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ПРОТОКОЛ № 35 

от заседание на  ФС 

проведено на  25.06.2019 г. 

 

Днес, 25.06.2019 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. Кацаров, проф. дн Ж. Герговска, проф. д-р Ив. 

Върляков, проф. дн Ив. Желязкова, проф. д-р Й. Стайков, проф. дсн Р. Славов, 

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

доц. д-р Д. Георгиев, доц. д-р Е. Райчев, доц. д-р К. Пейчев, доц. д-р М. 

Панайотов,  доц. дн Н. Грозева, доц. д-р Ст. Атанасова,  доц. д-р Ст. Методиев, гл. 

ас. М. Георгиев, гл. ас. д-р М. Маринова, гл. ас. д-р Т. Славов, гл. ас. д-р Г. 

Динева.  

На заседанието присъстват 24 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: 

 

8. Утвърждаване на Научни журита по конкурси за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“. 
Докладва – Проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-Декан по НИД  

9. Промени на водещите на курсове за следдипломна квалификация. 

Докладва – проф. д-р В. Радев – Зам.Декан АСД 

10. Актуализация на план-сметка на научен проект. 
Докладва – Проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-Декан по НИД  

 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет прие окончателно 

следния 

ДНЕВЕН РЕД  

1. Актуализиране на учебни планове и програми за специалностите в Аграрен 

факултет. 

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

2. Актуализиране съставите на Методичните съвети за специалностите в Аграрен 

факултет. 

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

3. Допълнително възлагане на хонорувани преподаватели за извеждане на занятия 

от летен семестър на учебната 2018/2019 г. 

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

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

Аграрен факултет за учебната 2019/2020 г. 

Докладва – доц. дн Н. Грозева – Зам.-Декан по УД  
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5. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка и приемане на 

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

6. Утвърждаване на рецензент на Научен проект за Научен форум. за 2019 г. 
Докладва – Проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-Декан по НИД  

7. Информация и финансов отчет за проведената Научна конференция на Аграрен 

факултет. 

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

Проф. д-р В. Радев – Зам.-Декан АСД 

8. Утвърждаване на Научни журита по конкурси за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“. 
Докладва – Проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-Декан по НИД  

 

9. Промени на водещите на курсове за следдипломна квалификация. 

Докладва – проф. д-р В. Радев – Зам.Декан АСД 

 

10. Актуализация на план-сметка на научен проект. 
Докладва – Проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-Декан по НИД  

11. Текущи 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Актуализиране на учебни планове и програми за специалностите в Аграрен 

факултет. 

Специалност Зооинженерство  

Актуализиране на квалификационна характеристика  

1. МП „Промишлено свиневъдство“ (с въвеждане на нов конспект); с ръководител 

проф. д-р Валентин Кацаров 

2. МП „Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството“, с 

ръководител проф. дсн Р. Славов; 

3. МП „Производствени системи и селекция в говедовъдството и 

биволовъдството“, с ръководител проф. дн Ж. Герговска.  

 

Промяна в наименование на задължителни дисциплини в ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 

ОКС Старо наименование Ново наименование 

Бакалавър Основи на механизацията 

на земеделието 

Трактори и земеделски 

машини 

Магистър Технология за производство 

на птиче месо 

Технология за промишлено 

производство на птиче месо 
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МП „Птицевъдство“ 

Магистър 

МП „Птицевъдство“ 

Технология на производство 

на яйца и яйчни продукти 

Технология за промишлено 

производство на яйца и яйчни 

продукти 

Магистър 

МП  „Промишлено 

свиневъдство“ 

Добри фермерски практики в 

свиневъдството 

Добри производствени 

практики в свиневъдството 

Промяна на ръководител на магистърска програма  
1. МП „Племенно коневъдство“ – ръководител гл. ас. д-р Радка Влаева; 

2. МП „Конен спорт“ – ръководител гл. ас. д-р Радка Влаева 

3. МП „Специални отрасли“ – ръководител проф. дн И. Желязкова 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“  

1. „Трактори и земеделски машини“ – гл. ас. д-р инж. Албена Кенанска 
2. „Консервиране и хладилна обработка на месо и месни продукти“, МП 

„Технология на месо и месни продукти“ – доц. д-р Петко Цанков, ФТТ. 

