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ПРОТОКОЛ № 23 

от заседание на  ФС 

проведено на  17.04.2018 г. 

 

Днес, 17.04.2018 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. дн Ив. Желязкова, 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 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 Ст. Методиев, гл. ас. д-р М. Георгиев,  ас. д-р М. 

Маринова, гл. ас. д-р Ст. Стоянова, гл. ас. д-р Т. Славов, гл.ас. д-р Г. Динева, студ. 

В. Кехайова, 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 бъдат допълнително включени нови 

точки към дневния ред на заседанието,  а именно: 

Допълнение към дневния ред на Факултетния съвет 
5. Зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка. 

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

6. Утвърждаване на Научно жури по процедура за защита на дисертационен 

труд за придобиване на научна степен „Доктор на науките“. 

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

 

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

следния 

ДНЕВЕН РЕД (с допълнителни точки)  

1. Резултати от Държавната изпитна сесия за ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“. 

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

2. Приемане на индивидуални учебни планове и план-сметки на редовни 

докторанти. 

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

3. Приемане на индивидуален учебен план на докторант на самостоятелна 

подготовка. 

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

4. Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“. 

Докладва: проф. д-р Св.Георгиева – Зам.-Декан по НИД 
5. Зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка. 

Докладва: проф. д-р Св.Георгиева – Зам.-Декан по НИД 
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6. Утвърждаване на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд 

за придобиване на научна степен „Доктор на науките“. 

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

7. Утвърждаване на научни комисии по направления за Научната конференция на 

Аграрен факултет. 

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

8. Утвърждаване на сума за провеждане на Научната конференция на Аграрен 

факултет. 

Докладва: проф. д-р В. Радев – Зам.-Декан по АСД 

9. Обсъждане и приемане на комисии за провеждане на летни учебни практики и 

преддипломни стажове за академичната 2017/2018г. 

Докладва: проф. д-р В. Радев – Зам.-Декан по АСД 

10. Текущи 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Резултати от Държавната изпитна сесия в ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема информацията за резултатите от държавната изпитна сесия (редовна 

и поправителна) за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

 БАКАЛАВЪР 

Държавен теоретичен Дипломна работа 

Брой студенти Успех  Брой студенти Успех  

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 
ОКТОМВРИ 2017 11 4.86 7 5.43 
МАРТ 2018 6 4.58 6 5.58 

АГРОНОМСТВО 
ОКТОМВРИ 2017 8 4.44 7 5.86 
МАРТ 2018 2 4 4 5.69 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 
ОКТОМВРИ 2017 5 6.00 11 5.90 
МАРТ 2018 3 5.50 1 6.00 

ЕООС 
ОКТОМВРИ 2017 9 4.06 12 5.29 
МАРТ 2018 9 4.33 4 6.00 

АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 
ОКТОМВРИ 2017 6 3.75 5 5.60 
МАРТ 2018 - - 3 5.17 
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 МАГИСТЪР 

Държавен теоретичен Дипломна работа 

Брой студенти Успех  Брой студенти Успех  

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 

ОКТОМВРИ 2017 9 5.72 4 5.00 

МАРТ 2018 7 5.86 2 5.00 

 АГРОНОМСТВО 

ОКТОМВРИ 2017 19 5.58 13 5.87 

МАРТ 2018 6 5.46 1 5.50 

 РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

ОКТОМВРИ 2017 - - - - 

МАРТ 2018 - - - - 

 ЕООС 

ОКТОМВРИ 2017 10 5.65 - - 

МАРТ 2018 2 5.75 2 5.75 

 АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 

ОКТОМВРИ 2017 1 4.50 - - 

МАРТ 2018 - - - - 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Приемане на индивидуални учебни планове и план-сметки на редовни 

докторанти. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава индивидуалния учебен план и план-сметката на Галина 

Христова Господинова - редовен докторант към катедра „Растениевъдство“ 

по научната специалност „Агрохимия“, област на висше образование 6. 

„Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.1 

„Растениевъдство“.     

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава индивидуалния учебен план и план-сметката на Петър 

Николаев Николов -  редовен докторант към катедра „Растениевъдство“ по 

научната специалност „Растениевъдство“, област на висше образование 6. 

„Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.1 

„Растениевъдство“.     

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 



 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

Тракийски университет – Стара Загора Издание: 1 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

№ на документа: 

4.2.3_OD_1.7_AF 

В сила от: 14.09.2011г. 

Редактиран:  

 

Протокол   
Страница: 4 от 12 

 

 

 

Утвърждава индивидуалния учебен план и план-сметката на Янко 

Господинов Янков - 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“. 

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава индивидуалния учебен план и план-сметката на Светослава 

Росенова Терзиева -  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“. 

 

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

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ 

Утвърждава индивидуалния учебен план и план-сметката на Мустафа Али 

Мустафа - 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“.   

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава индивидуалния учебен план и план-сметката на Стоян Николов 

Горанов - 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“. 

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава индивидуалния учебен план и план-сметката на Николай 

Асенов Къркеланов -  редовен докторант към катедра „Морфология, 

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

селскостопанските животни и технология на фуражите“, област на висше 
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образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално 

направление 6.3 „Животновъдство“. 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Приемане на индивидуален учебен план на докторант на самостоятелна 

подготовка. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава индивидуалния учебен план на ас. Иван Георгиев Пенчев -  

докторанта на самостоятелна подготовка към катедра „Морфология, 

физиология и хранене на животните“ по научна специалност „Технология на 

месните и рибните продукти“,  област на висше образование 5. „Технически 

науки“, професионално направление 5.13. „Общо инженерство“.  

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“. 

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Ректора на ТрУ да бъдат обявени конкурси за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент“ както следва: 

- По научна специалност „Птицевъдство“, Област на висше образование 6. 

„Аграрни науки и ветеринарна медицина“, Професионално направление 6.3 

„Животновъдство“. 

- По научна специалност „Специални отрасли (зайци и промишлен дивеч)“, 

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

Професионално направление 6.3 „Животновъдство“. 

- По научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, Област на 

висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, 

Професионално направление 4.3 „Биологически науки“; 

- По научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното 

обслужване (зоохигиена)“, Област на висше образование 6. „Аграрни науки и 

ветеринарна медицина“, Професионално направление 6.3 

„Животновъдство“. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка. 

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

РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ 

Да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка ас. Любов 

Костадинова Плешкуца с проект за дисертационен труд на тема: „Ефект на 

системите на торене върху продуктивността на двуполно сеитбообръщение 

твърда пшеница – памук“ по научната специалност „Агрохимия“, научен 

ръководител – доц. д-р Галя Панайотова. Дисертационният труд да бъде 

насочен към област на висше образование 6.„Аграрни науки и ветеринарна 

медицина“, професионално направление 6.1. „Растениевъдство“. Срок на 

докторантурата – до 3 години. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по процедура за защита на дисертационен 

труд за придобиване на научна степен „Доктор на науките“. 

 

След проведено гласуване с 27 гласа „За“, 1 „Въздържал се“ Факултетния съвет 

взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава състава на Научно жури по процедура за защита на 

дисертационен труд от доц. д-р Нели Христова Грозева за придобиване на 

научната степен „Доктор на науките“, по научна специалност „Ботаника“: 

Вътрешни членове: 

1. проф. д-р Йордан Стефанов Стайков – научна специалност „Екология и 

опазване на екосистемите“; 

2. проф. дсн Стефан Ангелов Денев - научна специалност „Екология и опазване на 

екосистемите“; 

3. проф. д-р Светлан Йорданова Георгиева – научна специалност „Генетика“. 

Резерва: доц. д-р Катя Нанева Величкова - научна специалност „Екология и 

опазване на екосистемите“. 

