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ПРОТОКОЛ № 24 

от заседание на  ФС 

проведено на  29.05.2018 г. 

 

Днес, 29.05.2018 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, проф. д-р Ю. Митев, доц. д-р Г. Панайотова, доц. д-р 

Д. Георгиев, доц. д-р Е. Райчев, 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. Атанасова, 

доц. д-р Ст. Методиев, гл. ас. д-р М. Георгиев,  ас. д-р М. Маринова, гл. ас. д-р Т. 

Славов, гл.ас. д-р Г. Динева, докт. С. Калчева, 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: 

3. Утвърждаване на корекция в план-сметката на редовен 

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

7. Приемане на окончателни отчети по научни проекти в Аграрен 

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

8. Удължаване на срока на Научни проекти. 
Докладва: проф. д-р Св.Георгиева – Зам.-Декан по НИД 

9. Приемане на корекции в план-сметки на Научни проекти. 
Докладва: проф. д-р Св.Георгиева – Зам.-Декан по НИД 

 

 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет прие окончателно 

следния 

ДНЕВЕН РЕД (с допълнителни точки) 

1. Зачисляване в докторантури на самостоятелна подготовка. 

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

2. Приемане на индивидуални учебни планове на докторанти на самостоятелна 

подготовка. 

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

3. Утвърждаване на корекция в план-сметката на редовен 

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

4. Натоварване на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за зимния семестър на учебната 2018/2019 г. 

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

5. Обявяване на конкурс за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за 

зимния семестър на учебната 2018/2019 г. 

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

6. Определяне на дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, 

Държавни изпити и защити на летни учебни практики и преддипломни стажове. 

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

7. Приемане на окончателни отчети по научни проекти в Аграрен 

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

8. Удължаване на срока на Научни проекти. 
Докладва: проф. д-р Св.Георгиева – Зам.-Декан по НИД 

9. Приемане на корекции в план-сметки на Научни проекти. 
Докладва: проф. д-р Св.Георгиева – Зам.-Декан по НИД 

10. Приемане на резултати от проведена атестация на нехабилитирани 

преподаватели от Аграрен факултет. 

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

11. Отчет за проведената Научна конференция на Аграрен факултет и участието в 

селскостопанските изложения АГРА – 2018 и  БАТА АГРО 2018. 

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

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

12. Текущи 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Зачисляване в докторантури на самостоятелна подготовка. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка ас. Йоана 

Павлинова Петрова с проект за дисертационен труд на тема: „Изследване 

промените в концентрацията на някои острофазови протеини при зайци след 

експериментално провокирана инфекция“, научен ръководител проф. двмн 

Теодора Мирчева Георгиева от секция „Биохимия с основи на клиничната 

биохимия“ при ВМФ, научен консултант проф. дсн Васил Костадинов 

Атанасов, АФ. Дисертационният труд да бъде насочен към научна 

специалност „Биохимия“, професионално направление 4.3 „Биологически 

науки“, област на висше образование 4. „Природни науки, математика и 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка ас. Желязко 

Щерев Събев с проект за дисертационен труд на тема: „Проучване на 

пролактин рецепторен (PRLR), ретинол-свързващ протеин 4 (RBP4) и 

простагландин-ендопероксид синтаза 2 (PTGS2) гените при свине като 

кандидат гени, свързани с признаците на прасилото“, научен ръководител 

доц. д-р Стойчо Недков Методиев. Дисертационният труд да бъде насочен 

към научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, 

биология и биотехника на размножаването“, Област на висшето образование 

6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, Професионално направление 

6.3 „Животновъдство“. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Приемане на индивидуални учебни планове на докторанти на самостоятелна 

подготовка. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема индивидуалния учебен план на докторант на самостоятелна 

подготовка ас. Йоана Павлинова Петрова от кат. „Фармакология, 

Физиология на животните, Биохимия и Физиологична химия“ при ВМФ по 

научна специалност „Биохимия“, професионално направление 4.3 

„Биологически науки“, област на висше образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика“. 

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема индивидуалния учебен план на докторант на самостоятелна 

подготовка ас. Желязко Щерев Събев по научна специалност „Развъждане на 

селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, 

Област на висшето образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна 

медицина“, Професионално направление 6.1 „Животновъдство“. 
  

