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ПРОТОКОЛ № 23 

от заседание на  ФС 

проведено на  29.03.2022 г. 

 

Днес, 29.03.2022 г. от 13:00 ч. се проведе неприсъствено заседание на Факултетния 

съвет на Аграрен факултет.   

Участие са заявили: доц. д-р Д. Панайотов, проф. дн А. Генчев, проф. В. Кацаров,  

проф. дсн В. Атанасов, проф. д-р В. Радев, проф. д-р Е. Райчев, проф. д-р Ив. Сираков, проф. д-р 

Ив. Върляков, проф. дн Ив. Желязкова, проф. д-р К. Величкова, проф. д-р С. Георгиева, проф. д-р 

Ч. Митева, проф. д-р Ю. Митев, доц. д-р А. Стоянова, доц. д-р В. Димова, доц. д-р Г. Беев, доц. д-р 

Г. Бонев, доц. д-р Д. Ганева, доц. д-р Д. Георгиев, доц. д-р К. Пейчев, доц. д-р М. Герджикова, доц. 

д-р М. Тодорова, доц. д-р Н. Вълчев, доц. д-р Р. Михайлов, доц. д-р Т. Пенев, гл. ас. д-р Г. Динева, 

гл. ас. д-р Д. Георгиев, гл. ас. д-р И. Маринов, гл.ас. д-р М. Георгиев, гл. ас. д-р П. Велева, студ. 

Хр. Иванов, докт. Я. Янков. 

Списъчен състав – 34. 

Участие с изпращане на попълнен формуляр, са заявили 32 членове. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

Материалите по отделните точки са изпратени предварително до всички членове. След като се 

запознаят с тях те попълват формуляр, който изпращат по електронната поща. 

 

Предложения за нови точки, които да бъдат включени в дневния ред: 

12. Предложение за разкриване на нова магистърска програма. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – зам.-декан УД 

13. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова 

магистърска програма. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – зам.-декан УД 

 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет прие 

следния 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 
1. Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор“.  

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 

2. Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент“.  

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 

3. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.  

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 

4. Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Асистент“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 

5. Откриване на процедура за придобиване на научна степен „Доктор на науките“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 

6. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 
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7. Избор на редовни и задочни докторанти. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 

8. Приемане на индивидуални учебни планове и план-сметки на докторанти. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 

9. Актуализация на план-сметка на редовен докторант. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 

10. Избор на рецензенти на Научни проекти по конкурс 2022 г. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 

11. Удължаване срока на научни проекти. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан НИД 

12. Предложение за разкриване на нова магистърска програма. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – зам.-декан УД 

13. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова 

магистърска програма. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – зам.-декан УД 

14. Предложение за въвеждане на нов курс за СДК. 

Докладва: проф. д-р В. Радев – зам.-декан АСД 

15. Текущи. 
  

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор“.  
……………………………… 
 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Ботаника“, 

професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика.  

Срок за подаване на документите – два месеца след обявяване на конкурса. 
 
……………………………………… 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Овцевъдство и 

козевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на 

висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина. 
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Срок за подаване на документите – два месеца след обявяване на конкурса. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент“.  
………………………………… 

 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Механизация и 

електрификация на животновъдството“, професионално направление 5.3. 

Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки.  

Срок за подаване на документите – два месеца след обявяване на конкурса. 

 
 

……………………………… 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Овцевъдство и 

козевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на 

висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина.  

Срок за подаване на документите – два месеца след обявяване на конкурса. 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен 

асистент“. 
……………………………… 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „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 

„Овощарство“, професионално направление 6.1 Растениевъдство, област на 

висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина.   

Срок за подаване на документите – два месеца след обявяване на конкурса. 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

…………………………. 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „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 „Фитопатология“, 

професонално направление 6.2 Растителна защита, област на висше 

образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина.  

Срок за подаване на документите – два месеца след обявяване на конкурса. 

 

…………………………. 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да бъде  обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Асистент“ по „Мляко и млечни продукти“ за нуждите 

на секция „Млекарство“, в професионално направление 6.3. Животновъдство, 

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

Срок за подаване на документите – два месеца след обявяване на конкурса. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Откриване на процедура за придобиване на научна степен „Доктор на 

науките“. 