 

Включване на преподавател като водещ на практически и 

семинарни занятия по дисциплина в ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“ 
1. „Механизация и автоматизация в животновъдството“, задължителна за ІІІ курс 

V семестър (редовно обучение) и ІІІ курс VІ семестър (задочно обучение) – гл. ас. 

д-р Галина Динева. 

 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Бакалавър“ 
1. „Птицевъдство“ – задължителна за 4 курс, 7 семестър, с водещ проф. дн А. 

Генчев, за ОКС „Бакалавър“ по специалност „ Зооинженерство“. 

2. „Практика по конен спорт“ – факултативна за 2 курс, 4 семестър, с ръководител 

гл. ас. д-р Р. Влаева, за ОКС „Бакалавър“ по специалност „Зооинженерство“. 

3. „Спортно коневъдство“ – избираема за 4 курс, 7 семестър, с ръководител гл. ас. 

д-р Р. Влаева за ОКС „Бакалавър“ по специалност „Зооинженерство“. 

4. „Механизация и автоматизация на животновъдството“ – задължителна за 3 

курс, 5 семестър (редовно обучение) и 6 семестър (задочно обучение). 

Актуализиране на учебни програми на изучавани в ОКС „Магистър“ 

дисциплини 
МП „Промишлено свиневъдство“ –  

1. „Управление на опрасването“ – задължителна, водещ проф. д-р В. Кацаров; 
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3. „Хуманно отношение към свине при отглеждането им“ – задължителна, водещ 

доц. д-р В. Дойчев; 

4. „Технологии в свиневъдството“ – задължителна, водещ проф. д-р В. Кацаров; 

5. „Практики по свиневъдство“ – задължителна, водещ доц. д-р В. Дойчев; 

6. „Обучение и мотивация на персонала“ – задължителна, водещ доц. д-р В. 

Дойчев ; 

7. „Добри производствени практики по свиневъдство“ – задължителна, водещ 

проф. д-р В. Кацаров; 

МП „Специални отрасли“ – 

8. „Технологии в Пчеларство, Бубарство, Зайцевъдство и Дивечовъдство“ – 

задължителна, водещи проф. дн И. Желязкова, доц. д-р М. Панайотов, доц. д-р Е. 

Райчев;  

9. „Мениджмънт в специалните отрасли“ – задължителна, водещи проф. дн И. 

Желязкова, доц. д-р М. Панайотов, доц. д-р Е. Райчев; 

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

задължителна, водещи проф. дн И. Желязкова, доц. д-р М. Панайотов, доц. д-р Е. 

Райчев; 

11. „Качество и стандарти на продукти от пчеларството, бубарството, 

зайцевъдството и дивечовъдството“ – задължителна, водещи проф. дн И. 

Желязкова, доц. д-р М. Панайотов, доц. д-р Е. Райчев; 

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

зайцевъдство и дивечовъдство“ – задължителна, водещи проф. дн И. Желязкова, 

доц. д-р М. Панайотов, доц. д-р Е. Райчев. 

След проведено гласуване с 24 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема актуализирането на учебни планове и програми за специалност 

Зооинженерство“. 

 

Специалност Агрономство 

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

специалност Агрономство (вх. № 1836/21.06.2019 г.) относно проведено 

заседание, на което са взети няколко решения: 

Промяна в семестъра на изучаване на дисциплина от ОКС „Бакалавър“ 

1.„Общо земеделие“ вместо в 1 семестър да се изучава в 3 семестър в редовна и 

задочна форма на обучение. 
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2.„Екология и опазване на околната среда“ вместо в 3 семестър да се изучава в 1 

семестър в редовна и задочна форма на обучение. 

3. „Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция“ вместо в 9 семестър да се 

изучава  в 10 семестър в задочна форма на обучение. 

3. „Гъбарство“ да се изучава вместо в 6 семестър да се изучава в 10 семестър. 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“ 

1. „Енергетика и транспорт“ за II курс - гл. ас. д-р инж. Галя Христова; 

2. „Лозарство и винарство“ – доц. д-р А. Стоянова; 

3. „Фитопатология“ – доц. д-р Николай Вълчев; 

4. „Хербология“ – доц. д-р Грози Делчев и гл. ас. д-р Светлин Иванов; 

5. „Механизация в растениевъдството“ - гл. ас. д-р Галин Тиханов; 

6. „Експлоатация на машиннотракторния парк“ - гл. ас. д-р Галин Тиханов. 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър“ 

1. „Производство на посадъчен материал от лози“ - доц. д-р А. Стоянова; 

2. „Биологично производство на грозде“ - доц. д-р А. Стоянова; 

3. „Специална фитопатология“ - доц. д-р Николай Вълчев; 

4. „Растителна вирусология и бактериология“ - доц. д-р Николай Вълчев; 

5. „Специална хербология“ – доц. д-р Грози Делчев, гл. ас. д-р Светлин Иванов; 

6. „Механизация при биологичното земеделие“ - гл. ас. д-р Галин Тиханов.  