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема индивидуалния учебен план на докторант на самостоятелна 

подготовка ас. Любов Костадинова Плешкуца по научна специалност 
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„Агрохимия“, Област на висше образование 6.„Аграрни науки и ветеринарна 

медицина“, Професионално направление 6.1. „Растениевъдство“. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на корекция в план-сметката на редовен докторант. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава корекция в план-сметката на редовен докторант към кат. 

„Биология и аквакултура“ Мустафа Али Мустафа – разход за провеждане на 

курс по английски език, ниво В1. 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Натоварване на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за зимния семестър на учебната 2018/2019 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага на следните нехабилитирани преподаватели да извеждат пълно или 

частично лекционните курсове по: 

Гл. ас. д-р Димитър Йоргов да изведе лекционните курсове по дисциплините 

„Физика, І част“, редовно и задочно обучение, спец. Аграрно инженерство, както 

и „Вятърна и слънчева енергия“ за Магистърска програма „Възобновяеми 

енергийни източници в аграрния сектор“. 

 

Ас. д-р Дияна Маринова Дерменджиева да изведе частично лекционен курс по 

дисциплината „Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите“, 

редовно и задочно обучение, спец. ЕООС.  

 

Ас. д-р Димо Проданов Димов да изведе лекционни курс по дисциплината 

„Хигиена на труда и техника на безопасност“, редовно и задочно обучение, спец. 

ЕООС.  

  

Гл. ас. д-р Галина Тенева Динева да изведе лекционните курсове по 

дисциплината „Техническо чертане“, спец. „Аграрно инженерство“,  І курс, 

редовно обучение; 

  

Ас. д-р Димитър Стоянов Георгиев да изведе лекционни курсове по 

дисциплината „Механика и съпротивление на материалите“ за спец. „Аграрно 

инженерство“, ІІ курс, редовно и задочно обучение; 

 

Ас. д-р Галин Илиев Тиханов да изведе лекционните курсове по дисциплинате: 
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„Основи на механизацията в земеделието“, ІІ курс, спец. Зооинженерство, ОКС 

„Бакалавър“; 

„Енергетика и транспорт“, ІІ курс, спец. Агрономство, ОКС „Бакалавър“; 

„Машини и технологии за обработка на почвата, сеитба и грижа за растенията“, І 

курс, ОКС „Магистър“; 

„Аварийно-спасителна техника“, І курс, ОКС „Магистър“; 

 

Ас. д-р Йордан Стоянов Стоянов да изведе лекционните курсове по 

дисциплинате: 

„Трактори и автомобили“, ІІІ курс, спец. Аграрно инженерство“, ОКС 

„Бакалавър“; 

„Подемно-транспортни машини в земеделието“, І курс, ОКС „Магистър“. 

 

ас. д-р Маргарита Маринова да изведе лекционния курс по дисциплината 

„Зоология“, І курс, редовно и задочно обучение за специалности Зооинженерство, 

ЕООС и Рибовъдство и аквакултура; 

 

Гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова за частично извеждане на лекционни 

курсове по следните дисциплини: 

- „Рибовъдство“ – спец. „Зооинженерство“, ІV курс, редовно обучение; 

- „Екология на хидробионтите и аквакултура“ – за спец. „ЕООС“, ІV курс, 

задочно обучение; 

- „Водна ентомология“ – спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІ курс, редовно 

обучение; 

- „Стопанско-значими хидробионти“ – спец. „Рибовъдство и аквакултура“, І курс, 

задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков - за частично извеждане на лекционни 

курсове по следните дисциплини: 

- „Спортен риболов“ – за спец. „Рибовъдство и аквакултури“, ІV курс, задочно 

обучение; 

- „Промишлен риболов“ – спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІІ курс, задочно 

обучение; 

- „Технологии в морската аквакултура“ - спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІV 

курс, задочно обучение; 

- „Основи на рибовъдството“ – спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІІ курс, 

редовно обучение; 

- „Аквакултура и мениджмънт на рекреачната дейност“ – спец. „Рибовъдство и 

аквакултура“, ІІІ курс, задочно обучение. 
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Гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова частично да изведе лекционни курсове 

по:  

- „Биохимия“ – спец. Зооинженерство“ – редовно и задочно обучение.  

