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ПРОТОКОЛ № 28 

от заседание на  ФС 

проведено на  27.11.2018 г. 

 

Днес, 27.11.2018 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. д-р Й. Стайков, проф. дсн Р. Славов, проф. д-р Св. 

Георгиева, проф. д-р Ч. Митева, проф. д-р Ю. Митев, доц. д-р Г. Панайотова, доц. 

д-р Г. Беев, доц. д-р Д. Георгиев, доц. д-р Е. Райчев, доц. д-р К. Величкова, доц. д-

р К. Пейчев, доц. д-р М. Тодорова, доц. дн Н. Грозева, 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, докт. С. Калчева, студ. В. Кехайова. 

На заседанието присъстват 28 членове – т.е. 2/3 от списъчния състав на 

съвета.  

Факултетния съвет 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: 

 

4. Допълнително натоварване на хоноруван преподавател за извеждане на 

занятия за зимен семестър на учебната 2018/2019 г. 

Докладва: доц. дн н. Грозева – Зам.-декан УД 

 

5. Приемане на учебна програма в ОКС „Магистър“. 

Докладва: доц. дн н. Грозева – Зам.-декан УД 

 

9. Корекция на план-сметка на Научен проект. 

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

 

11. Предложения за включване на издания в новия издателски план на 

академичното издателство на Тракийски университет. 

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

 

След като не постъпиха други предложения се пристъпи към гласуване. 

След гласуване с 28 гласа „За“ беше окончателно приет окончателно следния 
ДНЕВЕН РЕД 

1.  Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели. 
Докладва: доц. дн Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

2. Възлагане на нехабилитиран преподавател за извеждане на лекционни 

курсове за зимен семестър на учебната 2018/2019 г., редовно и задочно 

обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 
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Докладва: доц. дн Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

3. Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за летен семестър на учебната 2018/2019 г., редовно и задочно 

обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 
Докладва: доц. дн Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

4. Допълнително възлагане на хоноруван преподавател за извеждане на 

занятия за зимен семестър на учебната 2018/2019 г. 

Докладва: доц. дн н. Грозева – Зам.-декан УД 

5. Приемане на нова учебна програма в ОКС „Магистър“. 

Докладва: доц. дн н. Грозева – Зам.-декан УД 

6. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен 

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

7. Отчисляване от докторантура с право на защита на докторанти на 

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

8. Промяна в заглавие на дисертационен труд на редовен докторант. 
Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан  НИД 

9. Корекция на план-сметка на Научен проект. 

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

10. Утвърждаване на такса за обучение на докторанти от други институции 

по дисциплини, преподавани в Аграрен факултет. 
Докладва: доц. дн Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

11. Предложения за включване на издания в новия издателски план на 

академичното издателство на Тракийски университет. 

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

12. Текущи 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за хонорувани 

преподаватели за зимния и летния семестър на учебната 2018/2019 г., ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, редовно и задочно обучение, със срок 2 

седмици от обявяване на конкурса. 
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Академична 2018/2019 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 Топлотехника, спец. Аграрно инженерство, ІІІ курс, V 

семестър, задочно обучение, 7/6 
21(42) 18 10  70 

2 Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника, 

спец. ЕООС, ІІІ курс, V семестър, редовно обучение, 2/2 
20(40) 20 10  70 

ОКС “Магистър” –Задочно обучение                         

1. Консервиране и хладилна обработка на месо и месни продукти, 

МП“Земеделска техника“, І курс, І семестър, 5/3 
6(12) 9 10  31 

 

Академична 2018/2019 г.  
Летен 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 – І част, спец. Аграрно            

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър,редовно обучение,2/2 
30(60) 30 10  100 

2 Аграрна електроника и автоматика – І част, спец.Аграрно   

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, задочно обучение, 5/5 
15(30) 15 10  55 

3 Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, 

І курс, ІІ семестър, задочно обучение, 2/3 
18(36) 21 10  67 

4 Хидравлика и хидрозадвижване, спец. Аграрно инженерство, ІІ 

курс, ІV семестър, редовно обучение, 2/2 
30(60) 30 10  100 

5 Хидравлика и хидрозадвижване, спец. Аграрно инженерство, ІІ 

курс, ІV семестър, задочно обучение, 5/5 
15(30) 15 10  55 

6 Възобновяеми енергийни източници,  спец. Аграрно 

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, редовно обучение, 3/1 
45(90) 15 10  115 

7. Възобновяеми енергийни източници,  спец. Аграрно 

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, задочно обучение, 7/3 
21(42) 9 10  61 

8. Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника, 

спец. ЕООС, ІІІ курс, задочно обучение, 5/5 
15(30) 15 10  55 

9.  Технологии за пречистване на флуиди, спец. ЕООС, ІV курс, 

задочно обучение, 7/6 
21(42) 18 10  70 

 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                                    

1.  Биологично разнообразие и неговото опазване, спец. ЕООС, 

редовно обучение 
33(66)  10  76 

2.  Екология и опазване на околната среда, спец. ЕООС, редовно 

обучение 
 120   120 

3.  Екология и опазване на околната среда, спец. Рибовъдство и 

аквакултура, редовно обучение 
 30   30 
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4.  Морска екология, спец. Рибовъдство и аквакултура, задочно 

обучение 
 30   30 

5 Агролесовъдство, спец. Агрономство, редовно обучение 8 (16) 8   24 

6. Агролесовъдство, спец. Агрономство, задочно обучение 4(8) 8   16 

 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

 

 Овощарство 2 част  /Б/Р.об/Агрон./ 4 к 15(30)  10  40 

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

9(18)  10 -  28 

 
Лозарство и винарство, /Б/Р.об/ 

(Агрономство, III курс, 6 семестър) 
45(90) 45 10  145 

 
Лозарство и винарство, /Б/З.об/  

(Агрономство, IV курс, 8 семестър) 
21(42) 24 10  76 

 
Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция, /Б/Р.об/ 

(Агрономство, IV курс, 8 семестър)  
20(40) - 10  50 

 Произв. на посадъчен материал от овощни видове  /М/ З.об./ 18(36) 21 5 - 62 

 Фитопатология  /Б/Р.об/Агрон./ 2 к 30(60) 90 10 - 160 

 Фитопатология  /Б/З.об/Агрон./ 4 к 18(36) 21 10 - 67 

 Карантина на растенията/М/З.об./ 6(12) 6  - 18 

 

Нови методи в производството на посевен и посадъчен 

материал  /М/З.об./   6(12) 9  2  -  23 

 

“|Производство на посадъчен материал от лози”, МП 

„Производство на посевен и посадъчен материал“ 6(12) 9 5  26 

 

„Прогноза и сигнализация при защитата на растенията“, МП 

„Агроекология и растителна защита“ 7(14)    14 

 

МП „Агроекология и растителна защита“,  

Специална ентомология 15(30) 15 10  55 

 

МП „Агроекология и растителна защита“, Ненасекомни 

неприятели 9(18) 6 10  34 

 

МП „Агроекология и растителна защита“, Складови 

неприятели 9(18) - 10  28 

 

МП „Биологично земеделие“, Методи за борба с вредителите 

при биологичното производство 12(24) 12 10  46 

катедра „ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО“ 

1. 

Основи на аграрното право, ОКС „Магистър“, Зооинженерство, 

Агрономство, Зад.обуч. 6(12) 9   21 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитиран преподавател за извеждане на лекционни 

курсове за зимен семестър на учебната 2018/2019 г., редовно и задочно 

обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

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

ФС РЕШИ 

Възлага на ас. д-р Галин Тиханов извеждане на лекционните курсове за 

зимен семестър на учебната 2018/2019 г., по следните дисциплини: 

Трактори и автомобили – ОКС „Бакалавър“, задочно обучение; 

Подемно-транспортни машини в земеделието – ОКС „Магистър“, редовно и 

задочно обучение; 

Механика на трактора - ОКС „Магистър“, редовно и задочно обучение; 

Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника - ОКС 

„Магистър“, редовно и задочно обучение. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за летен семестър на учебната 2018/2019 г., редовно и задочно 

обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага на следните нехабилитирани преподаватели извеждане на 

лекционни курсове за летен семестър на учебната 2018/2019 г., редовно и 

задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“: 

 

гл. ас. д-р Стефка Стоянова – частично извеждане на лекционни курсове по 

дисциплините: 

- „Рибовъдство“ – за спец. „Зооинженерство“, ІІІ курс, зад. обуч. с хорариум 

12/18; 

- „Основи на рибовъдството“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІ курс, зад. 

обучение, с хорариум 12/18; 

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

аквакултура“, ІІІ курс, ред. обуч., с хорариум 30/30; 

 

гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков – частично извеждане на лекционни 

курсове по дисциплините: 

- „Основи на рибовъдството“ – за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІ курс, зад. 

