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ПРОТОКОЛ № 25 

от заседание на  ФС 

проведено на  26.06.2018 г. 

 

Днес, 26.06.2018 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 

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. 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. 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,  гл. ас. д-р Т. 

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

На заседанието присъстват 27 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: 

 

3. Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за зимен семестър на учебната 2018/2019 г., ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър, редовно и задочно обучение. 

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

 

След проведено гласуване с 25 гласа „За“, Факултетния съвет прие окончателно 

следния 

ДНЕВЕН РЕД  

1. Актуализиране на учебни планове и програми в АФ. 

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

2. Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели за зимен семестър на 

учебната 2018/2019 г. 

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

3. Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за зимен семестър на учебната 2018/2019 г., ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър, редовно и задочно обучение. 

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

4. Актуализиране съставите на Методичните съвети за специалностите в Аграрен 

факултет. 

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

5. Актуализиране съставите на комисиите за провеждане на Държавни изпити в 

Аграрен факултет за учебната 2018/2019 г. 

Докладва – доц. д-р Н. Грозева – Зам.-Декан по УД  
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6. Утвърждаване на рецензент на Научен проект за Научен форум. за 2017 г. 

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

7. Текущи 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Актуализиране на учебни планове и програми в АФ. 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема актуализирането на учебни планове и програми за специалност 

Зооинженерство“. 

специалност Зооинженерство 

Включване на нови, допълнителни или обединяване на дисциплини в 

учебния план на ОКС „Магистър“: 

1. „Свиневъдство“ като задължително избираема приравнителна дисциплината в 

МП „Свиневъдство“, с хорариум 90ч. (3/3), с водещ - проф. В. Кацаров; 

 

2. Дисциплините „Фуражи и фуражни добавки при хранене на селскостопанските 

животни” с хорариум 45 часа  и „Контрол и анализ на фуражите” с хорариум 30 

часа, от МП „Хранене на животни и технология на комбинираните фуражи”, да 

бъдат обединени в една дисциплина - „Фуражи и фуражни добавки при хранене 

на селскостопанските животни и контрол и анализ на фуражите”, с хорариум 45 

часа (1/2) и с ръководител доц. д-р Ганчо Ганчев. 

 

3. Нова дисциплина - „Европейско и национално законодателство при 

производството на безопасни и качествени фуражи и храни“ в МП „Хранене на 

животни и технология на комбинираните фуражи” , с хорариум 30ч. (2/0) и 

ръководител доц. д-р С. Чобанова. 

 

Промяна на ръководител на магистърска програма  

1. МП „Хранене на животни и технология на комбинираните фуражи”, 

ръководител - доц. д-р Сашка Чобанова; 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“  
1. „Зоология”, задължителна дисциплина, водещ на дисциплината - ас. д-р М. 

Маринова. 

2. „Основи на механизация на земеделието”, задължителна дисциплина, водещ на 

дисциплината - ас. д-р инж. Йордан Стоянов. 

3. Генетика”, задължителна дисциплина, водещ на дисциплината – проф. 

Светлана Георгиева 
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4. „Приложно хранене”, задължителна дисциплина, водещ на дисциплината - доц. 

д-р Сашка Чобанова. 

5. „Коневъдство“, задължителна дисциплина, водещ на дисциплината -  гл. ас. д-р 

Р. Влаева. 

6. „Спортно коневъдство“, избираема дисциплина, водещ на дисциплината - гл. 

ас. д-р Р. Влаева. 

7. „Практика по конен спорт“, факултативна дисциплина,  водещ на дисциплината 

- гл. ас. д-р Р. Влаева. 

8. „Конен туризъм, любителска и лечебна езда“, избираема дисциплина,, водещ на 

дисциплината - гл. ас. д-р Р. Влаева. 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър“ 
1. „Производство на безопасни и качествени продукти от дивеч“, изучавана като 

задължителна в МП „Управление на системите за безопасност на храните“ – 

водещ на дисциплината - доц. д-р Е. Райчев. 