 

Гл ас. д-р Милена Танкова Цанова частично да изведе лекционни курсове по:  

- „Биохимия“ – спец. Зооинженерство“ – редовно и задочно обучение.  

 

ас. д-р Христо Луканов Христов за пълно извеждане на лекционния курс по 

следните дисциплини: 

- „Пуйковъдство“ – спец. Зооинженерство, Агрономство, Аграрно инженерство, 

редовно и задочно обучение; 

- „Биологично птицевъдство“ – спец. Зооинженерство, ОКС „Магистър“, редовно 

и задочно обучение; 

- „Промишлено производство на яйца и птиче месо“ – спец. Агрономство, 

Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение; 

Частично извеждане на лекционния курс по следните дисциплини: 

- „Инкубация на селскостопанските птици“ – спец. Зооинженерство, 

Агрономство, Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение; 

- „Водоплаващи птици“ - спец. Зооинженерство, Агрономство, Аграрно 

инженерство, редовно и задочно обучение; 

- „Производство на безопасни и качествени продукти от птици“ - спец. 

Зооинженерство, ОКС „Магистър“, редовно и задочно обучение. 

 

Ас. д-р Станислава Пейчева Пеева – пълно извеждане на лекционните курсове 

по: 

„Декоративни и екзотични животни“ – спец. Зооинженерство и ЕООС, редовно и 

задочно обучение; 

 

Гл. ас. д-р Радка Василева Влаева – пълно извеждане на лекционните курсове 

по: 

„Коневъдство“ –  ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение; 

„Спортно коневъдство“ – ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение; 

„ Конен туризъм, любителска и лечебна езда“ - ОКС „Бакалавър“, редовно и 

задочно обучение; 

„Биологични особености на коня“ – ОКС „Магистър“ ; 

„Теория и методика на конния спорт“ – ОКС „Магистър“; 

„Селекция в коневъдството“ – ОКС „Магистър“; 

„Правилознание“ – ОКС „Магистър“; 

„Съвременни аспекти в коневъдството – ОКС „Магистър“. 
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гл. ас. д-р Тодор Желязков Славов - частично извеждане на лекционните 

курсове по „Физиология на животните и човека“, редовно и задочно обучение и 

„Етология“, редовно и задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Митко Георгиев Георгиев: 

- „Почвознание и земеделие“ – за спец. „ Аграрно инженерство“, 

„Зооинженерство“, редовно и задочно обучение; 

- „Общо земеделие“ – за специалност Агрономство, редовно и задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова да изведе частично лекционни курсове 

по:  

- „Гъбарство“ – спец. „Агрономство”, редовно обучение;  

- „Билкарство“ – специалност „Агрономство“, редовно и задочно обучение.    

 

Ас. д-р Пенка Иванова Пеева да изведе частично лекционни курсове по: 

- „Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция“ – спец. „Агрономство“, 

редовно и задочно обучение; 

 - „Биологично производство на грозде“ – ОКС „Магистър“  

 

Гл. ас. д-р Дарина Генова Памукова да изведе лекционни курсове по 

избираемата дисциплина „Управление на качеството“ за всички специалности 

редовно и задочно обучение. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия 

за зимния семестър на учебната 2018/2019 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Ректора на Тракийски университет да бъде обявен конкурс за 

хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за зимен семестър, 

редовно и задочно обучение за учебната 2018/2019 по следните дисциплини: 

Академична 2017/2018 г.  
Зимен семестър (ред. и зад. обучение)  

Катедра/Учебна дисциплина 
Часове 

л.(х2) упр. изп. р.д.р. общо 

катедра   АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение                         

1 Аграрна електроника и автоматика ІІ част, сп. Аграрно 

инженерство, ІV курс, VІІ семестър – редовно обучение 

30(60) 30 10  100 

2 Аграрна електроника и автоматика ІІ част, сп. Аграрно 

инженерство, ІV курс, VІІ семестър – задочно обучение 

15(30) 15 10  55 
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катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

 

1. Овощарство 1 част  /Б/Р.об/Агрон./ 4 к 30(60)  10    70 

2. Овощарство 1 част /Б/З.об/Агрон./  5 к 
 

15(30)  10   40 

3 Биологично производство на плодове  /М/  15(30) 15 10 - 55 

4. Производство на безопасна и качествена растителна продукция /М/ 3(6) 2 10  18 

5. Специална фитопатология /М/ 30(60)  15 - 75 

6. Растителна вирусология и бактериология /М/ 15(30)  15 - 45 

7. 

