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ПРОТОКОЛ № 22 

от заседание на  ФС 

проведено на  20.03.2018 г. 

 

Днес, 20.03.2018 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 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,  ас. д-р М. Маринова, гл. ас. д-р Ст. Стоянова, гл.ас. д-р Г. Динева, студ. 

Хр. Бърдарова.  

На заседанието присъстват 29 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 допълнително включена нова 

точка към дневния ред на заседанието,  а именно: 

Допълнение към дневния ред на Факултетния съвет 

12. Избор на комисия за провеждане на атестация на нехабилитирани 

преподаватели от Аграрен факултет. 
Докладва: проф. д-р В. Радев – Зам.-декан по АСД 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет прие окончателно 

следния 

ДНЕВЕН РЕД  
1. Избор на редовни докторанти. 

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

2. Зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка. 

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

3. Утвърждаване на Научни проекти в АФ по конкурс за 2018 г. 

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

4. Утвърждаване на рецензенти на окончателни отчети по Научни проекти в АФ. 

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

5. Приемане на годишни отчети и план-сметки на редовни докторанти. 

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

6. Приемане на план сметка на редовен докторант с удължена докторантура. 

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

7. Промяна в план-сметка на инфраструктурен проект. 

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

8. Избор на хонорувани преподаватели. 

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

9. Допълнително натоварване на хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за 

летен семестър на учебната 2017/2018 г. 
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Докладва: доц. д-р Н. Грозева –Зам.-декан по УД 

10. Резултати от лятната сесия на задочно обучение за  учебната 2016/2017 г и зимната 

сесия на редовно обучение за  учебната 2017/2018 г., ОКС „Бакалавър. 

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

11. Утвърждаване на план за учебната заетост за учебната 2017/2018 г. на асистент по 

Физика. 

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

12. Избор на комисия за провеждане на атестация на нехабилитирани 

преподаватели от Аграрен факултет. 
Докладва: проф. д-р В. Радев – Зам.-декан по АСД 

13. Текущи 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 
Избор на редовни докторанти. 
След проведено гласуване с 29 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Избира Галина Христова Господинова за  редовен докторант към катедра 

„Растениевъдство“ по научната специалност „Агрохимия“, област на висше 

образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално 

направление 6.1 Растениевъдство.     

Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислена в редовна докторантура 

Галина Христова Господинова с  тема на дисертационния труд „Влияние на 

хранителния и поливния режим върху развитието и продуктивността на 

генотипи памук“, научен ръководител: доц. д-р Галя Димитрова Панайотова 

– АФ, ТрУ,  научен консултант: доц. д-р Антония Стоянова – АФ, ТрУ. Срок 

на докторантурата – 3 години. 

 

След проведено гласуване с 29 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Избира Петър Николаев Николов за  редовен докторант към катедра 

„Растениевъдство“ по научната специалност „Растениевъдство“, област на 

висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 

професионално направление 6.1 Растениевъдство.     

Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислен в редовна докторантура Петър 

Николаев Николов с  тема на дисертационния труд „Проучване на елементи 

от технологията на отглеждане на твърда пшеница“, научен ръководител: 

доц. д-р Грози Делчев Делчев – АФ, ТрУ. Срок на докторантурата – 3 години. 

 

След проведено гласуване с 29 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ 

Избира Янко Господинов Янков за  редовен докторант към катедра 

„Биология и аквакултура“ по научна специалност „Екология и опазване на 

екосистемите“, област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки. 

Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислен в редовна докторантура Янко 

Господинов Янков с  тема на дисертационния труд „Екологични аспекти на 

циркулацията на протостронгилидите по дивата коза (Rupicarpa rupicarpa), 

научен ръководител: доц. д-р Диян Михайлов Георгиев – АФ, ТрУ. Срок на 

докторантурата – 3 години. 

 

След проведено гласуване с 29 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Избира Светослава Росенова Терзиева за  редовен докторант към катедра 

„Биология и аквакултура“ по научна специалност „Ботаника“, област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки. 

Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислена в редовна докторантура 

Светослава Росенова Терзиева с  тема на дисертационния труд „ 

Морфологична изменчивост, кариологична изменчивост и антимикробна 

активност на видове от род Amarantus L. (Щир) в България“, научен 

ръководител: Доц. д-р Нели Христова Грозева – АФ, ТрУ, научен 

консултант: доц. д-р Катя Величкова – АФ, ТрУ. Срок на докторантурата – 3 

години. 

 

След проведено гласуване с 29 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Избира Мустафа Али Мустафа за  редовен докторант към катедра „Биология 

и аквакултура“ по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и 

промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и 

ветеринарна медицина, професионално направление 6.3 Животновъдство.  

Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислен в редовна докторантура 

Мустафа Али Мустафа с  тема на дисертационния труд „Технологични 

параметри за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство“, научен 

ръководител: Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков – АФ, ТрУ. Срок на 

докторантурата – 3 години. 

 

След проведено гласуване с 29 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
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Избира  Стоян Николов Горанов  за редовен докторант към кат. „Биология и 

аквакултура“ по научна специалност „Зоология“, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, за срок от 3 години с тема на 

дисертационния труд „Хелминти по прилепите в България – морфологични, 

таксономични и фаунистични изследвания“, научен ръководител: доц. д-р 

Златка Михайлова Димитрова и научен консултант: проф. дбн Бойко 

Георгиев – ИБЕИ, БАН. 

 

След проведено гласуване с 29 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

6. Избира Николай Асенов Къркеланов за  редовен докторант към катедра 

„Морфология, физиология и хранене на животните“, по научна специалност 

„Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, област 

на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 

професионално направление 6.3 Животновъдство. 

Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислен в редовна докторантура 

Николай Асенов Къркеланов с тема на дисертационния труд „Проучване 

възможностите за използване на високопротеинов слънчогледов шрот при 

хранене на пилета бройлери“, научен ръководител: Доц. д-р Сашка Иванова 

Чобанова-Шиха – АФ, ТрУ. Срок на докторантурата – 3 години. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 
Зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка. 

След проведено гласуване с 29 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка ас. Иван 

Георгиев Пенчев с проект на дисертационен труд на тема: „Проучване на 

химичния състав, технологичните и органолептичните качества на месо от 

некастрирани и кастрирани мъжки прасета“ и научен ръководител – доц. д-р 

Стефан Славеев Рибарски. Дисертационният труд да бъде насочен към  

област на висше образование 5. Технически науки, професионално 

направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология на 

месните и рибните продукти“, 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 
Утвърждаване на Научни проекти в АФ по конкурс за 2018 г. 

След проведено гласуване с 12 гласа „За“, 9 „Против“ и 4 „Въздържали се“ се взе 

следното   

РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ 

1. Факултетния съвет отхвърля предложението на Деканския съвет за 

финансиране на Научни проекти с над 300 точки. 

2. Да бъдат финансирани всички научни проекти по конкурс 2018 г. 

Проект ТОЧКИ СУМА 
ИСКАНА 

СУМА % 

Поведенчески особености на домашния заек (Oryctolagus 

cuniculus) свързани с груповото му отглеждане в шеди 

Ръководител: Доц. д-р Евгений Георгиев Райчев 

426,5 4265 лв. 5 500 лв. 77% 

Проучване здравословния потенциал на конвенционално и 

биологично произведено грозде и вино от Южна и 

Северна България 

Ръководител: Гл. ас. д-р Милена Танкова Цанова-Стоева 

364,5 3645 лв. 10 878 лв. 33% 

Изследване на влиянието на добавката на екстракти от 

лечебни растения в храната за шаран (Cyprinus carpio L.) и 

дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss W.) при 

култивирането им в аквапонна рециркулационна система 

Ръководител: Проф.д-р Йордан Стефанов Стайков 

332 3320 лв. 10000 лв. 33% 

Проучване на полиморфизми в кандидат гени асоциирани 

с растежа на  шаран (cyprinus carpio l.) 