 

Външни членове: 

1. проф. д-р Димчо Захариев Иванов – научна специалност „Ботаника“, Шуменски 

университет; 

2. проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова - научна специалност 

„Ботаника“, ПУ „Паисий Хилендарски“; 

3. проф. д-р Мария Тодорова Попова - научна специалност „Ботаника“, 

пенсионер; 

4. проф. д-р Румен Димитров Младенов - научна специалност „Ботаника“, 

Аграрен университет, Пловдив. 

Резерва: доц. д-р Цветанка Георгиева Райчева - научна специалност „Ботаника“, 

Аграрен университет, Пловдив. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА 

Утвърждаване на научни комисии по направления за Научната конференция 

на Аграрен факултет. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. В комисиите по всички научни направления да участват като 

съпредседатели представители от турски университети, участници в 

конференцията. 

2. Досегашните зам.-председатели да станат членове на комисиите. 

3.Утвърждава следните комисии по направления за Научната конференция 

на Аграрен факултет: 

Секция 1. “Животновъдни науки” 

Section 1. Animal Science 
Председатели: Проф. д-р Й. Стайков 

 

Членове: Проф. дсн Р. Славов 

Проф. д-р В. Кацаров 

Проф. дн Ж. Герговска 

Проф. дн А. Генчев 

Секретари: Ас. И. Пенчев 

  Ас. д-р Р. Гънчева 
 

Секция 2. “Растениевъдни науки” 

Section 2. Crop science 
Председатели: Доц. д-р Н. Вълчев 

 

Членове: Доц. д-р А. Стоянова 

Доц. д-р Г. Панайотова 

  Доц. д-р Г. Делчев 

  Доц. д-р М. Тодорова 

Секретари: Ас. д-р П. Пеева  

Ас. Л. Плешкуца 

   

Секция 3. “Екология, околна среда, качество на храните”   
Председатели: Проф. дсн С. Денев 

 

Членове: Проф. дн Г. Костадинова 

Проф. д-р Ч. Митева 

  Доц. д-р С. Атанасова 

  Доц. д-р Д. Ганева 

Секретари: Ас. д-р Д. Дерменджиева 
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  Гл. ас. д-р Е. Вълкова 
 

Секция 4. “Аграрна техника и технологии”   

Section 4. Agricultural techniques and Technologies 
Председатели: Доц. д-р К. Пейчев 

 

Членове:  Доц. д-р Н. Делчев 

Доц. д-р Р. Георгиев 

Доц. д-р В. Димова 

Секретари: Гл. ас. д-р  Г. Динева 

Ас. д-р Галин Тиханов 

   

Секция 5. “Студенти и докторанти”   
Председатели: Доц. д-р Р. Михайлов 

 

Членове: Доц. д-р Н. Найденова 

Доц. д-р Т. Пенев 

Гл. ас. д-р Д. Памукова 

                  Гл. ас. д-р Ст. Стоянава 

Секретар: Ас. Ж. Събев 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Утвърждаване на сума за провеждане на Научната конференция на Аграрен 

факултет. 

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

РЕШЕНИЕ: 
ФС РЕШИ:  

Утвърждава бюджет за организацията на Международната научна 

конференция на Аграрен факултет „Аграрни науки и бизнес“, 2108 – 10 000 

лв. 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Обсъждане и приемане на комисии за провеждане на летни учебни практики 

и преддипломни стажове за академичната 2017/2018г. 

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

ФС РЕШИ:  

1. Факултетният съвет утвърждава предложените ръководители за 

провеждане на груповите летни практики за академичната 2017/2018г. в 

периода  след лятната сесия, както следва: 

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 

I – ви курс - групова практика по животновъдство в УЕБ на АФ и ЗИ 
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Ас. д-р Ивайло Маринов – кат. „Животновъдство - преживни животни и 

млекарство” 

Ас. д-р Станислава Пеева – „Животновъдство – непреживни и други животни” 
 