……………………………….. 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема да бъде открита процедура за придобиване на научна степен „Доктор 

на науките“ от проф. д-р Катя Нанева Величкова, съгласно чл.57(1) от 

ПРАСТрУ по научна специалност "Рибовъдство, рибно стопанство и 

промишлен риболов“, професионално направление 6.3 Животновъдство, област 

на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина.  

Тема на дисертационния труд: „Влияние на растителни добавки и компоненти 

във фуража върху основни рибопродуктивни показатели, кръвни показатели, 

качеството на месото, микробиологията на водата и потенциално патогенните 
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микроорганизми при отглеждане на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss W.) 

и шаран (Cyprinus carpio) в различни видове рециркулационни системи“. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка. 

………………………….. 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка Цветан 

Христов Стоев. Докторантурата е по научната специалност „Рибовъдство, 

рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 6. 

Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. 

Животновъдство.  

Тема на дисертационния труд: „Влияние на различни фитоекстракти, добавяни 

към фуража за дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss W) върху някои 

продуктивни, кръвни показатели, качество на месото и икономическата 

ефективност при отглеждане в рециркулационна система“. 

Научни ръководители: доц. д-р Георги Иванов Желязков – АФ, ТрУ и доц. д-р 

Елица Петрова Петрова-Павлова – ИРР, гр. Варна. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Избор на редовни и задочни докторанти. 

………………………….. 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира Моника Рачева Тонева за задочен докторант по научната 

специалност „Биохимия“,  област на висше образование 4. Биологически 

науки, професионално направление 4.3 Биологически науки.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислена в задочна докторантура 

Моника Рачева Тонева с тема на дисертационния труд: "Изследване на 

влиянието на новосинтезирани биополимер-флавоноид микро-/нано- 

формулировки върху биохимичния статус при мишки" и научни ръководители 

доц. д-р Милена Цанова и доц. д-р Звезделина Янева (ВМФ). 
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………………………………. 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира Кристиан Георгиев Якимов за задочен докторант по научната 

специалност „Биохимия“,  област на висше образование 4. Биологически 

науки, професионално направление 4.3 Биологически науки.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислен в задочна докторантура 

Кристиан Георгиев Якимов с тема на дисертационния труд: "Определяне 

съдържанието на някои тежки метали (Pb, Cd, Cu, Zn и Fe) в организма на 

сребриста каракуда (Carassius gibelio, B. 1782 г.), обитаваща водите на река 

Дунав и езерото „Сребърна“, научен ръководител: проф. дсн Васил Костадинов 

Атанасов. 

 
………………………………. 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира Богомил Радославов Михайлов за редовен докторант по научната 

специалност „Растениевъдство“, професионално направление 6.1 

Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и 

ветеринарна медицина.   

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислен в редовна докторантура 

Богомил Радославов Михайлов с тема на дисертационния труд: "Проучване на 

някои елементи от технологията на отглеждане на зимна маслодайна рапица 

(Brassica napus L.)“, научни ръководители: доц. д-р Грози Делчев Делчев и доц. 

д-р Антония Колева Стоянова. 

 

………………………… 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира Нелко Костадинов Йорданов за редовен докторант по научната 

специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“,  област 

на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 

професионално направление  6.3 Животновъдство.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислен в редовна докторантура Нелко 

Костадинов Йорданов с тема на дисертационния труд: „Проучване върху 

динамиката на популацията и репродуктивния цикъл на бели пясъчни миди и 
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потенциал за аквакултура в българската акватория на Черно море. Научни 

ръководители: доц. д-р Галин Николов и доц. д-р Елица Петрова. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Приемане на индивидуални учебни планове и план-сметки на докторанти. 

…………………………. 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема индивидуални учебни планове и план-сметки на следните редовни и 

задочни докторанти: 

Моника Рачева Тонева – задочен докторант, секция „Биохимия“; 

Кристиан Георгиев Якимов - задочен докторант, секция „Биохимия“; 

Нелко Костадинов Йорданов – редовен докторант, секция „Аквакултура“. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Приемане на план-сметка на редовен докторант. 

………………………….. 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема план-сметка на редовен докторант към кат. Растениевъдство Анета 

Вълева Чолакова – научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Избор на рецензенти на Научни проекти по конкурс 2022 г. 