Болести и неприятели при производство и съхранение на 

посевен и посадъчен материал 6(12) 3   15 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                   

1 Зоология - ВМФ 30 135   165 

2 Биологично разнообразие – спец. ЕООС, задочно обучение 16(32) 6 10  48 

3 Защитени територии – ОКС „Магистър“ 15(30) 9 5  44 

4 Екология и опазване на околната среда, Агр., ред. обучение  60   60 

5 Екология и опазване на околната среда, Зооинж., ред. обучение  30   30 

6 Екология и опазване на околната среда, Зооинж., зад. обучение  30   30 

7 Екология и опазване на околната среда, Агр., зад. обучение  30   30 

8 Екология и опазване на околната среда, Рибовъдство., зад. обучение  15   15 

9 Екология и опазване на околната среда, ЕООС., зад. обучение  48   48 

10 Екология на земеделското производство, спец. Агр. инж. ред. об.  15   15 

11 Екология на земеделското производство, спец. Агр. инж. зад. об.  15   15 

       

катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО                   

 
Политики и програми на ЕС и РБългария в областта на земеделието 

и развитието на селските райони“ 12 9 2  23 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Определяне на дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна 

сесия, Държавни изпити и защити на летни учебни практики и 

преддипломни стажове. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема следните дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна 

сесия, Държавни изпити и защити на летни учебни практики и 

преддипломни стажове: 

  

Ликвидационна сесия – 11, 13 и 14 септември 2018 г. 

Перманентни дати – 14.12.2018 г. , 01.03.2019 г. и 07.05.2019 г. 
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Начало на учебната година – 17.09.2018 г. 

Практики и стажове – редовна сесия: 

Предаване на доклади – 10.09 – 14.09.2018 г. 

Защита на стажове и преддипломен стаж – 17.09 – 21.09.2018 г. 

Практики и стажове – поправителна сесия: 

Предаване на доклади – 25.02 – 01.03.2019 г. 

Защити на доклади – 05.03 – 08.03.2019 г. 

 

 Държавни изпити  

1. Редовна сесия 

ОКС “Бакалавър” 

- Държавен теоретичен изпит – 27.09.2018 год. 

-  Защита на дипломни работи – 28.09.2018 год. 

ОКС “Магистър” 

- Държавен теоретичен изпит – 11.10.2018 год. 

- Защита на дипломни работи – 12.10.2018 год. 

2. Поправителна сесия 

ОКС “Бакалавър” 

- Държавен теоретичен изпит – 14. 03.2019 год. 

-  Защита на дипломни работи – 15.03.2019 год. 

ОКС “Магистър” 

- Държавен теоретичен изпит – 21.03.2019 год. 

- Защита на дипломни работи – 22.03.2019 год. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Приемане на окончателни отчети по научни проекти в Аграрен факултет. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема окончателни отчети по научни проекти: 

- „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,  от доц. д-р. Цветанка 

Райчева, АУ Пловдив; 

- „Спектрален анализ като помощен метод при диагностика на почвени 

типове“, с ръководител доц. д-р. Мима Тодорова, от Проф. дсн инж.Никола 

Колев. 
 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Удължаване на срока на Научни проекти. 

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

РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ 

Приема решението на Комисията по оценка на научни проекти в Аграрен 

факултет да бъдат удължени с 6 месеца следните научни проекти: 

1. Научен проект на тема „Ефективност и риск при системно торене на памук.“ с 

ръководител доц. д-р Галя Панайотова;  

2. Научен проект на тема „Проучване на ДНК полиморфизми на гените кодиращи 

растежен хормон (Growth hormone-GH) и неговия рецептор (Growth hormone 

receptor-GHR) в генома на Oryctolagus cuniculus“ с ръководител проф. д-р 

Светлана Георгиева;  

3. Научен проект на тема „Определяне биологичната активност на различни 

растителни видове, подходящи за приложение в биологичното земеделие.“ с 

ръководител гл. ас. д-р Мария Герджикова;  

4. Научен проект на тема „Интегрирана рециркулационна система за отглеждане 

на риби.“ с ръководител доц. д-р Галин Николов. 