АГРОНОМСТВО   

I–ви и II-ри курс – групова практика по растениевъдство в УЕБ на  Аграрен 

факултет 

Ас. д-р Пенка Пеева – кат. „Растениевъдство” 

Ас. Любов Плешкуца – кат. „Растениевъдство” 
 
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   

I-ви курс – групова практика на територията на  Тр.У 

Доц. д-р Катя Величкова - кат. „Биология и аквакултура” 

Ас. д-р Маргарита Маринова - кат. „Биология и аквакултура”  
 
АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО   

I-ви курс–индивидуална или групова практика по Растениевъдство в УЕБ на 

АФ 

Гл. ас. д-р Галина Динева – кат. „Аграрно инженерство”  

Ас. д-р Димитър Георгиев – кат. „Аграрно инженерство”  
 
II-ри курс-индивидуална или групова практика по Животновъдство в УЕБ 

на АФ 

Ас. Иван Пенчев – кат. „Морфология, физиология и хранене на животните” 
 
РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

I-ви курс – групова практика на територията на ТрУ 

Гл. ас. д-р Стефка Стоянова - кат.  „Биология и аквакултура” 

Гл. ас. д-р Георги Желязков - кат.  „Биология и аквакултура” 

 

2. Утвърждава предложените състави на комисии за защита на летните 

практики и преддипломни стажове. След приключването им и след успешна 

защита пред комисията студентите получават заверка на практиката.  

 

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 

II-ри курс - индивидуална практика по говедовъдство, овцевъдство и 

млекарство 

Председател: Проф. дн Живка Герговска - кат. „Животновъдство-преживни 

животни и млекарство” 

Членове: 

Доц. д-р Тодор Илиев – кат. „Животновъдство–преживни животни и млекарство”  

Гл. ас. д-р Дарина Памукова – кат. „Животновъдство-преживни животни и 

млекарство” 
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III-ти курс - индивидуална практика по птицевъдство, свиневъдство, 

коневъдство и месопреработване 

Председател: Доц. д-р Сашка Чобанова - кат. „Морфология, физиология и 

хранене на животните“.     

Членове: 

Проф. д-р Атанас Генчев – кат. „Животновъдство-непреживни и други животни”           

Гл. ас. д-р Радка Влаева – кат. „Животновъдсдтво–непреживни и други животни” 

Ас. Иван Пенчев - кат. „Морфология, физиология и хранене на животните“.     
 

IV-ти курс – преддипломен стаж 

Председател: Проф. д-р  Валентин Кацаров – кат. „Животновъдство–непреживни 

и други животни“ 

Членове:  
Доц. д-р Милена Панайотова – кат. „Животновъдство–преживни животни и 

млекарство” 

Доц. д-р Тодор Илиев - кат. „Животновъдство–преживни животни и млекарство” 

Доц. д-р Валентин Дойчев - кат. „Животновъдство–непреживни и други животни” 

Доц. д-р Евгени Райчев - кат. „Животновъдство–непреживни и други животни” 

Гл. ас. д-р Дарина Памукова - кат. „Животновъдство–преживни животни и 

млекарство” 

 

АГРОНОМСТВО    

III –ти курс – индивидуална практика по растениевъдство 

Председател: Доц. д-р Ценка Желязкова - кат.  „Растениевъдство” 

Членове: 

Доц. д-р Николай Вълчев - кат. „Растениевъдство” 

Гл. ас. д-р Мария Герджикова - кат. „Растениевъдство” 
 
IV-ти курс - преддипломен стаж 

Председател: Доц. д-р Антония Стоянова – кат. „Растениевъдство”                                                         

Членове: 

Доц. д-р Галя Панайотова - кат. „Растениевъдство” 

Доц. д-р Грози Делчев - кат. „Растениевъдство”   

 

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   

II–ри курс – индивидуална практика по животновъдство или 

растениевъдство 

Председател: Проф. д-р Иван Върляков – кат. „Морфология, физиология и 

хранене на ж-те ” 

Членове:  

Доц. д-р Ганчо Ганчев – кат. „Морфология, физиология и хранене на животните” 