……………………………. 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира следните рецензенти на научни проекти по конкурс за 2022 г.: 
1. проф. дн Гюрга Михайлова – АФ и проф. дсн Тодор Димитров – Пенсионер за рецензенти 

на проект на тема: „Проучване на възможностите за разработване на функционални 

млечнокисели продукти“, с ръководител доц. д-р Николина Найденова; 

2. доц. д-р Христо Луканов – АФ и доц. д-р Ралица Балканска – ИЖН Костинброд за 

рецензенти на проект на тема: „Разработване на проект за дооборудване на учебната и 

научно-експериментална база по пчеларство в Тракийски университет“, с ръководител проф. 

дн Иванка Желязкова; 
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3. проф. дсн Васил Атанасов – АФ и доц. д-р Елена Иванчева – пенсионер. за рецензенти на 

проект на тема: „Интегриране на водорасли за пречистване на води и за производство на 

храна за риби“, с ръководител  проф. д-р Катя Величкова; 

4. доц. д-р Стефка Стоянова – АФ и доц. д-р Елена Иванчева – пенсионер за рецензенти на 

проект на тема: „Влияние на активната реакция върху продуктивността в аквапонна 

рециркулационна система“, с ръководител проф. д-р Ивайло Сираков; 

5. проф. д-р Евгений Райчев – АФ и доц. д-р Дилян Георгиев – ПУ, гр. Пловдив за рецензенти 

на проект на тема: „Изследване ефикасността на полезен модел - "Дистанционен бутален 

инжектор за ветеринарномедицинско приложение“, с ръководител доц. д-р Радослав 

Михайлов; 

6. проф. дсн Лилян Сотиров – ВМФ и доц. д-р Димитрина Алексиева – пенсионер за 

рецензенти на проект на тема: „Проучване на яйчната продуктивност на някои български 

породи кокошки“, с ръководител проф. дн Атанас Генчев; 

7. доц. д-р Екатерина Вачкова – ВМФ и доц. д-р Симона Попова – Ралчева – пенсионер за 

рецензенти на проект на тема: „Проучване върху поведението и кръвните показатели на кози 

от породата "Боер“, с ръководител доц. д-р Тодор Славов. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Удължаване срока на научни проекти. 

………………………… 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема да бъдат удължени следните научни проекти по конкурс за 2020 г.: 

1. НП 06АФ/20 "Кръвни показатели на овце от породата "Лакон", отглеждани в 

България при екстензивни и интензивни условия", ръководител – проф. Д-р Иван 

Върляков. Удължаването е с 6 месеца; 

2. НП 02АФ/20 "Оценка адаптивността и продуктивността на хибриди царевица под 

влияние на глобалните климатични промени", ръководител – доц. д-р Антония 

Стоянова. Удължаването е с 6 месеца; 

3. НП 04АФ/20 "Изпитване на нови начини за борба с широколистни плевели при 

вегетацията на памука (Gossypium hirsutum L.)", ръководител – доц. д-р Грози 

Делчев. Удължаването е с 6 месеца; 

4. НП 05АФ/20 "Проучване култивирането на африкански сом при различна гъстота 

на посадката и температурен режим в рециркулационна система. Проследяване на 

някои хематологични, биохимични и хормонални показатели", ръководител – доц. д-

р Галин Николов. Удължаването е с 1 година. 
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение за разкриване на нова магистърска програма. 

………………………….. 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложението на Методичния съвет на спец. Агрономство за 

разкриване на нова магистърска програма в професионално направление 6.1 

растениевъдство - „Устойчиво производство на фуражни култури“. 

Ръководител на Магистърската програма - доц. д-р Ценка Желязкова. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова 

магистърска програма. 

………………………….. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА 

Ръководител на магистърската програма - доц. д-р Ценка Желязкова 

 

Магистърът по „Устойчиво производство на фуражни култури” притежава 

специфични познания, свързани с морфологичните особености, биологията на развитие и 

изискванията към екологичните фактори на фуражните култури, отглеждани в умерения 

климат и при условията на субтропиците.  

Познавайки в детайли най-новите достижения на селекцията при фуражните 

култури, най-новите и авангардни технологии за отглеждането им и устойчивото 

управление на постоянно затревените площи, той ще съдейства за въвеждането им в 

аграрното производство, за получаване на висококачествена продукция, опазване на 

равновесието в екосистемите и устойчивото стопанисване на природните ресурси. 