2. „Съвременни аспекти в коневъдството“, изучавана като задължителна във 2ри 

семестър на МП „Коневъдство“, водещ на дисциплината - гл. ас. д-р Р. Влаева. 

3. „Психология и педагогика“, изучавана като задължителна в 5ти курс на МП 

„Конен спорт“, водещ на дисциплината - доц. д-р Стефка Данчийска от ПФ на 

ТрУ 

4. „Нормирано хранене“ (30ч.) от МП „Хранене на животни и технология на 

комбинираните фуражи”, водещ на дисциплината - доц. д-р Г. Ганчев. 

5. „Хранене на говеда и биволи“ (60ч.) от МП „Хранене на животни и технология 

на комбинираните фуражи”, водещ на дисциплината - доц. д-р Г. Ганчев. 

6. „Хранене на овце и кози“ (45ч.) от МП „Хранене на животни и технология на 

комбинираните фуражи”, водещ на дисциплината - доц. д-р Г. Ганчев. 

7. „Хранене на свине“ (60ч.) от МП „Хранене на животни и технология на 

комбинираните фуражи”, водещ на дисциплината - доц. д-р С. Чобанова. 

8. „Хранене на птици“ (60ч.) от МП „Хранене на животни и технология на 

комбинираните фуражи”, водещ на дисциплината - доц. д-р С. Чобанова. 

9. „Компютърни програми при балансиране на рецепти и дажби“ (30ч.) от МП 

„Хранене на животни и технология на комбинираните фуражи”, водещ на 

дисциплината - доц. д-р С. Чобанова. 

10. „Добри производствени практики“ (30ч.)  от МП „Хранене на животни и 

технология на комбинираните фуражи”, водещ на дисциплината - доц. д-р Г. 

Ганчев. 

11. „Технология на комбинираните фуражи“ (60ч.) от МП „Хранене на животни и 

технология на комбинираните фуражи”, водещ на дисциплината - доц. д-р С. 

Чобанова. 

12. „Системи за управление на качеството и безопасността при производството на 

комбинирани фуражи“ (30ч.)  от МП „Хранене на животни и технология на 

комбинираните фуражи”, водещ на дисциплината - доц. д-р Г. Ганчев. 
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13. „Хранене на различни категории говеда и биволи” в МП „Говедовъдство и 

биволовъдство”, водещ на дисциплината - доц. д-р Ганчо Ганчев. 

14. „Популационна генетика“ в МП „Развъждане на селскостопанските животни“, 

водещ на дисциплината проф. д-р Светлана Георгиева. 

 

Актуализиране на учебни програми: 
1. „Мениджмънт в специалните отрасли“ от МП „Специални отрасли“, 

(задължителна) 2ри семестър; 

2. „Производствени практики по направления: пчеларство, бубарство, 

зайцевъдство и дивечовъдство“ от МП „Специални отрасли“, (задължителна) 2ри 

семестър;  

3. „Селекция на медоносна пчела, копринена пеперуда, зайци и дивеч“ от МП 

„Специални отрасли“, (задължителна), 1ви курс, 2ри семестър;  

4. „Технологии в: Пчеларство, Бубарство, Зайцевъдство и Дивечовъдство“ от МП 

„Специални отрасли“, (задължителна), 1ви курс, 2ри семестър; 

5. „Качество и стандарти на продукти от пчеларство, бубарство, зайцевъдство и 

дивечовъдство“ (задължителна) от МП „Специални отрасли“, изучавана 2ри 

семестър;  

6. „Качество и стандарти на продукти от пчеларство, бубарство, зайцевъдство и 

дивечовъдство“, „Мениджмънт в специалните отрасли“, „Производствени 

практики по направления: пчеларство, бубарство, зайцевъдство и дивечовъдство“, 

„Селекция на медоносна пчела, копринена пеперуда, зайци и дивеч“ и 

„Технологии в: Пчеларство, Бубарство, Зайцевъдство и Дивечовъдство“ от МП 

„Специални отрасли“; 

7. „Птицевъдство“, изучавана като задължителна в 4ти курс за ОКС „Бакалавър“, 

с водещ проф. дн А. Генчев. 

