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ПРОТОКОЛ № 20 

от заседание на  ФС 

проведено на  19.12.2017 г. 
 

Днес, 19.12. 2017 г. от 13:00 ч. в Зала № 1 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. 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,  

ас. д-р М. Маринова, гл. ас. д-р Ст. Стоянова, студ. В. Кехайова. 

Последното заседание на Факултетния съвет протече в две части - 

тържествена и делова. По време на тържествената част беше връчена Златна 

диплома на проф. дсн Петър Павлов Ненчев за принос в развитието на факултета, 

както и във връзка с неговия юбилей. Благодарствени адреси получиха: доц. д-р 

Златка Димитрова, както и пенсионирани служители на Аграрен факултет – 

Росица Пенчева, Росица Спасова, Нанка Никифорова, Донка Канева, Иванка 

Иванова, Цветана Тонева и Стоянка Балабанова. 

След приключване на награждаването се пристъпи към деловата част. 

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 да бъдат допълнително включени нови 

точки към дневния ред на заседанието,  именно: 

Допълнение към дневния ред на Факултетния съвет 

5. Утвърждаване на индивидуален учебен план на докторант на 

самостоятелна подготовка 

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

6. Промяна в план сметка на редовен докторант 

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

7. Приемане на окончателни отчети по Научни проекти. 

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

9. Информация за резултатите от рейтинговата система на висшите 

училища за 2017 г. 

 

След проведено гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет прие окончателно 

следния 
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ДНЕВЕН РЕД: 

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

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

2. 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 

3. Утвърждаване на промени в учебна програма. 

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

4. Удължаване на срока на редовна докторантура. 

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

5. Утвърждаване на индивидуален учебен план на докторант на самостоятелна 

подготовка. 

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

6. Промяна в план сметка на редовен докторант. 

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

7. Приемане на окончателни отчети по Научни проекти. 

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

8. Утвърждаване на рецензент на окончателен отчет на Научен проект. 

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

9. Информация за резултатите от рейтинговата система на висшите училища за 

2017 г. 

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

10. Текущи 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Асистент“. 

Доц. д-р Д. Панайотов – Предлагам Комисията по избора да бъде в същия състав 

от предишното заседание: 

Председател: доц. д-р М. Панайотов 

Членове: доц. д-р М. Тодорова 

ас. д-р М. Маринова 

ФС единодушно избра комисията. 

След проведено гласуване: 31 гласували: 28 -„За“ и 3 –„Бели“ бюлетини. 

Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира РАДОСЛАВ ДАНАИЛОВ ГИНИН за „Асистент по Физика“ към 

катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ, РАДОСЛАВ ДАНАИЛОВ ГИНИН да бъде 

назначен на академичната длъжност „Асистент” по научна специалност 
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„Физика“, област на висше образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика“, професионално направление 4.1. „Физически науки“. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

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 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага на:   

ас. д-р Петя Велева да изведе занятията по: 

- Машинни елементи - спец. Аграрно инженерство, редовно и задочно 

обучение; 

- Статистически методи (задължителна дисциплина) – спец. Аграрно 

инженерство и Рибовъдство и аквакултура, редовно и задочно обучение; 

- Статистически методи (избираема дисциплина) – спец. ЕООС, редовно и 

задочно обучение; 

- Комуникационни и информационни системи (избираема дисциплина, ОКС 

„Магистър“). 

ас. д-р Надежда Ангелова да изведе занятията по: 

- Интернет технологии (избираема дисциплина) – спец. Агрономство, ЕООС 

и Рибовъдство и аквакултура. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на промени в учебна програма. 

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

ФС РЕШИ 

Утвърждава промените в програмата по дисциплината „Екологични аспекти 

на животновъдството“. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Удължаване на срока на редовна докторантура. 

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

ФС РЕШИ 

Утвърждава удължаване с една година срока на докторантурата на редовен 

докторант към кат.“Биология и аквакултура“ Силвия Евгениева Калчева, 

съгласно чл. 31 от ПРАСТрУ. 
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ПО ПЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на индивидуален учебен план на докторант на самостоятелна 

подготовка. 

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

ФС РЕШИ 

Утвърждава индивидуалния учебен план на докторант на самостоятелна 

подготовка към кат.“Животновъдство – преживни животни и млекарство“ 

Цветелина Маргаритова Димитрова –Христова от ИПЖЗ, гр. Троян. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Промяна в план сметка на редовен докторант. 

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

ФС РЕШИ 

Утвърждава промяна в план сметката (от перо Консумативи в перо Такса за 

курс по Статистика – 60 лв. и Командировки – 400 лв.) на Мария Тодорова 

Желязкова - редовен докторант към кат. „Генетика, Развъждане и 

Репродукция“. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Приемане на окончателни отчети по Научни проекти в Аграрен факултет. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава окончателните отчети по Научни проекти към Аграрен 

факултет: 

1.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. 

Рецензент: доц.д-р Райна Атанасова, пенсионер 

 

2.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. 

Рецензент: проф. д-р Стойка Петкова Машева, пенсионер 

 

3.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. 
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Рецензент: доц. д-р Стефан Калчев Рашев, ИПК, гр. Чирпан 

 

4.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. 

Рецензент: проф. Илия Минков Димитров, пенсионер 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Утвърждаване на рецензент на окончателен отчет на Научен проект. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава проф. Диана Кирин от Аграрен университет, Пловдив като 

рецензент на окончателен отчет на Научен проект 4ОУП/11 „Дооборудване 

на научноизследователска лаборатория на АФ при ТрУ за изследване на 

суровини и храни“ с научен ръководител проф. дсн Гюрга Михайлова. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Информация за резултатите от рейтинговата система на висшите училища за 

2017 г. 
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След проведено гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде отложена за следващото си заседание дискусията за резултатите от 

рейтинговото проучване, след като бъде направен подробен анализ. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

1. Заявления от студенти 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Разрешава служебно заверяване на зимен семестър на учебната 2017/2018 г. 

на следните студенти от редовна форма на обучение: 

- Неделина Тодорова Генова – спец. Агрономство, ф.№ 669, ІV курс;  

- Мирослав Тодоров Монев – спец. Рибовъдство и аквакултура, ф.№ 181, ІІ к. 

- Нина Димитрова Лазарова – спец. Зооинженерство, ф. № 10699, ІІІ курс; 

- Елена Васкова Каразутева – спец. Зооинженерство, ф. № 10741, ІІІ курс. 

- Георги Красимиров Стефанов – спец. ЕООС, ф.№ 746, ІІ курс; 

- Мирослав Боянов Ботев – спец. ЕООС, ф.№ 785, І курс; 

- Златена Даниелова Димитрова – спец. Зооинженерство, ф. № 10782, ІІ курс. 

- Стоян Йорданов Стоянов – спец. Агрономство, ф. № 798, І курс; 

- Милен Господинов Йорданов – спец. ЕООС, ф. № 775у І курс; 

- Михаела Стоянова Стефанова – спец. ЕООС, ф. № 780, І курс. 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
РК 
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