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ПРОТОКОЛ № 13 

от заседание на  ФС 

проведено на  22.02.2021 г. 

 

Днес, 22.02.2021 г. от 13:00 ч. се проведе неприсъствено 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 Ив. Върляков, проф. дн Ив. 

Желязкова, проф. д-р Ч. Митева, проф. д-р Ю. Митев, доц. д-р В. Димова, доц. д-р 

Г. Беев, доц. д-р Г. Бонев, доц. д-р Д. Ганева, доц. д-р Д. Георгиев, доц. д-р Е. 

Райчев, доц. д-р Ив. Сираков, доц. д-р К. Величкова, доц. д-р К. Пейчев, доц. д-р 

М. Герджикова, доц. д-р М. Тодорова, доц. д-р Н. Вълчев, доц. д-р Р. Михайлов, 

доц. д-р Ст.Методиев,  доц. д-р Т. Пенев, гл. ас. д-р Г. Динева, гл. ас. д-р Д. 

Георгиев, гл. ас. д-р М. Георгиев,  гл. ас. д-р П. Велева, гл. ас. д-р Т. Славов, докт. 

Я. Янков, студ. Хр. Иванов. 

Присъствие са заявили 30 членове – т.е. 2/3 от списъчния състав на съвета. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

 

Предложение на Деканското ръководство за Актуализиране на дневния ред на 

ФС: 

Т.6 да се преименува от „Удължаване срока на научен проект“ в 

„Удължаване срока на научни проекти“. 

Допълнителна точка 7. Утвърждаване на Научно жури по процедура за 

присъждане на ОНС „Доктор“ на редовен докторант. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет прие окончателно 

следния 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД  

1. Приемане на мандатна програма на Деканското ръководство на Аграрен 

факултет за периода 2020 – 2023 г. 

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

2. Избор на редовни докторанти. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

3. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

4. Попълване състава на катедра в Аграрен факултет. 

Докладва: проф. В. Радев – Зам.-Декан АСД 

5. Обсъждане издаването на Алманах „100 години висше аграрно образование в 

България“. 

Докладва: проф. В. Радев – Зам.-Декан АСД 

6. Удължаване срока на Научни проекти. 
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Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

7. Утвърждаване на Научно жури по процедура за присъждане на ОНС „Доктор“ 

на редовен докторант. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

8. Текущи 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Приемане на мандатна програма на Деканското ръководство на Аграрен 

факултет за периода 2020 – 2023 г. 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема мандатна програма на Деканското ръководство на Аграрен 

факултет за периода 2020 – 2023 г. 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Избор на редовни докторанти. 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира Мартин Стойнов Стойнов за редовен докторант по научната 

специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, 

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

професионално направление 6.3. „Животновъдство“.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислен в редовна докторантура 

Мартин Стойнов Стойнов с  тема на дисертационния труд „Влияние на 

топлинния стрес върху някои продуктивни, репродуктивни и здравословни 

показатели при крави за мляко“, научен ръководител доц. д-р Тончо 

Господинов Пенев, научен консултант проф. д-р Юрий Емилов Митев. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира Десислава Иванова Тинчева за редовен докторант по научната 

специалност „Специални отрасли (промишлен дивеч)“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално 

направление 6.3. „Животновъдство“.  
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2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислена в редовна докторантура 

Десислава Иванова Тинчева с  тема на дисертационния труд „Проучвания 

върху съобществата от птици и бозайници, хранещи се с мърша в различни 

хабитати от Централна България“, научен ръководител доц. д-р Евгений 

Георгиев Райчев. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира Анета Вълева Чолакова за редовен докторант по научната 

специалност „Фуражно производство, ливадарство“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално 

направление 6.1. „Растениевъдство“.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислена в редовна докторантура 

Анета Вълева Чолакова с  тема на дисертационния труд: „Проучване на 

технологията на отглеждане, продуктивността, химичния състав и 

хранителната стойност на Теф /Eragrostis tef/Ziccagni/Trotter в условията на 

Централна Южна България“, научни ръководители: доц. д-р Ценка 

Желязкова и доц. д-р Мария Герджикова. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“. 

След проведено дистанционно гласуване с 30 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Специални 

отрасли (Промишлен дивеч)“, професионално направление 6.3. 

„Животновъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и 

ветеринарна медицина“. 
 

 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Попълване състава на катедра в Аграрен факултет. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Дава съгласието си за административно преместване на гл. ас. д-р Иван 

Георгиев Пенчев от кат. „Морфология, Физиология и Хранене на 

животните“ в кат. „Животновъдство – преживни животни и млекарство“.  
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2. Предлага на Ректора да бъде издадена съответната Заповед за това. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Обсъждане издаването на Алманах „100 години висше аграрно образование в 

България“. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема да бъде отпусната сумата от 10 000 лв. за издаване на Алманах „100 

години висше аграрно образование в България“. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Удължаване срока на Научни проекти. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „За“ и 1 „Против“, 

Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема да бъдат удължени сроковете на следните научни проекти: 

1. „Влияние на растителни екстракти, използвани като добавки във фураж 

на риби, отглеждани в рециркулационни системи“, с ръководител доц. д-р 

Стефка Стоянова. Удължаване с 6 (шест) месеца. 

2. „Спектралния анализ в близката инфрачервена област като бърз и 

недеструктивен метод за определяне на вида и качеството на пчелен мед“, с 

ръководител гл. ас. д-р Свилен Лазаров. Удължаване с 6 (шест) месеца. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по процедура за присъждане на ОНС 

„Доктор“ на редовен докторант. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на Научно жури по процедура за придобиване на ОНС 

„Доктор“ на редовен докторант Мария Тодорова Желязкова. 

Дисертационният труд е по научна специалност „Генетика“, професионално 

направление 4.3 „Биологически науки“, област на висше образование 4. 

„Природни науки, математика и информатика“. 

Тема: „Фенотипна и генетична характеристика на балканските ендемити 

Гризебахова кутявка (Moehringia grisebachii Janka) и Янкиева кутявка 

(Moehringia jankae Griseb.ex Janka)“. Научен ръководител – проф. д-р 
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Светлана Йорданова Георгиева, научен консултант – доц. дн Нели Христова 

Грозева. 

Състав на Научното жури:  

Вътрешни членове: 

1. проф. дсн Светлин Генов Танчев – АФ, пенсионер, ПН „Животновъдство“; 

2. проф. дсн Лилян Крумов Сотиров – ВМФ, пенсионер, ПН „Животновъдство“. 

Резерва:  
1. доц. д-р Цветослав Венцеславов Койнарски – ВМФ, ПН „Животновъдство“.  

  

Външни членове: 

1. проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска – ССА, ПН „Биологически науки“; 

2. проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ШУ „Черноризец Храбър“, ПН „Биологически 

науки“; 

3. проф. дбн Иванка Тодорова Йотова – ВМФ, пенсионер, ПН „Животновъдство“. 

Резерва:  

доц. д-р Пламен Стефанов Стоянов – ПУ „Паисий Хилендарски“, ПН 

„Биологически науки“. 
 
 

 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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