обуч., с хорариум 12/18; 

- „Интегрирани технологии в аквакултурата“ – за спец. „Рибовъдство и 

аквакултура“, ІV курс, зад. обуч., с хорариум 12/18; 

- „Риболовен туризъм“ - за спец. „Рибовъдство и аквакултура“, ІІ курс, зад. обуч., 

с хорариум 15/9; 

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

аквакултура“, ІV курс, зад. обуч., с хорариум 15/9. 
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гл. ас. д-р Силвия Раданова – извеждане на лекционния курс по дисциплината 

„Физиология на растенията“ с хорариум 15 часа, задочно обучение. 

 
ас. д-р Христо Луканов – пълно извеждане на лекционните курсове по дисциплините: 

- „Пуйковъдство“ – за специалности Зооинженерство, Агрономство и Аграрно 

инженерство, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение с хорариум 15 часа и задочно 

обучение с хорариум 9 часа; 

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

обучение с хорариум 30 часа и задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Промишлено производство на яйца и птиче месо“ – за специалности Агрономство и 

Аграрно инженерство, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение с хорариум 30 часа и 

задочно обучение с хорариум 15 часа. 

 

ас. д-р Христо Луканов – частично извеждане на лекционните курсове по 

дисциплините: 

- „Инкубация на селскостопанските птици“ – за специалности Зооинженерство, 

Агрономство и Аграрно инженерство, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение с хорариум 

30 часа и задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Водоплаващи пници“ - за специалности Зооинженерство, Агрономство и Аграрно 

инженерство, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение с хорариум 15 часа и задочно 

обучение с хорариум 9 часа; 

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

ОКС „Магистър“, редовно обучение с хорариум 30 часа и задочно обучение с хорариум 

15 часа 

 

ас. д-р Димо Димов - частично извеждане на лекционните курсове по дисциплините: 

- „История на животновъдството“ – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение с 

хорариум 15 часа и задочно обучение с хорариум 9 часа; 

- „Рекламна дейност в аграрния сектор“ – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение с 

хорариум 15 часа и задочно обучение с хорариум 9 часа; 

- „Управление на дейността при природни бедствия“ – ОКС „Магистър“, с 

хорариум 21 часа. 

 

ас. д-р Дияна Дерменджиева - частично извеждане на лекционен курс по 

дисциплината „Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите“ за ОКС 

„Бакалавър“, спец. ЕООС, задочно обучение с хорариум 21 часа. 

 
гл. ас. д-р Тончо Динев - извеждане на лекционни курс по дисциплината „Биологичен 

контрол на водопречистването“, спец. Рибовъдство и аквакултура, редовно и задочно 

обучение; 

 

гл. ас. д-р Елица Вълкова – частично извеждане на лекционен курс по дисциплината 

„Биохимия на растенията“, задочно обучение; 
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гл. ас. д-р Милена Цанова - частично извеждане на лекционен курс по дисциплината 

„Биохимия на растенията“, задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Димитър Йоргов - извеждане на лекционен курс по дисциплината „Физика ІІ 

част“, спец. Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Тодор Славов - частично извеждане на лекционни курсове по 

дисциплините: - „Физиология на животните и човека“, спец. ЕООС, задочно обучение; 

- „Физиология на хидробионтите“, спец. Рибовъдство и аквакултура, задочно обучение; 

- „Етология“ – задочно обучение. 

 
ас. д-р Галин Тиханов - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Основи на механизация на земеделието“ – спец. Зооинженерство, задочно обучение с 

хорариум 12 часа; 

- „Енергетика и транспорт“ – спец. Агрономство, задочно обучение с хорариум 15 часа 

лекции; 

- „Експлоатация на машино-тракторния парк“ – специалности Агрономство и Аграрно 

инженерство, задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Маркетинг на земеделската техника“ – ОКС „Магистър“, МП“Земеделска техника“, 

редовно обучение с хорариум 30 часа и задочно обучение 15 часа; 

- „Поддръжка на земеделската техника и организиране на сервизната дейност“ - ОКС 

„Магистър“, МП“Земеделска техника“, редовно обучение с хорариум 30 часа и задочно 

обучение 15 часа; 

 

гл. ас. д-р Галина Динева - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Технологии за пречистване на флуиди“ – спец. ЕООС, редовно обучение с хорариум 

45 часа; 

- „ Използване на AutoCad в инженерното проектиране“ – спец. Аграрно инженерство, 

редовно обучение с хорариум 30 часа и задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Техническо чертане“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение с хорариум 30 

часа и задочно обучение с хорариум 15 часа. 

