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ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание на  ФС 

проведено на  18.12.2018 г. 

 

Днес, 18.12.2018 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 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. Панайотов, доц. д-р М. 

Тодорова, доц. дн Н. Грозева, 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 Ст. Стоянова, гл. ас. д-р Т. 

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

На заседанието присъстват 31 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: 

 

2. Избор на хонорувани преподаватели 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 

9. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“. 

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

10. Предложение за утвърждаване на квалификационна характеристика на 

Магистърска програма „Екология на селищните системи“ 

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

11. Предложение за промени в наименования на магистърски програми от 

специалност „Зооинженерство“. 

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

12. Избор на рецензенти на окончателни отчети по научни проекти в Аграрен 

факултет и приемане на междинни отчети. 

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

13. Удължаване на срока на Научен проект. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан  НИД 
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След като не постъпиха други предложения се пристъпи към гласуване. 

След гласуване с 30 гласа „За“ беше окончателно приет следния 
ДНЕВЕН РЕД 

1. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 
Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан  НИД 

доц. д-р Гр. Делчев – Председател на НЖ 

2. Избор на хонорувани преподаватели за зимен и 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 

3. Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател. 
Докладва: доц. дн Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

4. Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за летен семестър на учебната 2018/2019 г. 
Докладва: доц. дн Н. Грозева – Зам.-декан по УД 

5. Отчисляване от докторантура с право на защита на редовен докторант. 
Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан  НИД 

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

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

7. Утвърждаване на Научни журита по процедури за защити на дисертационни 

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

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

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

9. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“. 

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

10. Предложение за утвърждаване на квалификационна характеристика на 

Магистърска програма „Екология на селищните системи“ 

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

11. Предложение за промени в наименования на магистърски програми от 

специалност „Зооинженерство“. 

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

12. Избор на рецензенти на окончателни отчети по научни проекти в Аграрен 

факултет и приемане на междинни отчети. 

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

13. Удължаване на срока на Научен проект. 

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

14. Предложение за включване в издателския план на ТрУ. 
Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан  НИД 

15. Текущи. 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

Комисия по избора: 
Председател: проф. дсн В. Атанасов 

Членове: доц. д-р Е. Райчев 

       гл. ас. д-р Т. Славов 

След проведено гласуване от 30 гласували - 29 „За“ и 1 „Против“, Факултетния 

съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Фуражно производство, ливадарство“. 

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначена гл. ас. д-р Мария Асенова 

Герджикова на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Фуражно производство, ливадарство“, област на висше образование 6. 

Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. 

Растениевъдство. 

3. Да бъде трансформирана щатна бройка „Главен асистент“, № 20 от ДЩР, 

шифър 23107003 в щатна бройка „Доцент“, № 19 от ДЩР, шифър 23107004 в 

катедра „Растениевъдство“. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Избор на хонорувани преподаватели за зимен и летен семестър на учебната 

2018/2019 г., редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава избора на следните хонорувани преподаватели за зимен и летен 

семестър на учебната 2018/2019 г.: 

 

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                         

Доц. д-р Рашко 

Иванов Георгиев 

Топлотехника, спец. Аграрно 

инженерство, ІІІ курс, V семестър, 

задочно обучение, 7/6 

21(42) 18 10  70 

Гл. ас. д-р Янка 

Николова Иванова 

Екологични аспекти на земеделската и 

транспортна техника, спец. ЕООС, ІІІ 

курс, V семестър, редовно обучение, 2/2 

20(40) 20 10  70 
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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                         

Доц. д-р Светослав 

Цветанов Иванов 

 