8. „Инкубация на селскостопанските птици“, изучавана като избираема в 4ти курс 

за ОКС „Бакалавър“, с водещ проф. дн А. Генчев. 

9. „Производство на безопасни и качествени продукти от дивеч“ в МП 

„Управление на системите за безопасност на храните“, изучавана като 

задължителна в 1ви курс за ОКС „Магистър“, с водещ доц. д-р Е. Райчев. 

10. „Животновъдни сгради“, изучавана като задължителна в 3ти  за редовно 

обучение и 4ти курс за задочно обучение, в ОКС „Бакалавър“, с водещ доц. д-р В. 

Димова. 

11. „Основи на храненето”, задължителна дисциплина, 2ри курс за редовно 

обучение и 3ри курс за задочно обучение, за ОКС Бакалавър, с водещ доц. д-р Г. 

Ганчев. 

12. „Икономика на селското стопанство”, задължителна дисциплина, 2ри курс за 

редовно обучение и 4ри курс за задочно обучение, за ОКС Бакалавър, с водещ 

доц. д-р Х. Момчилов. 

13. „Агромениджмънт“ за ОКС „Бакалавър“, 3ти курс за редовно обучение (30ч.) 

и 5ти курс за задочно обучение (15ч.),  с водещ ас. д-р Константин Станков. 



 

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: 5 от 15 

 

 

 

14. „Рибовъдство“ за ОКС „Бакалавър“, 3ти курс за редовно обучение (60ч.) и 5ти 

курс за задочно обучение (30ч.),  с водещ проф. д-р Й. Стайков. 

 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема актуализирането на учебни планове и програми за специалност 

„Аграрно инженерство“. 

 специалност Аграрно инженерство 

Промяна на водещ дисциплина: 
1. Водещ на дисциплината „Машини и технологии за обработка на почвата, 

сеитба и грижи за растенията“ от МП „Земеделска техника“ да бъде доц. д-р 

Кънчо Пейчев, поради пенсиониране на доц. д-р В. Влашев. 

2. Водещ на дисциплината „Почвознание и земеделие“ за специалността да бъде 

гл. ас. д-р Митко Георгиев. 

 

Промяна семестъра на изучавана дисциплина: 
1. Дисциплината „Информатика 2 част“ да бъде изучавана вместо в 3 семестър в 4 

семестър. Тази промяна ще позволи студентите от спец. Аграрно инженерство да 

изучават Информатика 2 част заедно със студентите от Стопански факултет. 

 

2. Дисциплината „Електротехника и електрозадвиждане“ да бъде изучавана 

вместо в 4 семестър в 3 семестър в ОКС „Бакалавър“ и в 1 семестър в ОКС 

„Магистър“ като приравнителна дисциплина. 

 

Включване на нова дисциплина в учебния план на специалността 
1. „Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна продукция“ като 

факултативна за редовно и задочно обучение, ІІІ курс, V семестър. 

 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема актуализирането на учебни планове и програми за специалност 

„Агрономство“. 

специалност Агрономство 
Доклад от доц. д-р М. Тодорова - Председател на Методичния съвет на 

специалност Агрономство (вх. № 1712/05.06.2018 г.) относно проведено 

заседание, на което са взети няколко решения: 

Промяна на водещ дисциплина: 
1. Водещ на дисциплината „Енергетика и транспорт“ да бъде ас. д-р Галин 

Тиханов, поради пенсиониране на доц. д-р В. Влашев. 
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2. Водещ на дисциплината „Конен туризъм, любителска и лечебна езда“ да бъде 

гл. ас. д-р Радка Влаева, вместо проф. д-р Георги Бързев. 

3. Водещ на дисциплината „Фуражи и хранене на животните“ да бъде доц. д-р 

Ганчо Ганчев, поради пенсионирането на проф. дн Атанас Илчев. 

4. „Генетика”, задължителна дисциплина, водещ на дисциплината – проф. 

Светлана Георгиева. 

 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема актуализирането на учебни планове и програми за специалност 

„Рибовъдство и аквакултура“. 

