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ПРОТОКОЛ № 19 

от заседание на  ФС 

проведено на  28.11.2017 г. 
 

Днес, 28.11. 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. дсн В. Атанасов, проф. д-р 

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

проф. дн Ж. Герговска, проф. д-р Ив. 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. Пейчев, доц. д-р М. Панайотов, доц. д-р М. 

Тодорова, доц. д-р Н. Грозева, доц. д-р Р. Георгиев, доц. д-р С. Атанасова, гл. ас. 

д-р М. Георгиев,  ас. д-р М. Маринова, студ. В. Кехайова, студ. Христина 

Бърарова.  

На заседанието присъстват 28 членове – т.е. 2/3 от списъчния състав на съвета. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

Деканът на Аграрен факултет предложи да бъде коригирана пета точка от 

дневния ред като вместо „Утвърждаване на окончателни отчети на Научни 

проекти в Аграрен факултет“, точката да се коригира на „Утвърждаване на 

рецензенти на окончателни отчети на Научни проекти в Аграрен факултет“. 

Деканът на Аграрен факултет предложи да бъдат допълнително включени нови 

точки към дневния ред на заседанието, а именно: 

Допълнение към дневния ред на Факултетния съвет 

6. Отчисляване от докторантура с право на защита на докторант на 

самостоятелна подготовка. 

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

 

7. 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 

 

8. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. 

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

 

9. Утвърждаване на Комисия за оценка на научни проекти в Аграрен 

факултет. 

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

 

10. Приемане на план за учебната заетост на новоназначен асистент. 
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Докладва: доц. д-р Нели Грозева  - Зам.-Декан по УД 

11. Обсъждане на възможността за изплащане на допълнителната учебна 

заетост на преподаватели в Аграрен факултет. 

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

12. Избор на хоноруван преподавател за зимен семестър на учебната 

2017/2018 г. 

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

 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет прие окончателно 

следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 

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

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

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

3. Обявяване на конкурс за хонорувани преподаватели за летен семестър на 

учебната 2017/2018 г., редовно и задочно обучение. 

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

4. Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за летен семестър на учебната 2017/2018 г., редовно и задочно обучение. 

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

5. Утвърждаване на рецензенти на окончателни отчети на Научни проекти в 

Аграрен факултет. 

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

6. Отчисляване от докторантура с право на защита на докторант на 

самостоятелна подготовка. 

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

7. 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 

8. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. 

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

 

9. Утвърждаване на Комисия за оценка на научни проекти в Аграрен 

факултет. 

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

10. Приемане на план за учебната заетост на новоназначен асистент. 

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

11. Обсъждане на възможността за изплащане на допълнителната учебна 

заетост на преподаватели в Аграрен факултет. 

Докладва: доц. д-р Д. Панайотов – Декан на АФ 
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12. Избор на хоноруван преподавател за зимен семестър на учебната 

2017/2018 г. 

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

13. Текущи 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 

Комисия по избора в следния състав: 

Председател: доц. д-р М. Панайотов 

Членове: доц. д-р М. Тодорова 

ас. д-р М. Маринова 

ФС единодушно избра комисията. 

След проведено гласуване: от 28 гласували - 27 „За“, 1 „Не“. Факултетния 

съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира ас. д-р Милена Танкова Цанова на академичната длъжност 

„Главен асистент“.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ, Милена Танкова Цанова да бъде назначена 

на академичната длъжност „Главен асистент” по научната специалност 

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

информатика, Професионално направление 4.3. Биологически науки. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Асистент“. 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Поради необходимост от изясняване на обстоятелствата около провеждането 

на конкурсен изпит за академичната длъжност „Асистент“по Физика, 

решението да бъде отложено за следващо заседание на Факултетния съвет. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за хонорувани преподаватели за летен семестър на 

учебната 2017/2018 г., редовно и задочно обучение. 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за хонорувани 

преподаватели за летния семестър на учебната 2017/2018 г., редовно и 

задочно обучение, със срок 2 седмици от обявяване на конкурса. 
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Академична 2017/2018 г.  
Летен 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                         

3 Аграрна електроника и автоматика – І част, спец. Аграрно            

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър,редовно обучение,2/2 
30(60) 30 10  100 