Аграрна електроника и автоматика – 

І част, спец. Аграрно            

инженерство, ІІІ курс, VІ 

семестър,редовно обучение,2/2 

30(60) 30 10  100 

Аграрна електроника и автоматика – 

І част, спец.Аграрно   инженерство, 

ІІІ курс, VІ семестър, задочно 

обучение, 5/5 

15(30) 15 10  55 

Доц. д-р Ирина Стефанова 

Александрова 

Технология на машиностроенето, 

спец. Аграрно инженерство, І курс, 

ІІ семестър, задочно обучение, 2/3 

18(36)  10  46 

Стоян Митев Колев 

Технология на машиностроенето, 

спец. Аграрно инженерство, І курс, 

ІІ семестър, задочно обучение, 2/3 

 21   21 

Доц. д-р Рашко Иванов 

Георгиев 

Технологии за пречистване на 

флуиди, спец. ЕООС, ІV курс, 

задочно обучение, 7/6 

21(42) 18 10  70 

Възобновяеми енергийни 

източници,  спец. Аграрно 

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, 

редовно обучение, 3/1 

45(90) 15 10  115 

Възобновяеми енергийни 

източници,  спец. Аграрно 

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, 

задочно обучение, 7/3 

21(42) 9 10  61 

Гл. ас. д-р Янка Николова 

Иванова 
 

Хидравлика и хидрозадвижване, 

спец. Аграрно инженерство, ІІ курс, 

ІV семестър, редовно обучение, 2/2 

30(60) 30 10  100 

Хидравлика и хидрозадвижване, 

спец. Аграрно инженерство, ІІ курс, 

ІV семестър, задочно обучение, 5/5 

15(30) 15 10  55 

Екологични аспекти на земеделската 

и транспортна техника, 

спец. ЕООС, ІІІ курс, задочно 

обучение, 5/5 

15(30) 15 10  55 

 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                                    

Доц. д-р Златка 

Михайлова Димитрова 

Биологично разнообразие и неговото 

опазване, спец. ЕООС, редовно 

обучение 

33(66)  10  76 

Силвия Евгениева  Екология и опазване на околната 

среда, спец. ЕООС, редовно 
 120   120 
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Калчева 

  

обучение 

Екология и опазване на околната 

среда, спец. Рибовъдство и 

аквакултура, редовно обучение 

 30   30 

Морска екология, спец. Рибовъдство 

и аквакултура, задочно обучение 
 30   30 

Проф. дсн Димитър 

Павлов 

Агролесовъдство, спец. 

Агрономство, редовно обучение 
8 (16) 8   24 

Агролесовъдство, спец. 

Агрономство, задочно обучение 
4(8) 8   16 

 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

Доц. д-р Стефан Георгиев 

Мавродиев 

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 

Произв. на посадъчен материал от 

овощни видове  /М/ З.об./ 
18(36) 21 5 - 62 

Съхраняване на плодова и 

зеленчукова продукция, /Б/Р.об/ 

(Агрономство, IV курс, 8 семестър)  

10(20) - 10  30 

 

 

 

 

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 

Доц. д-р Ангел Стойчев 

Иванов 

Съхраняване на плодова и 

зеленчукова продукция, /Б/Р.об/ 

(Агрономство, IV курс, 8 семестър)  

10(20) - 10  30 

 

“|Производство на посадъчен 

материал от лози”, МП 

„Производство на посевен и 

посадъчен материал“ 

6(12) 9 5  26 

Доц. д-р Антоний Василев 

Стоев 

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

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

Доц. д-р Стефан Калчев 

Рашев 

 

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

„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 

Проф. д-р Виолета Златева 

Божанова 

Нови методи в производството на 

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

катедра „ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО“ 

Доц. д-р Станислав Видев 

Коев 

Основи на аграрното право, ОКС 

„Магистър“, Зооинженерство, 

Агрономство, Зад.обуч. 6(12) 9   21 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател. 

След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за хоноруван 

преподаватели за извеждане на практическите занятия за зимния семестър 

на учебната 2018/2019 г., задочно обучение по дисциплината „Развъждане на 

с.с.животни“ – 54 часа за специалност Зооинженерство със срок 1 месец от 

обявяване на конкурса. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 30 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“ както следва: 

 

ас. д-р Свилен Лазаров – извеждане на лекционния курс по „Пчеларство и 

пчелоопрашване“ на чужд език през зимния семестър на учебната 2018/2019 г. 

Дисциплината е факултативна и е с хорариум 30 ч. лекции за редовно обучение и 

12 часа лекции за задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Габриела Кирякова – извеждане на лекционния курс по Информатика 

ІІ част, спец. Аграрно инженерство, 30 часа за редовно обучение и 15 часа за 

задочно обучение. 