специалност Рибовъдство и аквакултура 
 

Актуализация на учебни програми по дисциплините: 
1. „Механизация и строителни съоръжения в аквакултурата“ за ОКС „Бакалавър“; 

2. „Маркетинг в аквакултурата“ за ОКС „Бакалавър“; 

3. „Ихтиология“ за ОКС „Бакалавър“; 

4. „Хидрохимичен анализ и качество на водата“ за ОКС „Бакалавър“. 

 

Промяна на водещ дисциплина: 
1. Водещ на дисциплината „Зоология“ да бъде ас. д-р Маргарита Маринова, 

поради пенсиониране на доц. д-р Златка Димитрова 

2. Водещ на дисциплината „Маркетинг в аквакултурата“ да бъде проф. д-р Йордан 

Стайков 

3. „Генетика”, задължителна дисциплина, водещ на дисциплината – проф. 

Светлана Георгиева. 

 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема актуализирането на учебни планове и програми за специалност 

„Екология и опазване на околната среда“. 

специалност ЕООС 

Промяна на водещ дисциплина: 
1. Водещ на дисциплината „Зоология“ да бъде ас. д-р Маргарита Маринова, 

поради пенсиониране на доц. д-р Златка Димитрова 

2. Водещ на дисциплината „Фуражи и хранене на животните“ да бъде доц. д-р 

Сашка Чобанова, поради пенсиониране на проф. дн Атанас Илчев. 

3. „Генетика”, задължителна дисциплина, водещ на дисциплината – проф. 

Светлана Георгиева. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели за зимен семестър на 

учебната 2018/2019 г. 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъдат обявени конкурси за хонорувани преподаватели за зимен семестър 

на учебната 2018/2019 г. по дисциплините: 

1. „Прогноза и сигнализация при защита на растенията“ от ОКС 

„Магистър“, с хорариум 6 часа лекции и 10 часа за изпитани студенти. 

 

2. „Електротехника и електрозадвижване“ за  спец. Аграрно инженерство, 

редовно обучение, 45 часа лекции, 30 часа упражнения и 10 часа за изпитани 

студенти; 

3. „Електротехника и електрозадвижване“ – спец. Аграрно инженерство, 

задочно обучение, 18 часа лекции, 21 часа упражнения и 10 часа за изпитани 

студенти. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за зимен семестър на учебната 2018/2019 г., ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър, редовно и задочно обучение. 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага частично извеждане на лекционните курсове за зимен семестър, 

редовно и задочно обучение, учебна 2018/2019 г., на следните преподаватели 

по съответните дисциплини: 

 

ас. д-р инж. Галин Илиев Тиханов:    

ОКС „Бакалавър“ 

1. „Механизация на растениевъдството“ за специалностите „Аграрно 

инженерство“ и „Агрономство“, курс III, семестър V, редовно и задочно 

обучение 

2. „Експлоатация на машинно-тракторния парк“ за специалностите 

„Аграрно инженерство“ и „Агрономство“, курс IV, семестър VII, редовно 

обучение  

3. „Енергетика и транспорт“, за спец. Агрономство, курс II, семестър III,  

редовно обучение  

ОКС “Магистър” 
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1. „Машини и технологии за обработка на почвата, сеитба и грижа за 

растенията“ по магистърска програма Земеделска техника, курс I, семестър 

I, редовно обучение и задочно обучение 

 

ас. д-р инж. Йордан Стоянов Стоянов: 

ОКС „Бакалавър“ 

1. „Трактори и автомобили“ за спец. Аграрно инженерство,  курс III, 

семестър V, редовно и          задочно обучение  

2. „Основи на механизация на земеделието“ за спец. Зооинженерство,  курс II, 

семестър III, редовно обучение 

3. „Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника“ за спец. 

