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ПРОТОКОЛ № 34 

от заседание на  ФС 

проведено на  28.05.2019 г. 

 

Днес, 28.05.2019 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ТрУ се проведе 

заседание на Факултетния съвет на Аграрен факултет.   

Присъстваха: доц. д-р Д. Панайотов, проф. дсн В. Атанасов, проф. д-р 

С. Георгиева, проф. д-р В. Радев, проф. д-р В. Кацаров, проф. дсн Г. Михайлова, 

проф. дн Ж. Герговска, проф. д-р Ив. Върляков, проф. дн Ив. Желязкова, проф. д-

р Й. Стайков, проф. дсн Р. Славов, проф. дсн Ст. Денев, проф. д-р Ч. Митева, доц. 

д-р Г. Панайотова, доц. д-р Е. Райчев, доц. д-р К. Пейчев, доц. д-р М. Тодорова, 

доц. дн Н. Грозева, доц. д-р Ст. Методиев, гл. ас. М. Георгиев, гл. ас. д-р М. 

Маринова, гл. ас. д-р Ст. Стоянова, гл. ас. д-р Т. Славов, гл. ас. д-р Г. Динева, 

студ. В. Кехайова, студ. Хр. Бърдарова.  

На заседанието присъстват 26 членове – т.е. 2/3 от списъчния състав на съвета. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

Деканът на Аграрен факултет предложи да бъдат допълнително включени нови 

точки към дневния ред на заседанието,  а именно: 

5. Натоварване на нехабилитиран преподавател за извеждане на лекционен курс за 

летен семестър на учебната 2018/2019 г. 

Докладва – доц. дн Н. Грозева – Зам.-Декан по УД  

7. Обсъждане и приемане на доклад по САНК за изпълнение на препоръките при 

програмната акредитация на професионално направление „Растениевъдство“ 

Докладва – доц. дн Н. Грозева – Зам.-Декан по УД  

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет прие окончателно 

следния 

ДНЕВЕН РЕД  

1. Избори за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 

Докладва: проф. д-р Св.Георгиева – Зам.-Декан по НИД 
2. Утвърждаване на научно жури по конкурси за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“. 

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

3. Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия 

за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. 

Докладва – доц. дн Н. Грозева – Зам.-Декан по УД  

4. Натоварване на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. 

Докладва – доц. дн Н. Грозева – Зам.-Декан по УД  

5. Натоварване на нехабилитиран преподавател за извеждане на лекционен курс за 

летен семестър, за на учебната 2018/2019 г. 

Докладва – доц. дн Н. Грозева – Зам.-Декан по УД  
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6. Определяне на дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, 

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

Докладва – доц. дн Н. Грозева – Зам.-Декан по УД  

7. Обсъждане и приемане на доклад по САНК за изпълнение на препоръките при 

програмната акредитация на професионално направление „Растениевъдство“ 

Докладва – доц. дн Н. Грозева – Зам.-Декан по УД  

8. Текущи 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Декан – Предлагам да изберем Комисия по избора в състав: 

Председател: Проф. д-р Иван Върляков  

Членове: доц. д-р Галя Панайотова   

гл. ас. д-р Маргарита Маринова 

Избори за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 

След проведено гласуване с 26 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира ас. д-р инж. Димитър Стоянов Георгиев 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. 

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначен ас. д-р инж. Димитър 

Стоянов Георгиев 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. 

След проведено гласуване с 26 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира ас. д-р инж. Галин Илиев Тиханов 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.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначен ас. д-р инж. Галин Илиев 

Тиханов 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.  

 

След проведено гласуване с 26 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
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1. Избира д-р инж. Албена Асенова Кенанска 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.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначен д-р инж. Албена Асенова 

Кенанска 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.  

 

След проведено гласуване с 26 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира д-р инж. Галя Милчева Христова 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.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначен д-р инж. Галя Милчева 

Христова 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.  

 

След проведено гласуване с 26 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира ас. д-р инж. Петя Маринова Велева 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.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначена ас. д-р инж. Петя Маринова 

Велева 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. 

 

След проведено гласуване с 26 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира ас. д-р Ивайло Богданов Маринов 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.  
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2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначена ас. д-р Ивайло Богданов 

Маринов 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. 
От гласували 26 членове - с 25 глас „За“ и 1 „Бяла“ бюлетина, Факултетния съвет 

взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира ас. д-р Радостина Пенева Гънчева 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.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначена ас. д-р Радостина Пенева 

Гънчева 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. 