 

ас. д-р Петя Велева – извеждане на лекционни курсове по дисциплините: 

- Статистически методи – за специалности Аграрно инженерство и Рибовъдство и 

аквакултура, 30 часа редовно обучение и 12 часа задочно обучение; 

- Машинни елементи – за специалност Аграрно инженерство, 15 часа задочно 

обучение; 
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- Статистически методи - избираема дисциплина, спец. ЕООС, 15 часа лекции за 

редовно обучение и 9 часа лекции за задочно обучение; 

- КИС – избираема дисциплина в ОКС „Магистър“, 30 часа лекции; 

 

ас. д-р Н. Ангелова - извеждане на лекционните курсове по: 

- Информатика – за специалности ЕООС, Агрономство, Зооинженерство, 

Рибовъдство и аквакултура, 30 часа лекции за редовно обучение и 15 часа лекции 

за задочно обучение; 

- Информатика І част – спец. Аграрно инженерство, 30 часа лекции за редовно 

обучение и 15 часа лекции за задочно обучение; 

- Интернет технологии – за специалности Агрономство и Рибовъдство и 

аквакултура, 15 часа лекции за редовно обучение и 9 часа лекции за задочно 

обучение. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Отчисляване от докторантура с право на защита на редовен докторант. 

След проведено гласуване с 30 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, съгласно чл. 46 (1) от 

ПРАСТрУ, на редовен докторант към кат. „Биология и аквакултура“ Силвия 

Евгениева Калчева. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по процедура за защита на дисертационен 

труд на редовен докторант. 

След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава състав на Научно жури по процедура за защита на 

дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ на редовен докторант 

Силвия Евгениева Калчева в следния състав: 

Вътрешни членове: 

Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков – АФ; 

Резерви: 

Проф. дн Гергана Стоянова Костадинова – АФ. 

Външни членове: 

1. Доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев (научен консултант) – ПУ „Паисий 

Хилендарски, гр. Пловдив; 

2. Проф. д-р Илияна Георгиева Велчева ПУ „Паисий Хилендарски, гр. Пловдив; 
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3. Проф. д-р Здравко Кирилов Хубенов – Национален природонаучен музей при 

БАН, гр. София; 

4. Доц. д-р Гана Минкова Гечева - ПУ „Паисий Хилендарски, гр. Пловдив. 

Резерви: 

1. доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов – ПУ „Паисий Хилендарски, гр. Пловдив.; 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научни журита по процедури за защити на дисертационни 

трудове на докторанти на самостоятелна подготовка. 

След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава състав на Научно жури по процедура за защита на 

дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ на докторант на 

самостоятелна подготовка Желязко Щерев Събев в следния състав: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. дсн Светлин Генов Танчев – АФ; 

2. Проф. дсн Лилян Крумов Сотиров – ВМФ. 

Резерви: 

1. доц. д-р Станимир Георгиев Димитров – АФ; 

Външни членове: 

1. проф. д-р Васил Стоименов Николов – АУ, Пловдив и ССА; 

2. проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – ЗИ, Стара Загора; 

3. проф. дбн Иванка Тодорова Йотова – ВМФ, пенсионер; 

Резерви: 

1. доц. д-р Георги Якимов Димов – Агробиоинститут, София; 

 

След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава състав на Научно жури по процедура за защита на 

дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“  на докторант на 

самостоятелна подготовка Иван Георгиев Пенчев в следния състав: 

Вътрешни членове: 

1. Доц. д-р Стефан Рибарски – АФ; 

2. Проф. д-р Валентин Кацаров – АФ; 

Резерва: 

доц. д-р Валентин Дойчев 

Външни членове: 

1. Проф. дн Пенка Маринова – пенсионер 

2. проф. д-р Теодора Попова – ИЖН, Костинброд; 

3. проф. д-р инж. Костадин Василев – пенсионер. 



 

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: 9 от 15 

 

 

 

Резерва: 

доц. д-р Живко Лазаров Накев – ЗИ, Шумен 

  

ПО ОСМА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“. 