ЕООС,  курс II, семестър III, редовно обучение  

 

ОКС “Магистър” 

1. „Подемно-транспортни машини в земеделието“ по магистърска програма 

Земеделска техника, курс I, семестър, I, редовно обучение и задочно обучение 

2. „Механика на трактора“ по магистърска програма Земеделска техника, 

курс I, семестър I, редовно и задочно обучение 

 

Ас. д-р Петя Велева  

1. „Машинни елементи“ за спец. „Аграрно инженерство“, редовно и задочно 

обучение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Актуализиране съставите на Методичните съвети за специалностите в 

Аграрен факултет. 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
Утвърждава състава на Методичния съвет за специалност „Зооинженерство“:  

Председател: проф. д-р Иван Върляков  

Зам. председател: проф. дн Иванка Желязкова 

Членове:  проф. дсн Радослав Славов 

  проф. д-р Валентин Кацаров   

доц. д-р Кънчо Пейчев 

доц. д-р Стойчо Методиев 

  доц. д-р Ганчо Ганчев   

  студент Елена Каразутева, ІV курс 

Членове от бизнеса: Христо Гъчев – „Фарм технолъджи“ 

   Момчил Тасков – „Агритоп“ 

Секретар: гл. ас. д-р Деяна Христова 

Отговаря: Декан доц. д-р Димитър Панайотов 
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След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
Утвърждава състава на Методичния съвет за Специалност „Агрономство“:  
Председател: доц. д-р Мима Тодорова  

Зам. председател: доц. д-р Николай Вълчев 

Членове:  доц. д-р Ценка Желязкова 

  доц. д-р Неделчо Делчев   

доц. д-р Грози Делчев 

  доц. д-р Антония Стоянова 

доц. д-р Диана Ганева 

  студент Гергана Янкова Петкова, ІІІ курс,  

Членове от бизнеса: Стефан Димитров – „Евроферт“, Димитровград  

   Здравко Димитров Христакев – „Хрис-99“ ЕООД 

Секретар: гл. ас. д-р Мария Герджикова 

Отговаря: Зам.-декан доц. д-р Нели Грозева 
 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
Утвърждава състава на Методичния съвет за специалност „ЕООС“:  

Председател: проф. дсн Стефан Денев  

Зам. председател: проф. дн Гергана Костадинова 

Членове:  доц. д-р Катя Величкова 

  доц. д-р Евгени Райчев 

доц. д-р Стефка Атанасова 

доц. д-р Диян Георгиев 

  доц. д-р Ваня Димова 

  студент Ваня Стоянова Кехайова, ІV курс 

Членове от бизнеса: инж. Дора Калчева – РЛ-РИОСВ, Стара Загора 

   Мария Петрова Иванова – РЗИ, Стара Загора 
Секретар: ас. д-р Дияна Дерменджиева 

Отговаря: Зам.-декан доц. д-р Нели Грозева 

 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
Утвърждава състава на Методичния съвет за специалност „Аграрно 
инженерство“:  

Председател: доц. д-р Кънчо Пейчев  

Зам. председател: доц. д-р Ваня Димова 

Членове:  проф. дн Живка Герговска 

  доц. д-р Стефка Атанасова 
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доц. д-р Ценка Желязкова 

доц. д-р Николай Такучев 

  гл. ас. д-р Галина Динева 

  студент Стоянка Георгиева Атанасова, ІV курс 

Членове от бизнеса: Димитър  Димитров – „Димес“, Хан Аспарухово 

   Банко Банев – „Алфа Микс“, Стара Загора 

Секретар: ас. д-р Димитър Георгиев 

Отговаря: Зам.-декан проф. д-р Светлана Георгиева 
 
След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
Утвърждава състава на Методичния съвет за специалност „Рибовъдство и 
аквакултура“:  

Председател: проф. д-р Йордан Стайков  

Зам. председател: проф. дсн Васил Атанасов  

Членове:  доц. д-р Георги Бонев 

  доц. д-р Георги Беев 

  доц. д-р Валентин Дойчев 

  доц. д-р Ивайло Сираков 

гл. ас. д-р Георги Желязков 

  студент Венцислав Пламенов Байданов, ІV курс, ф.№ 184 

Членове от бизнеса: Красимир Георгиев – ЕТ“Красимир Георгиев 

    Стоян Божилов – „Форест груп“ЕООД 

доц. д-р Галин Николов – Изпълнителен директор на ИАРА 

Секретар:   гл. ас. д-р Стефка Стоянова 

Отговаря:  Зам.-декан проф. д-р Веселин Радев  
 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Актуализиране съставите на комисиите за провеждане на Държавни изпити 

в Аграрен факултет за учебната 2018/2019 г. 

