивите от екологично чиста продукция“ с 

научен ръководител доц. д-р Антония Стоянова – удължаване с 4 месеца; 

 

3. Проект 9АФ/16: „Изпитване на различни генотипове памук за устойчивост 

на хербициди с цел изключване а ръчния труд при отглеждането му“ с 

научен ръководител доц. д-р Грози Делчев – удължаване с 4 месеца; 

 

4. Проект 5АФ/16: „Спектрален анализ като помощен метод за диагностика 

на почвени типове“ с научен ръководител доц. д-р Мима Тодорова – 

удължаване с 6 месеца. 

 

5. Приема промяната на план-сметката на Научен проект 13АФ/16: 

„Проучване на някои биологични признаци при медоносната пчела (Apis 

mellifera L.) в зависимост от степента на проявяване на хигиенно поведение” 

с ръководител на проекта: проф. дн Иванка Желязкова. Промяната засяга 

прехвърляне на сумата от 80 лв. от т.7 „Участие в научни форуми“ към т.10 

„Заплащане на външни организации за извършване на анализи“. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по 

„Физика“. 

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

ФС РЕШИ:  

Предлага на Ректора на Тракийски университет да бъде обявен конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Асистент“ по научната специалност 

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

информатика“, Професионално направление 4.1 „Физически науки“,  със 

срок 2 месеца от публикуване на обявата. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Обсъждане и приемане на промени в изискванията за оформяне на дипломни 

работи в Аграрен факултет. 

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

Приема предложените изисквания за оформяне на дипломни работи в 

Аграрен факултет както следва: 

Дипломна работа имат право да разработват всички студенти от ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, които се обучават в АФ. Дипломната 

работа може да бъде: експериментална, когато е проведен опит; теоретично-

приложна, когато е по литературни данни, по данни на организации, фирми 

и др.; дипломен проект, когато е по задание, технологичен проект и др.  

При разработване на дипломна работа, студентите трябва да спазват 

следните изисквания: 

1. Темата на дипломната работа да е в насоката на специалността и да е 

обсъдена и приета на катедрен съвет; 

2. Дипломната работа да има следната структура: увод (въведение); 

литературен преглед; цел и задачи; материали и методи; резултати и 

обсъждане; изводи и препоръки; списък на литературата. 

3. Обемът на дипломната работа да е не по-малък от 40 стандартни 

машинописни страници. Според БДС стандартната машинописна страница 

се отпечатва на хартия с формат А4 (210 × 297 мм), с полета горе, долу и 

дясно –2 см, и ляво –3,5 см. Съдържа 1800 знака с интервалите (30 реда × 60 

знака на ред). 

4. За рецензент на дипломната работа се избира хабилитиран преподавател 

или доктор в научното направление, в което е дипломната работа. 

5. До петнадeсет дни преди провеждане на държавните изпити в учебен отдел 

на АФ се представя заявление до Декана за явяване на държавен изпит със 

заглавие на дипломната работа и подпис на научния ръководител. 

6. До два дни преди държавните изпити в учебен отдел на АФ се представя по 

един екземпляр от: дипломната работа на хартиен и електронен носител 

(диск); протокол от катедрения съвет, включващ решение за избор на 

рецeнзент; рецензия; подписана от дипломанта Декларация за авторство на 

текста и липса на плагиатство. Декларацията е вписана в приложение 1 на 

Методологията за проверка оригиналността и автентичността на дипломни и 

дисертационни работи в Тракийски университет, приета на АС на ТрУ 

(Протокол №. 13/17.05.2017 г.). 

7. До Държавен изпит се допускат дипломни работи, които отговарят на 

посочените изисквания и имат необходимите придружаващи документи. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Обсъждане на предложения за подобряване на Системата за управление на 

качеството. 

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

ФС РЕШИ:  

Приема предложенията за решение на Факултетния съвет по отношение на 

управление на качеството: 

1. При осъществяване на прегледите за постигане на целите по качеството на 

обучение и на академичния състав в екипите на вътрешните одитори в 

Аграрен факултет да се включват представители на студентите и на 

организации,  потребители на кадри. 

2. При осъществяване на обсъждания на програмни документи и учебна 

документация, решения и резултати от одити, свързани с качеството на 

обучение и на академичния състав на Факултетния съвет на АФ, както и на 

други академични форуми, да вземат участие представители на студентите, 

синдикалните организации и на организации,  потребители на кадри. 

3. Ежегодно да се планират и осъществяват целеви обучения на членовете на 

факултетската комисия по управление на качеството. 

4. Да се оптимизира системата от стимули за академичния и 

административния състав в зависимост от степента на поддържане на 

качеството на обучение. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

1. Молби на студенти 

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

ФС РЕШИ:  

Разрешава служебното заверяване на летния семестър на учебната 2016/2017 

г. на следните студенти от редовна форма на обучение: 

- Християн Димчев Райков – спец. Зооинженерство, ф.№ 10778, І курс; 

- Димитрина Иванова Йорданова – спец. Агрономство, ф.№ 698, ІІ курс 

- Марияна Христова Христова – спец. Зооинженерство, ф.№ 10756, ІІ курс; 

- Йордан Николаев Узунов – спец. Зооинженерство, ф.№ 10640, ІІ курс; 

- Красимира Димитрова Чукова – ОКС „Магистър“, ф.№ 349, І курс. 
 

2. Честване на 70-години Зоотехнически факултет. 

След проведено гласуване 30 гласа „За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Да бъдат отпуснати средства в размер на 10 000 лв., необходими за 

организирането и провеждането на чествания по повод 70-годишния юбилей 

на Зоотехнически факултет. 

 

3. Изготвяне и заплащане на разширена справка за изучавани дисциплини.  

След проведено гласуване 30 гласа „За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ:  

Приема и предлага на Академичния съвет да бъдат утвърдени такси за 

изготвяне на справка с кратка анотация на дисциплините, изучавани през 

курса на обучение“ в размер 300 лв. (на български език) и 300 евро (на 

английски език). 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 
 

 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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