След проведено гласуване с 30 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 

„Механизация и електрификация на животновъдството“, професионално 

направление 5.13. „Общо инженерство“, област на висше образование 5. 

Технически науки. 

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обявяването в Държавен 

вестник. 

 

След проведено гласуване с 30 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 

„Механизация и електрификация на растениевъдството“, професионално 

направление 5.13. „Общо инженерство“, област на висше образование 5. 

Технически науки.  

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обявяването в Държавен 

вестник. 

 

След проведено гласуване с 30 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 
„Говедовъдство и биволовъдство“, професионално направление 6.3. 

Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна 

медицина. 

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обявяването в Държавен 

вестник. 
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След проведено гласуване с 30 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 
„Специални отрасли (Буби), професионално направление 6.3. Животновъдство, 

област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина. 

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обявяването в Държавен 

вестник. 

 

След проведено гласуване с 30 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 
„Специални отрасли (Пчели), професионално направление 6.3. Животновъдство, 

област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина.  

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обявяването в Държавен 

вестник. 
 

След проведено гласуване с 30 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 „Машинни елементи“ за 

нуждите на кат. „Аграрно инженерство“ в професионално направление 5.13. Общо 

инженерство, област на висше образование 5. Технически науки. 

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обявяването в Държавен 

вестник. 

 

След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет да бъдат обявени 2 (два) конкурса за 

заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“, 

професионално направление 5.13. „Общо инженерство“, област на висше 

образование 5. Технически науки.  

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обявяването в Държавен 

вестник. 
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След проведено гласуване с 30 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 научна специалност 

„Хербология“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и 

ветеринарна медицина“, професионално направление 6.2. „Растителна 

защита“. 

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обявяването в Държавен 

вестник. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“. 

След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност „Лозарство“, 

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

професионално направление 6.1. „Растениевъдство“. 

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обявяването в Държавен 

вестник. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение за утвърждаване на квалификационна характеристика на 

Магистърска програма „Екология на селищните системи“ 

След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет да бъде утвърдена квалификационна 

характеристика на нова Магистърска програма „Екология на селищните 

системи“. 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО 

„ЕКОЛОГИЯ НА СЕЛИЩНИ СИСТЕМИ“ 

Ръководител на магистърската програма доц. д-р Диян Георгиев 

Квалификационна характеристика 

Завършилите магистърската програма по „Екология на селищните системи“ 

получават знания и придобиват умения за осъществяване на дейности по опазване 

на околната среда на територията на общините в Република България и тяхното 

устойчиво управление в условията на глобалните климатични промени. Тези цели 

се постигат на базата на познаването на особеностите на екологичните фактори 

(абиотични, биотични и антропогенни) и формирането на климата в урбанизирани 
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територии; характеризиране на замърсителите, в т.ч. на шума и на източниците на 

замърсяване на въздуха, водите и почвите; генерирането и управлението на 

отпадъците; прогнозиране и моделиране на замърсяванията; усвояване и 

прилагане на екологичното законодателство на ЕС и на страната, касаещо 

селищни системи. 

Магистрите, завършили тази програма, са подготвени да разработват 

общински и фирмени политики, планове и програми по опазване и управление на 

околната среда; да участват в екипи по извършване на екологични оценки и 

оценки за въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за 

строителство; дейности и технологии; да участват в планирането и реализирането 

на съвременно екологично градоустройство; да разработват и прилагат мерки за 

повишаване на енергийната ефективност от битови; производствени и 

транспортни дейности; да планират зелената инфраструктура в териториални 

системи; да организират и извършват инвентаризация на биологичното 

разнообразие в големите градове и да разработват и прилагат мерки за неговото 

опазване; да изготвят екологични модели и прогнози на замърсяването на въздуха 

в градска среда; да разработват материали за информиране на населението за 

състоянието и опазването на околната среда, за реални и потенциални екологични 

рискове и за повишаване на неговата екологична култура и поведение. 