Магистърът по „Устойчиво производство на фуражни култури” ще придобие и 

конкретни практически знания и умения във връзка със хранителната характеристика на 

фуражите, съвременните методи за контрол и анализ на фуражите, храненето на животните, 

максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във 

фуражите. Използвайки възможностите на информационните системи, той ще може да съставя 

балансирани на дажби и рецепти за хранене на стопанските животни.  

Въз основа на придобитите задълбочени познания магистрите ще могат не само да 

използват научния подход, за да отговарят на дадени въпроси, а реалистично да оценяват 

иновативните решения, които трябва да бъдат внедрявани в практиката.  

Съчетаването на знания от областта на растениевъдството и животновъдството, 

правят агронома по устойчиво производство на фуражни култури комплексен и незаменим 

специалист за всякакъв тип аграрни производствени структури. Завършилите магистри 

могат да се реализират като мениджъри в областта на устойчивото производство на 

фуражни култури, в други сфери на селското стопанство като експерти, консултанти и 
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съветници в държавните учреждения (МЗХ, ДФЗ, БАБХ и др.), неправителствени 

организации, съюзи, асоциации, консултантски фирми и др.  

Специалистите, завършили магистърската програма ще са готови да продължат научното 

си развитие в областта на аграрните науки за придобиване на по-високата ОКС “Доктор“. 
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  1. Задължителни дисциплини 

1 Отглеждане на протеинови фуражни култури Доц. Ц. Желязкова 1 60 90 2/2 1 30 120 5/5 6 

2 Отглеждане на житни фуражни култури Доц. М. Герджикова 1 60 90 2/2 1 30 120 5/5 6 

3 Хранителна характеристика на фуражите Доц. Г. Ганчев 1 60 90 2/2 1 30 120 5/5 6 

4 Хранене на стопански  животни Доц. С. Чобанова 1 60 90 2/2 1 30 120 5/5 6 

5 Управление на постоянно затревени площи 

 
2 45 55 2/1 2 24 76 5/3 4 

6 Съхранение, контрол и анализ на фуражите   2 45 55 2/1 2 24 76 5/3 4 

  Общо задължителни дисциплини     330 470     168 632   32 

  2. Избираеми дисциплини ТрУ- 2 от 4 за 6 кредита 

1 
Създаване и използване на изкуствени тревостои 

Доц. Ц. Желязкова 
Доц. М. Герджикова 1 30 45 1/1 1 18 57 3/3 3 

2 
Техника и технологии за обработка и оползотворяване на фуражната 
продукция  Гл. ас. Г. Тиханов 1 30 45 1/1 1 18 57 3/3 3 

3 

Отглеждане на кореноплодни, клубеноплодни и сочноплодни фуражни 
култури Гл. ас. М. Георгиев 1 30 45 1/1 1 18 57 3/3 3 

4 Поливни технологии при фуражни култури Гл. ас. Г. Христова 1 30 45 1/1 1 18 57 3/3 3 

  2. Избираеми дисциплини ЛТУ- 2 от 4 за 5 кредита 

5 Добри практики при управление на оборски тор   2 30 33 1/1 2 15 47 3/2 2,5 

6 Медоносни растения и пчелна паша   2 30 33 1/1 2 15 47 3/2 2,5 

7 Компостиране в смесената ферма   2 30 33 1/1 2 15 47 3/2 2,5 

8 Мелиоративни практики в смесената ферма   2 30 33 1/1 2 15 47 3/2 2,5 

  Общо избираеми дисциплини     120 156     66 208   11 

  3. Факултативни дисциплини –  1 от 2  за 2 кредита 

1 Бизнеспланиране в смесената ферма   2 30 20 2/0 2 15 35 3/0 2 

2 Европейски и национални селскостопански политики   2 30 20 2/0 2 15 35 3/0 2 

  Общо факултативни дисциплини     30 20     15 45   2 

  Държавен изпит        375       375   15 

  ОБЩО     480 1021     249 1260   60 
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Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 31 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди квалификационна 

характеристика и учебен план на нова магистърска програма в професионално 

направление 6.1 Растениевъдство – „Устойчиво производство на фуражни 

култури“. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение за въвеждане на нов курс за СДК. 

…………………………. 
Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди въвеждане на нов курс за 

СДК „Добри хигиенни практики в животновъдното и растениевъдното 

производство“ с хорариум 30 часа и такса за обучение 200 лева (за индивидуална 

и групова форма на обучение). 

Ръководител на курса – проф. д-р Чонка Минчева Митева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