4 Аграрна електроника и автоматика – І част, спец.Аграрно   

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, задочно обучение, 5/5 
15(30) 15 10  55 

5 Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно          

инженерство, ІІкурс, ІV семестър, редовно обучение, 3/2 
45(90) 30 10  130 

6 Електротехника и електрозадвижване, спец. Аграрно  

инженерство, ІІ курс, ІV семестър, задочно обучение, 6/7 
18(36) 21 10  67 

7 Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, 

І курс, ІІ семестър, редовно обучение, 2/3 
30(60) 45 10  115 

8 Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, 

І курс, ІІ семестър, задочно обучение, 2/3 
18(36) 21 10  67 

 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                                    

1.  Биологично разнообразие и неговото опазване 33(66)    66 

Катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА 

1. Агролесовъдство, спец. Агрономство, редовно обучение 8 (16) 8   24 

2. Агролесовъдство, спец. Агрономство, задочно обучение 4(8) 8   16 

 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

 

1. Овощарство 2 част  /Б/Р.об/Агрон./ 4 к 15(30) 30 10  70 

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

9(18) 15 10 -  43 

3. Произв. на посадъчен материал от овощни видове  /М/ З.об./ 18(36) 21 5 - 62 

4. Фитопатология  /Б/Р.об/Агрон./ 2 к 30(60) 90 10 - 160 

5. Фитопатология  /Б/З.об/Агрон./ 4 к 18(36) 21 10 - 67 

6. Карантина на растенията/М/З.об./ 9(18) 6 5 - 29 

7. 

Нови методи в производството на посевен и посадъчен 

материал  /М/З.об./   6(12) 9  2  -  23 

катедра „ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО“ 

1. 

Основи на аграрното право, ОКС „Магистър“, Зооинженерство, 

Агрономство, Зад.обуч. 6(12) 9   21 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
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Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за летен семестър на учебната 2017/2018 г., редовно и задочно 

обучение. 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага  на: 

ас. д-р Димо Проданов Димов - частично извеждане на лекционни курсове по 

следните избираеми дисциплини: 

- История на животновъдството – редовно и задочно обучение; 

- Рекламна дейност в аграрния сектор – редовно и задочно обучение; 

- Управление на дейността при природни бедствия – за ОКС „Магистър“. 

 

ас. д-р Галин Тиханов да изведе лекционни курсове по следните дисциплини: 

- Основи на механизацията в земеделието – спец. Зооинженерство, задочно 

обучение, 12 часа лекции; 

- Енергетика и транспорт – спец. Агрономство, зад. обуч., 15часа лекции; 

 

гл. ас. д-р Галина Динева да изведе лекционни курсове по следните дисциплини: 

- Технологии за пречистване на флуиди – спец. ЕООС, ред. обуч., 45 часа лекции; 

- Използване на AutoCad в инженерното проектиране – спец. Аграрно 

инженерство, задочно обучение, 30 часа лекции. 

 

гл. ас. д-р Тончо Динев - пълно извеждане на лекционни курсове по 

задължителната дисциплина „Биологичен контрол на водопречистването“ – спец. 

„Рибовъдство и аквакултура“, 30 часа лекции (редовно обучение) и 15 часа 

лекции (задочно обучение); 

 

гл. ас. д-р Елица Вълкова - частично извеждане на лекционни курсове по 

задължителната дисциплина „Биохимия на растенията“; 

 

гл. ас. д-р Милена Цанова - частично извеждане на лекционни курсове по 

задължителната дисциплина „Биохимия на растенията“; 

 

гл. ас. д-р Димитър Йоргов - пълно извеждане на лекционни курсове по 

задължителната дисциплина „Физика, ІІ част“, редовно и задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Стефка Стоянова – частично извеждане на лекционни курсове по 

дисциплините: 

- Рибовъдство – за спец. „Зооинженерство“, ІІІ курс, зад. обуч. с хорариум 12/18; 
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- Водна ентомология – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІ курс, ред. обуч., с 

хорариум 30/30; 

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

хорариум 15/9; 

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

обучение, с хорариум 12/18; 

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

аквакултура“, ІІІ курс, ред. обуч., с хорариум 30/30; 

 

гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков – частично да изведе лекционни курсове 

по дисциплините: 

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

обуч., с хорариум 12/18; 

- Технологии в морската аквакултура – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІІ 

курс, ред. обуч. с хорариум 30/30; 

- Интегрирани технологии в аквакултурата – за спец. „Рибовъдство и 

аквакултура“, ІV курс, зад. обуч., с хорариум 12/18; 

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

хорариум 15/9; 

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

аквакултура“, ІІІ курс, ред. обуч., с хорариум 30/30. 