 

Включване на преподавател като водещ на практически и семинарни 

занятия по дисциплина в ОКС „Бакалавър“  

1. „Овощарство“ - ас. Станислава Атанасова да бъде включена като водещ 

практическите занятия;   

2. „Цветарство“ - ас. Станислава Атанасова да бъде включена като водещ 

практическите занятия; 

След проведено гласуване с 24 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема актуализирането на учебни планове и програми за специалност 

„Агрономство“. 
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специалност Аграрно инженерство 

Промяна на ръководител на магистърска програма  
1. „Земеделска техника“ – ръководител  гл. ас. д-р инж. Галин Тиханов; 

2. „Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор“ – ръководител доц д-р 

Кънчо Пейчев. 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“ 
1. „Механизация в растениевъдството“ , III курс - гл. ас. д-р инж. Галин Тиханов;  

2. „Експлоатация на машинно - тракторния парк“,  IV курс „Аграрно 

инженерство“ - гл. ас. д-р инж. Галин Тиханов; 

3. „Хидравлика и хидрозадвижване“,  II курс  - гл. ас. д-р инж. Галя Христова; 

4. „Трактори и автомобили“,  III курс - гл. ас. д-р инж. Галя Христова; 

5. „Технология на машиностроенето“,  I курс - гл. ас. д-р инж. Албена Кенанска. 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър“ 
МП „Земеделска техника“ 

1. „ Механика на трактора“ - гл. ас. д-р инж. Галин Тиханов; 

2. „ Техника и технологии за първична обработка и съхранение на земеделска 

продукция“ - гл. ас. д-р инж. Албена Кенанска; 

3. „ Екологични аспекти на земеделската и транспортна техник“ - гл. ас. д-р инж. 

Албена Кенанска; 

4. „ Маркетинг на земеделската техника“ – доц. д-р Ваня Димова; 

5. „Машини и технологии за прибиране на земеделски култури“ –  

доц. д-р Кънчо Пейчев. 

МП „Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор“  

1. „Механизация при биологичното земеделие“ - гл. ас. д-р Галин Тиханов; 

2. „Техника и технологии в животновъдството“ - доц. д-р Кънчо Пейчев. 
 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Бакалавър“  
1. „Използване на  AutoCad в инженерното проектиране“, избираема дисциплина; 
2. „Механизация в растениевъдството“ – задължителна, ІІІ курс V семестър 

(редовно и задочно обучение) с ръководител гл. ас. д-р Г. Тиханов. 

3. „Механизация и автоматизация на животновъдството“ – задължителна за ІV 

курс, VІІ семестър (редовно обучение) и VІІІ семестър (задочно обучение), с 

ръководител доц. д-р К. Пейчев. 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Магистър“  
1. „Енергийна ефективност на селскостопански сгради“ 

2. „Техника и технологии в животновъдството“ 
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След проведено гласуване с 24 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема актуализирането на учебни планове и програми за специалност 

Аграрно инженерство“. 

специалност ЕООС 
 

Приемане на учебните програми на задължителните дисциплини, включени 

в новата Магистърска програма „Екология на селищни системи“ с 

ръководител доц. д-р Диян Георгиев (приета на заседание на Факултетния 

съвет с протокол № 28/ 27.11.2018 г. и утвърдена на заседание на 

Академичния съвет): 

1.Екология на селищни системи, 7.2 кредита, 1 семестър, водещ доц. д-р Диан 

Георгиев; 2. Замърсяване и опазване на околната среда в селищни системи, 6 

кредита, 1 семестър, водещ проф. дн Гергана Костадинова; 3. Екологично 

градоустройство, 3.6 кредита, 1 семестър, водещ доц. д-р Ваня Димова; 4. 