 
гл. ас. д-р Мария Герджикова - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Растениевъдство ІІІ част“ – спец. Агрономство, редовно и задочно обучение; 

- „Гъбарство“ – спец. Агрономство, редовно и задочно обучение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Допълнително натоварване на хоноруван преподавател за извеждане на 

занятия за зимен семестър на учебната 2018/2019 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага на доц. д-р Стефан Мавродиев, хоноруван преподавател към кат. 

„Растениевъдство“, допълнително да изведе занятията по дисциплините: 

„Биологично производство на грозде“, 12 часа лекции и 12 часа упражнения, 
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задочно обучение, ОКС „Магистър“ и „Съхранение на плодова и зеленчукова 

продукция“, 10 часа лекции, задочно обучение, ОКС „Бакалавър“, зимен 

семестър на учебната 2018/2019 г. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Приемане на учебен план на нова Магистърска прогрма. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет на Тракийски университет да утвърди 

учебния план на нова Магистърска програма „Екология на селищните 

системи“ за специалност ЕООС. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

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

информатика“, Професионално направление 4.3 „Биологически науки“. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Отчисляване от докторантура с право на защита на докторанти на 

самостоятелна подготовка. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Ректора на Тракийски университет да бъде издадена заповед за  

отчисляване от докторантура с право на защита преди апробация (чл. 43, ал. 3 

и 4 от ПРАС на ТрУ/27.11.2013 г.)   на Иван Георгиев Пенчев - докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра „Морфология, Физиология и хранене на 

животните“. 

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Ректора на Тракийски университет да бъде издадена заповед за  

отчисляване от докторантура с право на защита преди апробация (чл. 43, ал. 3 

и 4 от ПРАС на ТрУ/27.11.2013 г.)  на Цветелина Маргаритова Димитрова - 
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докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Животновъдство – 

преживни животни и млекарство“. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Промяна в заглавие на дисертационен труд на редовен докторант. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
Да бъде видоизменена Заповед на Ректора на Тракийски университет № 

404/4.03.2015 г., относно промяна в заглавието на дисертационния труд на редовен 

докторант Силвия Евгениева Калчева от „Еколого – мониторингово проучване на 

бентосни мекотели в защитена зона Поморийско езеро“в „ Екологично проучване 

на бентосни мекотели в защитена зона Поморийско езеро“. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Корекция в план-сметка на Научен проект. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава корекция на план-сметка на научен проект на тема 

„Поведенченски особености на домашния заек (Oryctolagus cuniculus) свързани 

с груповото му отглеждане в шеди“ с ръководител Доц. д-р Евгений Райчев, 

както следва: 20 бр. единични метални хранилки за зайци с единична цена 8 

лв с ДДС и 10 бр. двойни метални хранилки за зайци с единична цена 10 лв. с 

ДДС (обща стойност 260 лв.). Необходимата сума да бъде за сметка на 

закупуването на 100 м. рабицова мрежа от същата точка на план–сметката. 
 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на такса за обучение на докторанти от други научни 

институции по дисциплини, преподавани в Аграрен факултет. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет да бъде въведена такса за обучение на 

докторанти от други научни институции по дисциплини, преподавани в 

Аграрен факултет. Таксата да бъде в размер на 250 лв. за дисциплина. 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложения за включване на издания в новия издателски план на 

академичното издателство на Тракийски университет. 

 

След проведено гласуване с 27 глас „За“ и 1 глас „Въздържал се“, Факултетния 

съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет да утвърди включването на издание в новия 

издателски план на академичното издателство на Тракийски университет, а 

именно: 
Заглавие на учебника – Основи на храненето на животните 

Срок за представянето на материала в издателството – месец юни 2019 г. 

Авторски колектив – проф. Беро Маринов, проф. Николай Тодоров, проф. Атанас 

Илчев, доц. Сашка Чобанова, доц. Ганчо Ганчев 

Рецензенти на учебника – проф. Димо Пенков, проф. Запрянка Шиндерска 

 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

1. Заявления на студенти 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде заверен служебно зимния семестър на учебната 2018/2019 г. на следните 

студенти от редовна форма на обучение: 

1. Емилиян Костадинов Христов – спец. Аграрно инженерство, ф. № 332, ІV курс. 

2. Радостин Валентинов Цоков – спец. Зооинженерство, ф. № 10711, ІV курс.   

 

  

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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