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ПРОТОКОЛ № 2 

 

На 03.02.2020 г. /понеделник/ се проведе заседание на Факултетния съвет 

на Аграрен факултет (извънредно неприсъствено).  

Забележка: Гласуването ще се извърши чрез собственоръчно положен 

подпис, като списъкът ще бъде предоставен лично на всеки член на Факултетния 

съвет. 

Гласували 31 от членовете на Факултетния съвет (Приложение – 

присъствен лист) 

Общ списъчен състав – 35 

Минимален кворум – 24 

Налице е необходимия кворум за вземане на решение. В резултат на 

гласуването, с 27 гласа „За“ и 4 гласа „Против“ Факултетния съвет прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Попълване на състава на катедри в Аграрен факултет. 

 

Във връзка с изпълнение на чл.17, ал.1 от Правилника за устройство, 

дейност и управление на Аграрен факултет при Тракийски университет и заповед на 

Ректора (№ 206/28.01.2020 г. (Процедура за избори на ръководители на катедри)), е 

необходимо академичния състав на катедри „Генетика, развъждане и репродукция“ 

и „Приложна екология и зоохигиена“ да бъде допълнен с по един преподавател. В 

тази връзка предложението на Деканския съвет (Протокол № 5/31.01.2020 г.) е: 

- доц. д-р Галин Янков Николов от катедра „Биология и аквакултура“ да бъде 

прехвърлен в катедра „Генетика, развъждане и репродукция“; 

- гл. ас. д-р Силвия Евгениева Калчева от катедра „Биология и аквакултура“ да бъде 

прехвърлена в катедра „Приложна екология и зоохигиена“. 

ФС РЕШИ 

1. Дава съгласието си за административно преместване на: 

- доц. д-р Галин Янков Николов от катедра „Биология и аквакултура“ в 

катедра „Генетика, развъждане и репродукция“; 

- гл. ас. д-р Силвия Евгениева Калчева от катедра „Биология и аквакултура“ в 

катедра „Приложна екология и зоохигиена“. 

2. Предлага на Ректора да бъде издадена съответната Заповед за това. 
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