 

гл. ас. д-р Силвия Раданова – пълно извеждане на лекционния курс по 

дисциплината „Физиология на растенията“ за спец. Агрономство, І курс, зад. 

обучение с хорариум 15/15. 

  

гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова – частично извеждане на лекционните 

курсове по дисциплините: 

- Растениевъдство, ІІІ част“ – спец. Агрономство, ІV курс, редовно и задочно 

обучение 

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

спец. „ЕООС“ (факултативна), V курс, задочно обучение  

 

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“ 
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ПО ПЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на рецензенти на окончателни отчети на Научни проекти в 

Аграрен факултет. 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава следните рецензенти на окончателни отчети по Научни проекти 

към Аграрен факултет: 

доц.д-р Райна Атанасова, пенсионер, за рецензент на окончателен отчет на 

научен проект 5АФ/16 на тема: „In vitro изследвания на антимикотичната 

активност на екстракти от билкови растения срещу причинителя на сапролегниоза 

при рибите Saprolegnia parasitica”, с ръководител доц. д-р Ивайло Сираков; 

 

проф. д-р Стойка Петкова Машева, пенсионер, за рецензент на окончателен 

отчет на научен проект 12АФ/16 на тема: „Проучване взаимодействието на 

факторите торене и напояване за повишаване добивите от екологично чиста 

продукция”, с ръководител доц. д-р Антония Стоянова; 

 

доц. д-р Стефан Калчев Рашев, ИПК, гр. Чирпан за рецензент на окончателен 

отчет на научен проект 9АФ/16 на тема: „Изпитване на различни генотипове 

памук за устойчивост на хербициди с цел изключване на ръчния труд при 

отглеждането му”, с ръководител доц. д-р Грози Делчев; 

 

проф. Илия Минков Димитров, пенсионер за рецензент на окончателен отчет 

на научен проект 10Ж/15 на тема: „Проучване върху продуктивните признаци и 

някои морфологични особености на вимето от породата Лакон в България“, с 

ръководител доц. д-р Димитър Панайотов. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Отчисляване от докторантура с право на защита на докторант на 

самостоятелна подготовка. 

След проведено гласуване с 28 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. Свилен Богданов Лазаров - докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра „Животновъдство – непреживни и 

други животни“. 

 

ПО СЕДМА 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 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава следния състав на Научно жури по процедура за защита на 

дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“ на ас. Свилен 

Богданов Лазаров: 

Вътрешни членове: 

Проф. дн Иванка Желева Желязкова – АФ, ТрУ, Стара Загора; 

Доц. д-р Първан Русинов Първанов – ВМФ, ТрУ, Стара Загора; 

Резерва: доц. д-р Михаил Василев Панайотов -  АФ, ТрУ, Стара Загора. 

Външни членове: 

Проф. дсн Петър Павлов Ненчев – пенсионер; 

Проф. д-р Калинка Иванова Гургулова – НДНИВМИ, София; 

Доц. д-р Красимира Илиева Малинова – ЛУ, София; 

Резерва: доц. д-р Пламен Рангелов Христов – ИЖН, Костинброд. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Зачислява Цветелина Маргаритова Димитрова–Христова от ИПЖЗ, гр. 

Троян, в докторантура на самостоятелна подготовка по научната 

специалност „Технология на мляко и млечни продукти“, Област на висше 

образование 5. „Технически науки“, Професионално направление 5.13. 