След проведено гласуване с 25 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава комисиите за провеждане на Държавни изпити в Аграрен 

факултет за учебната 2018/2019 г. както следва: 

Специалност “Зооинженерство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. дн Живка Герговска 

Зам. председател: доц. д-р Станимир Димитров 

 Членове:  проф. дн Иванка Желязкова 

проф. д-р Юрий Митев 

доц. д-р Сашка Чобанова 
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доц. д-р Димитър Панайотов 

доц. д-р Валентин Дойчев 

 Секретар: ас. д-р Радостина Гънчева 
 

Защита на дипломни работи: 

Председател: проф. дсн Радослав Славов 

Зам. председател: проф. д-р Веселин Радев 

Членове:  проф. дсн Васил Атанасов 

проф. дн Атанас Генчев 

проф. д-р Валентин Кацаров 

   доц. д-р Сашка Чобанова 

   доц. д-р Милена Панайотова 

   доц. д-р Михаил Панайотов 

 Секретар: гл. ас. д-р Деяна Генчева 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. д-р Валентин Кацаров 

Зам. председател: доц. д-р Стефан Рибарски 

Членове:  доц. д-р Ганчо Ганчев 

   доц. д-р Милена Панайотова 

доц. д-р Станимир Димитров 

доц. д-р Тодор Илиев 

 Секретар: ас. д-р Станислава Пеева 
 

Защита на дипломни работи: 

Председател: проф. дн Живка Герговска 

Зам. председател: доц. д-р Михаил Панайотов 

 Членове:  проф. дн Атанас Генчев 

доц. д-р Георги Бонев  

   доц. д-р Стефан Рибарски 

   доц. д-р Милена Панайотова 

доц. д-р Радослав Михайлов 

доц. д-р Николина Найденова  

доц. д-р Валентин Дойчев 

доц. д-р Сашка Чобанова 

 Секретар: гл. ас. д-р Дарина Памукова  

Специалност “Екология и опазване на околната среда” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: проф. дн Гергана Костадинова  

Зам. председател: доц. д-р Стефка Атанасова 

 Членове:  проф. д-р Чонка Митева 

   доц. д-р Диана Ганева 

   доц. д-р Диян Георгиев 

   доц. д-р Георги Беев 

Секретар: ас. д-р Димо Проданов 
 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: проф. дсн Стефан Денев 

Зам. председател: проф. дн Иванка Желязкова 
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Членове:  проф. дн Гергана Костадинова 

   проф. д-р Иван Върляков  

проф. д-р Светлана Георгиева  

доц. д-р Диян Георгиев 

доц. д-р Евгений Райчев 

 Секретар: ас. Желязко Събев 
 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: проф. дн Иванка Желязкова 

Зам. председател: проф. дн Гергана Костадинова 

 Членове: проф. дсн Гюрга Михайлова 

   доц. д-р Нели Грозева 

доц. д-р Тончо Пенев 

доц. д-р Николина Найденова 

  Секретар: гл. ас. д-р Елица Вълкова 

 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: проф. д-р Чонка Митева  

Зам. председател: доц. д-р Диана Ганева 

 Членове:  проф. дн Иванка Желязкова 

доц. д-р Диян Георгиев  

   доц. д-р Тодор Илиев 

   доц. д-р Нели Грозева 

 Секретар: ас. д-р Милена Цанова 

 

Специалност “Агрономство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: доц. д-р Антония Стоянова 