Ръководител: Гл. ас. д-р Деяна Генчева Генчева 

332 3320 лв. 9 000 лв. 36% 

Определяне качеството на водата, състава и степента на 

антибиотична резистентност на индикаторни 

микроорганизми от подземни водоизточници в област 

Стара Загора 

Ръководител: Доц. д-р Георги Георгиев Беев 

319,5 3195 лв. 10000 лв. 31% 

Изследване влиянието на торенето и напояване върху 

заплевелеността, продуктивността, химичния състав  и 

качеството на плодовете при домати 

Ръководител: доц. д-р Антония Стоянова 

318 3180 лв. 6500 лв. 48% 

Проучване възможностите за употреба на хербициди и 

хербицидни комбинации през вегетацията на памука 

(gossypium hirsutum l.) 

Ръководител: доц. д-р Грози Делчев Делчев 

304,5 3045 лв. 10 000 лв. 30% 

Изследване на влиянието на пребиотиците при 

култивирането на риби и растения в аквапонна система 

Ръководител: доц.д-р Ивайло Николаев Сираков 

297 2970 лв. 8468.8лв 35% 

Интегрирано използване на род Lemna за пречистване на 

води и храна за хидробионти 

Ръководител: доц.д-р Катя Нанева Величкова 

285 2850 лв. 8000 лв. 35% 

Изследване параметрите на работната среда в доилни зали 

на говедовъдни ферми в страната  

Ръководител: Проф. д-р Чонка Минчева Митева 

282,5 2825 лв. 8000 лв. 35% 

Оценка влиянието на топлинният стрес върху някои 

физиологични, продуктивни и репродуктивни показатели 

при крави за мляко 

Ръководител: Доц. д-р Тончо Господинов Пенев 

273 2730 лв. 9000 лв. 30% 

Доизграждане на материално техническата база на Учебно 

опитното поле на катедра „Растениевъдство“ към Аграрен 

факултет на Тракийски университет 

Ръководител: Гл. ас. д-р Митко Георгиев Георгиев 

251,5 2515 лв. 
10679,70 

лв 
23% 

„Екологични и агрономически аспекти при прилагането 

на утайки от градска пречиствателна станция за 
167,5 1675 лв. 6930 лв. 24% 
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отпадъчни води в земеделието“ 

Ръководител: Ас. д-р Дияна Маринова Дерменджиева 

Проучване връзката между степента на проява на 

хигиенно поведение на пчели работнички (Apis mellifera 

L.) и някои основни биологични признаци 

Ръководител: Проф. дн Иванка Желева Желязкова 

160,5 1605 лв. 7000 лв. 22% 

“Разработване и изследване на стенд за сцепление и 

триене на копита на крави при различни подови настилки” 

Ръководител: доц. д-р инж. Ваня Петрова Димова 

153,5 1535 лв. 9367лв 16% 

Влияние на пасищното отглеждане върху млечната 

продуктивност при дъбенски овце, отглеждани в района 

на Средни Родопи 

Ръководител: Доц. д-р Сашка Иванова Чобанова 

127 1270 лв. 8200 лв. 15% 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
Утвърждаване на рецензенти на окончателни отчети по Научни проекти в АФ. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава доц. д-р Николай Вичев Колев – пенсионер за рецензент на тема: 

„Спектрален анализ като помощен метод за диагностика на почвени 

типове“, с ръководител доц. д-р Мима Тодорова. 

 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава доц. д-р Цветанка Райчева – АУ за рецензент на тема: 

„Определяне на химичния състав (органични, минерални, биологично активни 

вещества) и хранителна стойност на култивирани и диворастящи видове 

растения“, с ръководител доц. д-р. Нели Грозева. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 
Приемане на годишни отчети и план-сметки на редовни докторанти. 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема годишния отчет и план-сметка на редовния докторант към секция 

„Физиология“ на кат. “Морфология, физиология и хранене на животните“ 

Ивелина Николаева Недева. 

 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
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Приема годишния отчет и план-сметка на редовния докторант към секция 

„Аквакултура“ на кат. „Биология и аквакултура“ Кремена Йорданова 

Георгиева. 

 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема годишния отчет и план-сметка на редовния докторант към секция 

„Аквакултура“ на кат. „Биология и аквакултура“ Йордан Илиев Черпоков. 