„Общо инженерство“, научен ръководител - доц. д-р Николина Найденова 

Желева – АФ при ТрУ и Научен консултант - доц. д-р Пенко Найденов Зунев 

– ИПЖЗ, гр. Троян. Годишна такса за обучение – 1500 лв. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на Комисия за оценка на научни проекти в Аграрен факултет. 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава Комисия за оценка на научни проекти в Аграрен факултет в 

състав:    

Председател:проф. дн Атанас Генчев 

Членове:проф. дн Гергана Костадинова 

доц. д-р Николай Вълчев 
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доц. д-р Кънчо Пейчев 

доц. д-р Ганчо Ганчев 

Секретар: ас. Желязко Събев 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на план за учебната заетост на новоназначен асистент. 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема плана за учебната заетост на новоназначения асистент по 

Овощарство Станислава Михайлова Атанасова за учебната 2017/2018 г. 

както следва: 

- Овощарство ІІ част, редовно обучение – 30 часа 

- Овощарство ІІ част, задочно обучение – 30 часа 

- Цветарство, редовно обучение – 6 часа 

- Цветарство, задочно обучение – 6 часа 

- Окачествяване и съхраняване на зърно, задочно обучение – 9 часа 
- Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция, редовно обучение – 20 часа 

- Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция, задочно обучение – 5 часа 

- Растениевъдство ІІ част, редовно обучение – 30 часа 

- Растениевъдство ІІ част, задочно обучение – 30 часа 

- Ръководство на лятна учебна практика – 45 часа 

Общо 211 часа (Норматив – 180 часа) 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Обсъждане на възможността за изплащане на допълнителната учебна заетост 

на преподаватели в Аграрен факултет. 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Наднормената заетост за учебната 2016/2017 г. на преподавателите от 

Аграрен факултет да бъде заплатена в размер на 40 % съгласно правилата на 

ТрУ. На преподаватели, за които при направени проверки е установено и 

протоколирано нарушение при водене на занятия, да не се изплаща 

наднормена заетост. 

 

След проведено гласуване от 26 гласували: 17 гласа „За“, 5 гласа „Не“ и 4 гласа 

„Въздържал се“, Факултетния съвет взе следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
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2. За учебната 2017/2018 г. наднормена заетост да не се изплаща поради 

следните причини: 

- Намален брой на новоприетите студенти; 

- Голям брой на отпадналите студенти (незаверен семестър, слаб успех, 

финансови причини); 

- Неравномерното разпределение на учебната натовареност на някои 

преподаватели от Аграрен факултет. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Избор на хоноруван преподавател за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира д-р Мая Нешкова Нинова за хоноруван преподавател по 

дисциплината „Политики и програми на ЕС и РБългария в областта на 

земеделието и развитието на селските райони“ в рамките на Магистърски 

програми „Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в 

областта на животновъдството“ и „Консултантска дейност, разработване и 

управление на проекти в областта на растениевъдството“. Дисциплината се 

изучава в зимен семестър на учебната 2017/2018 г. с хорариум 12 часа лекции 

и 9 часа упражнения. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 
1. Заявления от студенти 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Разрешава на  Елизабет Илиянова Манолова – спец. Аграрно инженерство, ф.№ 

314, редовно обучение, ІV курс, служебно заверяване на зимен семестър на 

учебната 2017/2018 г. 

 

2. Финансов отчет на проведени събития в Аграрен факултет. 
След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема направените разходи по проведените събития в Аграрен факултет. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРАЗНИКА НА 
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ - 70 години зооинженерно образование 

в България - 09.11. 2017 Г.  

№ по 
ред Наименование на разхода Сума 

1. Вечеря 3353,00 
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2. Нощувки 410,00 

3. Алкохол 241,02 

4. Вода 124,19 

5. 
Бонбони, салфетки, пластм. чаши и 
чинии 73,70 

6. Цветя   

      

  ОБЩО РАЗХОДИ: 4201,91 

      

  ОСТАТЪК: -4201,91 

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА за Първо национално 
състезание "Аграрни науки и екология" 16 - 17.11. 2017 Г.  

№ по 
ред Наименование на разхода Сума 

1. Обяд, вечеря 574,33 

2. Нощувки 840,00 

3. Закуска 86,25 

4. Озвучаване - Ди Джей 150 

  ОБЩО РАЗХОДИ: 1650,58 

      

  ОСТАТЪК: -1650,58 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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