Доц. д-р Мима Тодорова – кат. „Растениевъдство” 
 
III – ти курс – специализирана индивидуална практика 
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Председател: Проф. дн. д-р Гергана Костадинова - кат. „Приложна екология и 

зоохигиена” 

Членове:  
Проф. д-р Чонка Митева – кат. „Приложна екология и зоохигиена” 

Ас. д-р Маргарита Маринова - кат. „Биология и аквакултура” 
 
IV-ти курс - преддипломен стаж 

Председател: Проф. д-р Юрий Митев - кат. „Приложна екология и зоохигиена” 

Членове :  

Ас. д-р Дияна Дерменджиева - кат. „Приложна екология и зоохигиена” 

Доц. д-р Диян Георгиев - кат. „Биология и аквакултура” 

 

АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО   

III–ти курс – индивидуална практика по механизация 

Председател: Доц. д-р Неделчо Делчев - кат. „Аграрно инженерство” 

Членове: 

Доц. д-р Ваня Димова - кат. „Аграрно инженерство” 

Ас. д-р Димитър Георгиев - кат. „Аграрно инженерство” 
 
IV– ти курс – преддипломен стаж 

Председател: Доц. д-р Рашко Георгиев -кат. „Аграрно инженерство” 

Членове :  

Доц. д-р Кънчо Пейчев - кат. „Аграрно инженерство” 

Гл. ас. д-р Галина Динева - кат. „Аграрно инженерство” 

 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

ІІ курс – индивидуална практика 

Председател: Доц. д-р Ивайло Сираков – кат. „Биология и аквакултура” 

Членове: 

Гл. ас. д-р Стефка Стоянова - кат.  „Биология и аквакултура” 

Гл. ас. д-р Георги Желязков - кат. „Биология и аквакултура” 

 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

ІІI курс – индивидуална практика 

Председател: Доц. д-р Ивайло Сираков – кат. „Биология и аквакултура” 

Членове: 

Гл. ас. д-р Стефка Стоянова - кат.  „Биология и аквакултура” 

Гл. ас. д-р Георги Желязков - кат. „Биология и аквакултура” 
 
IV курс – преддипломен стаж 

Председател: проф. д-р Йордан Стайков – кат. „Биология и аквакултура” 

Членове: 

Доц. д-р Ивайло Сираков - кат. „Биология и аквакултура” 

Гл. ас. д-р Стефка  Стоянова - кат. „Биология и аквакултура” 
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Гл. ас. д-р Георги  Желязков - кат. „Биология и аквакултура” 

 

3. Факултетният съвет упълномощава Деканското ръководство да извършва 

по целесъобразност преразпределение и насочване на студентите за летни 

практики в базите и катедрите на Аграрния факултет, в зависимост от 

специалността. За целта по молба на студентите ръководителят на катедрата 

представя доклад с поименен списък на студентите и мотиви за провеждане 

на стажа в катедрата 
 
4. Студентите, провели летни практики или бригади в чужбина да 

представят доклади за пребиваването си във фермерските стопанства. В 

случаите, когато проведената в чужбина практика не е адекватна на 

необходимото според специалността и курса на студентите, те са длъжни да я 

отработят допълнително. Преценката по този въпрос се възлага на 

Деканското ръководство. 
 
5. Делегират се права на Деканското ръководство да разпределя студенти на 

групови практики в одобрени от Факултетния съвет на Аграрния факултет 

бази. 

6. Въз основа на решението на ФС, Деканът на АФ да издаде заповед. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 
1. Заявления от студенти 

След проведено гласуване с 28 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: 

- Емануил Кирилов Василев – спец. Зооинженерство, ІІІ курс, ф. № 10710; 

- Станислав Давидов Недялков- спец. Агр. инженерство, І курс, ф. № 372 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 

 

 

 

 

 

 
РК/ 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org  

../Учебна%20дейност%20with%20Watermark/www.unisz-iso.org