Реализацията на магистърът по Екология на селищни системи може да бъде 

в общини (отделите по Екология и опазване на околната среда, Парково дело и 

озеленяване, както и в други общински структури, имащи отношение към 

опазването и управлението на околната среда); областни администрации; 

проектантски градоустройствени и транспортни фирми; производствени 

предприятия, фирми по чистота; селищни пречиствателни станции и регионални 

депа за отпадъци; консултантски служби/фирми по екология и опазване на 

околната среда; научнообразователни институции, неправителствени 

организации/фондации; и др.  

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение за промени в наименования на магистърски програми от 

специалност „Зооинженерство“. 

След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема предложените промени в наименованията на някои магистърски 

програми в професионално направление 6.3. Животновъдство и предлага на 

Академичния съвет да утвърди тези промени както следва: 

1. Магистърска програма «Свиневъдство» да бъде променена на «Промишлено 

свиневъдство». 
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2. Магистърска програма «Овцевъдство и козевъдство» да бъде променена на 

«Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството». 

3. Магистърска програма «Говедовъдство и биволовъдство» да бъде променена на 

«Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството». 

4. Магистърска програма «Коневъдство» да бъде променена на «Племенно 

коневъдство». 

5. Магистърска програма «Птицевъдство» да бъде променена на «Промишлено 

птицевъдство». 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Избор на рецензенти на окончателни отчети по научни проекти в Аграрен 

факултет и приемане на междинни отчети. 

След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

І. Утвърждава: 

Проф. дбн Иванка Йотова - пенсионер за рецензент на 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 Доц. д-р Георги Беев. 

Проф. дбн Иванка Йотова - пенсионер за рецензент на 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. 

доц. д-р Мария Видева - пенсионер за рецензент на проект на тема: 

„Определяне на биологичната активност на различни растителни видове, 

подходящи за приложение в биологичното земеделие“, с ръководител гл.ас. д-р. 

Мария Герджикова. 

Проф. дн Ана Салджиева - ИПК Чирпан за рецензент на проект на тема: 

„Ефективност и риск при системно торене на памук“, с ръководител доц. д-р. 

Галя Панайотова. 

доц. д-р Атанас Германов - пенсионер за рецензент на 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. 

доц. д-р Райна Атанасова - пенсионер за рецензент на проект на тема: 

„Интегрирана рециркулационна система за отглеждане на риби“, с 

ръководител гл. ас.д-р. Стефка Стоянова. 
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Проф дсн Кина Сивкова – пенсионер за рецензент на проект на тема: 

„Дофинансиране на научен форум „Аграрни науки и бизнес, 2018“, с 

ръководител доц. д-р. Димитър Панайотов 

ІІ. Факултетния съвет приема представените междинни отчети по научни 

проекти в Аграрен факултет. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Удължаване на срока на Научен проект. 
След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава удължаване на срока на Научен проект 2АФ/2017 с ръководител 

проф. дсн Стефан Денев с 6 (шест) месеца. 
 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложения за включване на издания в новия издателски план на 

академичното издателство на Тракийски университет. 

След проведено гласуване с 30 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

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 – „Статистически методи за изследване в инженерните и 

биологическите науки“ 

Автори: ас. д-р Петя Велева и доц. д-р Стефка Атанасова 

Обем – 150 страници 

Тираж – общо 500 бр. 

Срок за предаване на ръкописа – октомври 2019 г. 

Рецензент – проф. д-р Лина Кирилова Йорданова 
 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

1. Заявления на студенти 

След проведено гласуване с 30 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: 

- Антон Евгениев Дончев – спец. Агрономство, ф. № 757, ІІ курс; 

- Георги Мирославов Панчев – спец. Зооинженерство, ф. № 10766, ІІІ курс; 

- Илия Борисов Къдрински – спец. Зооинженерство, ф. № 10759, ІІІ курс; 

- Кольо Миленов Димов – спец. Зооинженерство, ф. № 10805, ІІ курс; 
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- Мартин Емилов Георгиев – спец. Агрономство, ф. № 813, І курс; 

- Мирем Юсеинова Балабанова – спец. Агрономство, ф. № 822, І курс. 
 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
 

 
 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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