5.  Научен проект на тема „Доокомплектоване със специализирана апаратура 

на лабораторията по ДНК анализ в АФ с цел апробиране и въвеждане на 

съвременни молекулярни методики за проучване геномите на различни видове 

животни, растения и микроорганизми.“ с ръководител проф. дсн Светлин 

Танчев. 

6. Научен проект на тема „Ефект на някои биологични добавки на основата 

на микроводорасли върху чревната морфология, имунния, здравния статус и 

растежната продуктивност на бройлери“ с ръководител проф. дсн Стефан. 

7. Научен проект на тема „Антимикробна активност на растителни 

екстракти срещу микроорганизми, влияещи върху качеството и 

безопасността на основни суровини и фуражи.“ с ръководител гл. ас. д-р Тончо 

Динев. 
  

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Приемане на корекции в план-сметки на Научни проекти. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема корекция в план-сметката на научен проект с научен ръководител 

проф. д-р Светлана Георгиева на тема „Проучване на ДНК полиморфизми на 

гените кодиращи растежен хормон (Growth hormone-GH) и неговия рецептор 

(Growth hormone receptor-GHR) в генома на Oryctolagus cuniculus.“ - 

прехвърляне на 1376.52 лева от перо 3 Медикаменти, медицински 

консумативи, реактиви, химикали, терстове в перо 10 Заплащане на външни 

организации за извършване на анализи, изпитвания, ремонт и поддръжка на 

апаратура и др. 

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

РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ 

Приема корекция в план-сметката на научен проект с ръководител гл. ас. д-р 

Мария Асенова Герджикова: „Определяне биологичната активност на различни 

растителни видове, подходящи за приложение в биологичното земеделие“: 

 119 лв. от т. 3 се прехвърлят към т. 1.  

82,61 лв. от т. 3 се прехвърлят към т. 8.  

449,11 лв. от т. 3 се прехвърлят към т. 10.  

70 лв. от т. 4 се прехвърлят към т. 10.  

50,04 лв. от т. 5 се прехвърлят към т. 10.  

530,85 лв. от т. 7 се прехвърлят към т. 10.  

300 лв. от т. 11 се прехвърлят към т. 10. 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на резултати от проведена атестация на нехабилитирани 

преподаватели от Аграрен факултет. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема резултатите от проведената атестация на нехабилитираните 

преподаватели от Аграрен факултет. 
№ Име, презиме и фамилия Длъжност Резултати /точки Оценка 

1 Галин Илиев Тиханов Асистент, д-р 133.27 Мн.добра 

2 Галина Тенева Динева Гл. асистент, д-р 202.96 Мн.добра 

3 Георги Иванов Желязков Гл. асистент, д-р 335.54 Мн.добра 

4 Дарина Генова Димитрова Гл. асистент, д-р 202.22 Мн.добра 

5 Деяна Генчева Генчева Гл. асистент, д-р 312.06 Мн.добра 

6 Димитър Иванов Йоргов Гл.асистент, д-р 143.40 Мн.добра 

7 Димитър Стоянов Георгиев Асистент, д-р 175.75 Мн.добра 

8 Димо Проданов Димов Асистент, д-р 182.44 Мн.добра 

9 Дияна Маринова Дерменджиева Асистент, д-р 262.02 Мн.добра 

10 Елица Богомилова Вълкова Гл.асистент, д-р 217.00 Мн.добра 

11 Желязко Щерев Събев Асистент  49.64 Мн.добра 

12 Иван Георгиев Пенчев Асистент 177.49 Мн.добра 

13 Йордан Стоянов Стоянов Асистент  83.44 Мн.добра 

14 Любов Костадинова Плешкуца Асистент 132.98 Мн.добра 

15 Маргарита Христова Маринова Асистент, д-р 161.70 Мн.добра 

16 Мария Асенова Герджикова Гл. асистент, д-р 337.76 Мн.добра 
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17 Милена Танкова Цанова – Стоева Гл.асистент, д-р 250.75 Мн.добра 