 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема годишния отчет и план-сметка на редовния докторант към секция 

„Генетика“ на кат. “Генетика, Развъждане и Репродукция“ Мария Тодорова 

Желязкова 

  

ПО ШЕСТА ТОЧКА 
Приемане на план сметка на редовен докторант с удължена докторантура. 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема промяната в план сметката (прехвърляне на средства от последната 

година от периода на удължаване) на редовен докторант Силвия Евгениева 

Калчева. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 
Промяна в план-сметка на инфраструктурен проект. 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема актуализирането на финансовото разпределение по Научен проект 

№4ОУП/2017 г. „Модернизиране на лабораторията „Поведение, 

аклиматизация и адаптация на животните“, с научен ръководител доц. д-р 

Радослав Михайлов. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Избор на хонорувани преподаватели. 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
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Утвърждава избора на хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за 

зимен и летен семестър на учебната 2017/2018 г. както следва: 

- доц. д-р Светослав Цветанов Иванов – за извеждане на занятия по „Аграрна 

електроника и автоматика, ІІ част“ за зимен семестър, задочно обучение, 15 

часа лекции и 15 часа упражнения; 

- докт. Силвия Евгениева Калчева – за извеждане на упражнения по 

дисциплините „Екология и опазване на околната среда“ – 60 часа за редовно 

обучение; „Морска екология“ – общо 60 часа за редовно и задочно обучение; 

„Херпетология“ – 30 часа за редовно обучение.  

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 
Допълнително натоварване на хонорувани преподаватели за извеждане на занятия 

за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 

Доц. д-р Н. Грозева: 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Възлага на докт. Силвия Евгениева Калчева (хоноруван преподавател) да 

изведе допълнително 30 часа упражнения по дисциплината „Екология и 

опазване на околната среда“ за спец. Рибовъдство и аквакултура, летен 

семестър, редовно обучение. 

2. Възлага на проф. дсн Димитър Павлов (хоноруван преподавател) да изведе 

допълнително 8 часа упражнения по избираемата дисциплина 

„Агролесовъдство“, летен семестър, редовно обучение. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 
Резултати от лятната сесия на задочно обучение за  учебната 2016/2017 г и зимната 

сесия на редовно обучение за  учебната 2017/2018 г., ОКС „Бакалавър. 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема резултатите от лятната сесия на задочно обучение за  учебната 2016/2017 

г и зимната сесия на редовно обучение за  учебната 2017/2018 г., ОКС „Бакалавър 

както следва: 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Утвърждаване на план за учебната заетост за учебната 2017/2018 г. на асистент по 

Физика. 
След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема плана за учебната заетост на новоназначения асистент по „Физика“ 

Радослав Гинин за учебната 2017/2018 г. както следва: 

- Климатология и хидрология, зад. обуч., спец. ЕООС – 30 часа; 

- Агрометеорология, зад. обуч,. спец. Агрономство – 30 часа; 

- Хидрология и климатология, зад. обуч., спец. Рибовъдство и аквакултура – 

15 часа; 

- Агрометеорология, зад. обуч., спец. Аграрно инженерство – 15 часа; 

- Физика с основи на биофизиката (ВМФ) – 200 часа. 

Общо – 290 часа (норматив – 210 часа) 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Избор на комисия за провеждане на атестация на нехабилитирани 

преподаватели от Аграрен факултет. 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира комисия в състав: 
Председател: проф. д-р Веселин Радев – зам.-декан АСД 

Членове: проф. дн Живка Герговска 

доц. д-р Кънчо Пейчев 

доц. д-р Антония Стоянова 

доц. д-р Катя Величкова 

гл. ас. д-р Деяна Генчева 

която да проведе атестацията на подлежащите на нея нехабилитирани 

преподаватели от Аграрен факултет. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 
1. Заявления от студенти 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Разрешава служебното заверяване на летен семестър на учебната 2017/2018 г. 

на следните студенти от редовна форма на обучение: 

- Христо Георгиев Карагьозов - специалност ЕООС, ІV курс, ф. № 643; 

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

на следните студенти от редовна форма на обучение: 

- Десислава Красимирова Йонкова – спец. ЕООС, І курс, ф.№ 787. 
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2. Нов курс за СДК 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да утвърди въвеждането на нов курс за СДК 

„Билкарство“ с хорариум 30 часа и такса за обучение: 500 лв. за 

индивидуален курс и 300 – за групов. 

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 