 

От гласували 26 членове - с 22 глас „За“ и 4 „Бяла“ бюлетина, Факултетния съвет 

взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира ас. д-р Свилен Богданов Лазаров 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. 

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначен ас. д-р Свилен Богданов 

Лазаров 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. 

 

След проведено гласуване с 26 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира д-р Светлин Митков Иванов на академичната длъжност „Главен 

асистент“ по научната специалност „Хербология“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално 

направление 6.2. „Растителна защита“; 

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначен д-р Светлин Митков Иванов 

на академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

„Хербология“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и 
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ветеринарна медицина“, професионално направление 6.2. „Растителна 

защита“. 

  
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Утвърждаване на научно жури по конкурси за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“. 

 
След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава състав на Научно жури по два конкурса за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и 

промишлен риболов“, Област на висше образование 6. „Аграрни науки и 

ветеринарна медицина“, Професионално направление 6.3. „Животновъдство“: 
Вътрешни членове: 

1. проф. д-р Таня Атанасова Хубенова-Сидерова – АФ, ТрУ, Стара Загора и ИАРА; 

2. проф. дсн Радослав Иванов Славов – АФ, ТрУ, Стара Загора; 

3. проф. дсн Димитър Христов Павлов – АФ, ТрУ, Стара Загора – пенсионер. 

Резерва: доц. д-р Димитрина Алексиева-Дрбохлавова – Аф, ТрУ, Стара Загора – 

пенсионер. 

 

Външни членове: 

1. проф. д-р Васко Тодоров Герзилов – АУ, Пловдив; 

2. проф. дсн Димо Стефанов Пенков – АУ, Пловдив; 

3. проф. д-р Дойчо Петров Димов – АУ, Пловдив; 

4. проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – ЗИ, Стара Загора 

Резерва: проф. д-р Йовка Митева Попова – ЗИ, Стара Загора 

 

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава състав на Научно жури по два конкурса за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и 

промишлен риболов“, Област на висше образование 6. „Аграрни науки и 

ветеринарна медицина“, Професионално направление 6.3. „Животновъдство“: 
Вътрешни членове: 

1. проф. д-р Таня Атанасова Хубенова-Сидерова – АФ, ТрУ, Стара Загора и ИАРА; 

2. проф. дсн Радослав Иванов Славов – АФ, ТрУ, Стара Загора; 

3. проф. дсн Димитър Христов Павлов – АФ, ТрУ, Стара Загора – пенсионер. 

Резерва: доц. д-р Димитрина Алексиева-Дрбохлавова – Аф, ТрУ, Стара Загора – 

пенсионер. 

 

Външни членове: 

1. проф. д-р Васко Тодоров Герзилов – АУ, Пловдив; 

2. проф. дсн Димо Стефанов Пенков – АУ, Пловдив; 
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3. проф. д-р Дойчо Петров Димов – АУ, Пловдив; 

4. проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – ЗИ, Стара Загора 

Резерва: проф. д-р Йовка Митева Попова – ЗИ, Стара Загора 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели за извеждане на 

занятия за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. 
След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде обявен конкурс за хонорувани преподаватели за зимен семестър на 

учебната 2019/2020 г., редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“, както следва: 

Академична 2019/2020 г.  
Зимен семестър (ред. и зад. обучение)  

Катедра/Учебна дисциплина 
Часове   

л.(х2) упр. изп. р.д.р. общо 

катедра   АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение                         

 

 

 

 

1 Аграрна електроника и автоматика ІІ част, сп. Аграрно 

инженерство, ІV курс, VІІ семестър – редовно обучение 

30(60) 30 10  100 

2 Аграрна електроника и автоматика ІІ част, сп. Аграрно 

инженерство, ІV курс, VІІ семестър – задочно обучение 

15(30) 15 10  55 

3. „Електротехника и електрозадвижване“ за  спец. Аграрно 

инженерство, редовно обучение 

45(90) 30 10  130 

4. Електротехника и електрозадвижване – спец. Аграрно 

инженерство, задочно обучение 

18(36) 21 10  67 

5. Топлотехника, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение 45(90) 30 10  130 

6. Топлотехника, спец. Аграрно инженерство, задочно обучение 21(42) 18 10  70 

катедра   АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 

ОКС “Магистър” –Задочно обучение                         

1. Слънчево-топлинни системи, спец. Аграрно инженерство 21(42) 24 10  74 

 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

 

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

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

15(30)  10   40 

3. Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция, Агрон., З.об. 10(20)  10  30 

4. Биологично производство на грозде, /М/ 30(60) 15 10  85 

5. Биологично производство на плодове, /М/ 30(60) 30 10  100 

6. 
Производство на безопасна и качествена растителна 

продукция /М/ 

5(10) 10 10  30 

7. Специална фитопатология /М/ 30(60) 30 10 - 100 
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8. Растителна вирусология и бактериология /М/ 15(30) 15 10 - 55 

9. 