18 Митко Георгиев Георгиев Гл. асистент, д-р 253.00 Мн.добра 

19 Радостина Пенева Гънчева Асистент, д-р 244.24 Мн.добра 

20 Свилен Богданов Лазаров Асистент, д-р 148.01 Мн.добра 

21 Силвия Стефанова Раданова Гл. асистент, д-р 139.60 Мн.добра 

22 Станислава Пейчева Пеева Асистент, д-р 217.98 Мн.добра 

23 Стефка Николова Стоянова Гл. асистент, д-р 272.80 Мн.добра 

24 Тодор Желязков Славов Гл. асистент, д-р 268.75 Мн.добра 

25 Тончо Господинов Динев Гл. асистент, д-р 300.05 Мн.добра 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Отчет за проведената Научна конференция на Аграрен факултет и участието 

в селскостопанските изложения АГРА – 2018 и  БАТА АГРО 2018. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема отчетите от проведените участия в Международното 

селскостопанско изложение АГРА-2018 и Научна конференция на Аграрен 

факултет “Аграрна наука и бизнес – ICASAB 2018”: 

Представени 108 научни разработки, разпределени както следва: 

В секция „Животновъдни науки» са представни 12 доклада и 11 постера; в 

секция “Растениевъдни науки”- 15 доклада и 16 постера; в секция 

“Екология, околна среда, качество на храните” – 20 доклада и 9 постера;в 

секция “Аграрна техника и технологии” – 5 доклада и 2 постера; в секция 

“Студенти и докторанти”- 8 доклада и 10 постера.   
 

 
ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА  

АГРА 2018  

№ по 
ред Наименование на разхода Сума 

      

      

1 
Такса участие - наем модулен инф. 
щанд 797,98 

2 Рекламни материали 4322,40 

3 Материали - други   

  ф-ра Метро Б-я 244,61 

4 Командировки - дневни, нощувки 748,00 

5 Гориво Микробус 560,00 

6 Гориво Опел 66,00 
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7 Билети - вход 66,00 

  ОБЩО РАЗХОДИ: 6804,99 

      

  РЕКАПИТУЛАЦИЯ: -6804,99 

 
ОТЧЕТ за приходите и разходите 

Международна научна конференция “Аграрна наука и бизнес – ICASAB 2018” 

 

 
ПРИХОДИ 

   
№ 
по 
ред вид на прихода сума 

1. Приходи от такси правоучастие  без ДДС   12011,00 

2. 
Субсидия за общоуниверситетски мероприятия - 4908,70 лв. - 245,44-
66лв.=4597,26лв. 4597,26 

3. дарение САДЖЕА ООД 500,00 

  Общо приходи: 17108,26 

     

 
РАЗХОДИ 

   
№ 
по 
ред вид на разхода документ №, дата име / доставчик сума 

          

1 
Вечеря/коктейл, кафе-
пауза, обяд ф-ра 21506/14.05.2018 КЕЙБИ ГРУП ООД 7863,20 

2 Наем зала  ф-ра 21506/14.05.2018 КЕЙБИ ГРУП ООД 800,00 

3 Нощувки ф-ра 21507/14.05.2018 КЕЙБИ ГРУП ООД 906,00 

4 Икебани, аранжировка ф-ра 241/09.05.2018 ШАЙМ ЕООД 85,00 

5 Озвучаване ф-ра 399/10.05.2018 ВИНСЕН - ВВ ЕООД 300,00 

6 Рекламни материали 

ф-ри 1412/12.04.2018, 
ф-ра  1429, 1430, 
1431/17.05.2018 Реклама Консулт ЕООД 6530,40 

7 Подаръци/сувенири ф-ра 1448/04.05.2018 
Регионален исторически музей 
СЗ 140,0 

8 Материали  
ф-ра 
1611816251/03.05.2018 Метро 81,14 

9 нощувки и храна гости 

ф-ра 
7000010934/15.05.2018 
и 7000010935 Студ.столове и общежития 120,40 

10 Транспорт- Мерцедес справки, пътни листи   166,00 

  ОБЩО РАЗХОДИ:     16992,14 

     

 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

  
116,12 
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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: 

- Елена Валентинова Вълчева – спец. Агрономство, ф. № 656, ІV курс; 

- Даниела Динкова Панева – спец. Зооинженерство, ф. № 10575, ІІ курс; 

- Нели Дойчинова Дойкова – спец. ЕООС, ф. № 721, ІІІ курс. 

- Пресиян Сергеев Господинов – спец. Агрономство, ф. № 783, І курс. 

 

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


 

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: 15 от 15 

 

 

 

 