Зам. председател: доц. д-р Галя Панайотова 

 Членове:  доц. д-р Ценка Желязкова 

доц. д-р Грози Делчев 

   доц. д-р Стефан Мавродиев 

   доц. д-р Мима Тодорова 

доц. д-р Николай Вълчев  

 Секретар: ас. д-р Пенка Пеева  

 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: доц. д-р Галя Панайотова 

Зам. председател: доц. д-р Ценка Желязкова 

 Членове:  доц. д-р Грози Делчев 

   доц. д-р Мима Тодорова 

доц. д-р Антония Стоянова 

   доц. д-р Николай Вълчев 

гл. ас. д-р Мария Герджикова 

Секретар: ас. Станислава Атанасова  
 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 
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 Председател: доц. д-р Грози Делчев  

Зам. председател: доц. д-р Ценка Желязкова  

 Членове:  доц. д-р Николай Вълчев 

   доц. д-р Галя Панайотова 

   доц. д-р Диана Ганева 

   доц. д-р Неделчо Делчев 

   доц. д-р Антония Стоянова 

доц. д-р Олга Георгиева 

Секретар: ас. д-р Пенка Пеева 

 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: доц. д-р Николай Вълчев 

Зам. председател: доц. д-р Антония Стоянова 

 Членове:  доц. д-р Галя Панайотова 

доц. д-р Грози Делчев 

   доц. д-р Ценка Желязкова 

   проф. дн Гергана Костадинова 

   доц. д-р Рашко Георгиев 

 Секретар: гл. ас. д-р Митко Георгиев 

 

Специалност “Аграрно инженерство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: доц. д-р Неделчо Делчев 

Зам. председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

 Членове:  доц. д-р Ваня Димова 

   доц. д-р Рашко Георгиев 

   гл. ас. д-р Галина Динева 

   гл. ас. д-р Димитър Йоргов 

 Секретар: ас. д-р Димитър Георгиев 
 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

Зам. председател: доц. д-р Рашко Георгиев 

 Членове:  доц. д-р Неделчо Делчев 

   доц. д-р Ваня Димова 

проф. дн Живка Герговска 

   доц. д-р Стефка Атанасова 

   гл. ас. д-р Галина Динева 

 Секретар: ас. д-р Йордан Стоянов 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: доц. д-р Неделчо Делчев 

Зам. председател: доц. д-р Ваня Димова 

 Членове:  доц. д-р Кънчо Пейчев 

   доц. д-р Рашко Георгиев 

доц. д-р Стефка Атанасова 

гл. ас. д-р Галина Динева 

 Секретар: ас. Галин Тиханов 
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Защита на дипломни работи: 

 Председател: доц. д-р Рашко Георгиев 

Зам. председател: доц. д-р Стефка Атанасова 

 Членове:  доц. д-р Неделчо Делчев 

   доц. д-р Ваня Димова 

доц. д-р Валентин Дойчев 

   гл. ас. д-р Галина Динева 

 Секретар: ас. д-р Димитър Георгиев 

 

Специалност “Рибовъдство и аквакултура” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. д-р Йордан Стайков 

Зам. председател: доц. д-р Ивайло Сираков 

 Членове:  проф. д-р Веселин Радев 

доц. д-р Ганчо Ганчев 

доц. д-р Станимир Димитров 

гл. ас. д-р Георги Желязков 

 Секретар: гл. ас. д-р Стефка Стоянова 
 

Защита на дипломни работи: 

Председател: проф. д-р Йордан Стайков 

Зам. председател: проф. д-р Юрий Митев 

Членове:  доц. д-р Георги Бонев 

   доц. д-р Катя Величкова 

доц. д-р Ивайло Сираков 

  гл. ас. д-р Стефка Стоянова 

 Секретар: гл. ас. д-р Георги Желязков 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Утвърждаване на рецензент на Научен проект за Научен форум за 2017 г. 

След проведено гласуване с 25 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава доц. д-р Таня Танева (Стопански факултет) за рецензент на 

Научен проект „Дофинансиране на научен форум „Аграрни науки, екология 

и бизнес за интелигентен растеж, 2017“, с ръководител доц. д-р Диян 

Георгиев. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 
1. Заявления от студенти 

След проведено гласуване с 25 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: 
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- Георги Николаев Неделчев – спец. ЕООС, ф. № 778, І курс 

- Катрин Митева Васкова – спец. ЕООС, ф. № 753, ІІ курс. 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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