Болести и неприятели при производство и съхранение на 

посевен и посадъчен материал /М/ 

15(30) 30 10  70 

10. Прогноза и сигнализация при защита на растенията от /М/ 15(30)  5  17 

11. Специална ентомология /М/ 30(60) 30 10  100 

12. Складови неприятели /М/ 15(30)  10  40 

13. Ненасекомни неприятели /М/ 15(30) 15 10  50 

       

       

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                   

 

1. 

Агрометеорология, спец. Агрономство и Аграрно инженерство, 

задочно обучение 15(30)  

 

9  30 

2. 

Климатология и хидрология, спец. ЕООС и Рибовъдство и 

аквакултура, задочно обучение 15(30)  

 

8  30 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                   

1 Зоология - ВМФ 30 135   165 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО                   

1. 
Политики и програми на ЕС и РБългария в областта на земеделието 

и развитието на селските райони“, ОКС „Магистър“ 6(12) 9 2  23 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Натоварване на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. 
След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага на следните нехабилитирани преподаватели да извеждат пълно или 

частично лекционните курсове по: 

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

курсове по следните дисциплини: 

- „Рибовъдство“ – спец. „Зооинженерство“, ІV курс, редовно обучение; 
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- „Екология на хидробионтите и аквакултура“ – за спец. „ЕООС“, ІV курс, 

задочно обучение; 

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

обучение; 

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

задочно обучение. 

 

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

курсове по следните дисциплини: 

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

обучение; 

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

обучение; 

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

курс, задочно обучение; 

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

редовно обучение; 

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

аквакултура“, ІІІ курс, задочно обучение. 
 

Гл. ас. д-р Дияна Маринова Дерменджиева да изведе частично лекционен курс 

по дисциплината „Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите“, 

редовно обучение, спец. „ЕООС“.  

 

Гл. ас. д-р Димо Проданов Димов да изведе частично лекционните курсове по 

дисциплините: 

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

ОКС „Бакалавър“; 

2. Безопасност на труда и околната среда – ОКС „Магистър“. 
 

Гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова частично да изведе лекционен курс по  

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

 

Гл ас. д-р Милена Танкова Цанова частично да изведе лекционен курс по  

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

Гл. ас. д-р Димитър Йоргов – за извеждане на лекционни курсове по следните 

дисциплини: 

- „Физика І част“ за спец. Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение; 

- „Вятърна и слънчева енергия“ – за МП „Възобновяеми енергийни източници в 

аграрния сектор“ 
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Ас. д-р Дарина Генова Памукова да изведе лекционен курс по Управление на 

качеството в аквакултурата“ за спец. Рибовъдство и аквакултура“, както и за 

специалности „Зооинженерство“, „Аграрно и нженерство“ и „Агрономство“, за 

които е избираема дисциплина, редовно и задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Митко Георгиев Георгиев извеждане на лекционните курсове по 

следните дисциплини: 

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

„Зооинженерство“, редовно и задочно обучение; 

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

 

Гл. ас. д-р Маргарита Маринова за извеждане на лекционния курс по 

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

Зооинженерство, ЕООС и Рибовъдство и аквакултура.  

 

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

следните дисциплини: 

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

редовно и задочно обучение; 

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

и задочно обучение; 

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

Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение; 

Частично извеждане на лекционния курс по следните дисциплини: 

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

Агрономство, Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение; 

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

инженерство, редовно и задочно обучение; 

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

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

 

Гл. ас. д-р Станислава Пейчева Пеева – пълно извеждане на лекционните 

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

редовно и задочно обучение; 

 

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

по: 

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

- „Спортно коневъдство“ – ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение; 
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- „ Конен туризъм, любителска и лечебна езда“ - ОКС „Бакалавър“, редовно и 

задочно обучение; 

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

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

- „Селекция в коневъдството“ – ОКС „Магистър“; 

- „Правилознание“ – ОКС „Магистър“; 

- „Съвременни аспекти в коневъдството – ОКС „Магистър“. 

 

Гл. ас. д-р Мирослава Иванова за извеждане на лекционния курс по 

дисциплината „Математика“, спец. ЕООС и Агрономство, редовно и задочно 

обучение. 

 

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

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

редовно обучение.  

 

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

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

инженерство“, ІІ курс, редовно и задочно обучение. 

 

Ас. д-р Галин Илиев Тиханов да изведе лекционните курсове по дисциплините: 

- „Механизацията в растениевъдството“, спец. Аграрно инженерство и спец. 

Агрономство, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение; 

- „Експлоатация на машино-тракторния парк“ - спец. Аграрно инженерство и 

спец. Агрономство, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение; 

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

ОКС „Магистър“, редовно и задочно обучение; 

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

 

Гл. ас. д-р Тодор Желязков Славов частично да изведе лекционните курсове 

последните дисциплини: 

- „Физиология на животните и човека“, спец. ЕООС; 

- „Физиология на животните“, спец. Зооинженерсттво; 

- „Етология“, избираема дисциплина. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Натоварване на нехабилитиран преподавател за извеждане на лекционен курс за 

летен семестър на учебната 2018/2019 г. 

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ 

Възлага на ас. д-р Ивайло Богданов Маринов да изведе упражненията и частично 

лекционния курс по избираемата дисциплина „Защита при бедствия и първа 

долекарска помощ“, без право на изпитване, със студенти от задочна форма на 

обучение за летен семестър на учебната 2018/2019 г. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

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

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

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема следните дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, 

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

Ликвидационна сесия – 10, 12 и 13 септември 2019 г. 

Перманентни дати – 13.12.2019 г. , 06.03.2019 г. и 08.05.2019 г. 

Начало на учебната година – 16.09.2019 г. 

Практики и стажове – редовна сесия: 

Предаване на доклади – 09.09 – 13.09.2019 г. 

Защита на стажове и преддипломен стаж – 16.09 – 20.09.2019 г. 

Практики и стажове – поправителна сесия: 

Предаване на доклади – 24.02 – 28.02.2020 г. 

Защити на доклади – 02.03 – 06.03.2020 г. 

 

 Държавни изпити  

1. Редовна сесия 

ОКС “Бакалавър” 

- Държавен теоретичен изпит – 26.09.2019 год. 

-  Защита на дипломни работи – 27.09.2019 год. 

ОКС “Магистър” 

- Държавен теоретичен изпит – 10.10.2019 год. 

- Защита на дипломни работи – 11.10.2019 год. 

2. Поправителна сесия 

ОКС “Бакалавър” 

- Държавен теоретичен изпит – 12. 03.2020 год. 

-  Защита на дипломни работи – 13.03.2020 год. 

ОКС “Магистър” 

- Държавен теоретичен изпит – 26.03.2020 год. 

- Защита на дипломни работи – 27.03.2020 год. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Обсъждане и приемане на доклад по САНК за изпълнение на препоръките при 

програмната акредитация на професионално направление „Растениевъдство“. 

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ 

Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди доклада по САНК за 

изпълнение на препоръките при програмната акредитация на професионално 

направление „Растениевъдство“.  

 

ТОЧКА ТЕКУЩИ 

1. Заявления на студенти  

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ: 

Да бъде заверен летен семестър на учебната 2018/2019 г. на следните студенти от 

редовна форма на обучение: 

1. Галина Тодорова Денева – спец. Аграрно инженерство, ф. № 336, ІV курс; 

2. Силвия Милева Милева – спец. Аграрно инженерство, ф. № 344, ІV курс; 

3. Ивета Георгиева Иванова – спец. ЕООС, ф. № 719, ІV курс; 

4. Петя Мартинова Костова – спец. ЕООС, ф. № 784, ІV курс; 

5. Красимир Димитров Вълков – спец. ЕООС, ф. № 755, ІІІ курс; 

6. Митко Андреев Митков – спец. Зооинженерство, ф. № 10804, ІІ курс; 

7. Драгомир Иванов Митев – спец. Зооинженерство, ф. № 10772, ІІІ курс; 

8. Цветомир Ивов Цветанов – спец. Зооинженерство, ф. № 10769, ІІІ курс; 

9. Слави Веселинов Пехливанов – спец. Агрономство, ф. № 809, І курс; 

10. Росен Веселинов Хаджиев - спец. Агрономство, ф. № 810, І курс 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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