Политика и управление на околната среда, 5.0 кредита, 1 семестър, водещ 

проф. дн Гергана Костадинова; 5. Зелена инфраструктура в териториални 

системи, 6 кредита, 2 семестър, водещ доц. дн Нели Грозева; 6. Управление на 

отпадъците в урбанизирани територии,5 кредита, 2 семестър, водещ проф. дсн 

Гюрга Михайлова; 7. Прогнозиране и моделиране на замърсяванията в 

селищни системи, 5 кредита, 2 семестър, водещ доц. д-р Николай Такучев. 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“ 
1. „Радиоекология“ – задължителна за ІІІ курс VІ семестър (редовно обучение) и 

V курс Х семестър (задочно обучение) –проф. дн Гергана Костадинова 

2. „Екологични аспекти на земеделската техника“ – задължителна за ІІІ курс V 

семестър (редовно обучение) и VІ семестър (задочно обучение) -  гл. ас. д-р инж. 

Албена Кенанска. 

Промяна в наименование на задължителни дисциплини в ОКС „Магистър“ 

Старо наименование Ново наименование 

Аварийно-спасителна техника Аварийно-спасителна и пожарна 

техника 

 

Актуализиране на учебни програми на задължителни дисциплини в 

МП „Безопасност на труда, екологичен риск и действия при 

бедствия и аварии  
1. „Аварийно-спасителна и пожарна техника“; водещ доц. д-рТончо Пенев 

3. „Безопасност на труда и околната среда“, водещ проф. д-р Чонка Митева. 

След проведено гласуване с 24 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 



 

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: 8 от 19 

 

 

 

ФС РЕШИ 

Приема актуализирането на учебни планове и програми за специалност 

„Екология и опазване на околната среда“. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Актуализиране съставите на Методичните съвети за специалностите в 

Аграрен факултет. 

 

След проведено гласуване с 24 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

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

Председател: проф. д-р Иван Върляков  

Зам. председател: проф. дн Иванка Желязкова 

Членове:  проф. дсн Радослав Славов 

  проф. д-р Валентин Кацаров   

доц. д-р Кънчо Пейчев 

доц. д-р Стойчо Методиев 

  доц. д-р Ганчо Ганчев   

  студент Нелита Красимирова Костова, ІІ курс 

Членове от бизнеса: Христо Гъчев – „Фарм технолъджи“ 

   Момчил Тасков – „Агритоп“ 

Секретар: гл. ас. д-р Деяна Христова 

Отговаря: Декан доц. д-р Димитър Панайотов 
 

След проведено гласуване с 24 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

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

Зам. председател: доц. д-р Николай Вълчев 

Членове:  доц. д-р Ценка Желязкова  

  доц. д-р Кънчо Пейчев   

доц. д-р Грози Делчев 

  доц. д-р Антония Стоянова 

доц. д-р Диана Ганева 

  студент Стоян Кабаков – II курс,  
Членове от бизнеса: Стефан Димитров – „Евроферт“, Димитровград  

   Здравко Димитров Христакев – „Хрис-99“ ЕООД 

Секретар: доц. д-р Мария Герджикова 

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

След проведено гласуване с 24 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

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

Председател: проф. дн Гергана Костадинова  

Зам. председател: доц. д-р Катя Величкова 

Членове:  доц. д-р Евгени Райчев 

доц. д-р Стефка Атанасова 

доц. д-р Диян Георгиев 

  доц. д-р Ваня Димова 

  студент Зорница Иванова Жеркова, ІІІ курс 

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

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

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

 

След проведено гласуване с 24 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 
Утвърждава състава на Методичен съвет за специалност „Аграрно 

инженерство“: 

Председател: доц. д-р Ваня Димова  

Зам. председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

Членове:  проф. дн Живка Герговска  

  доц. д-р Стефка Атанасова 

доц. д-р Ценка Желязкова 

доц. д-р Николай Такучев 

  гл. ас. д-р Галина Динева 

  студент Христо Иванов Христов, ІІ курс  

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

   Банко Банев – „Алфа Микс“, Стара Загора 

Секретар: гл. ас. д-р Димитър Георгиев 

Отговаря: Зам.-декан проф. д-р Светлана Георгиева 

 

След проведено гласуване с 24 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

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

Председател: проф. д-р Йордан Стайков  

Зам. председател: проф. дсн Васил Атанасов  

Членове:  доц. д-р Георги Бонев  

  доц. д-р Георги Беев 

  доц. д-р Валентин Дойчев 
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  доц. д-р Ивайло Сираков 

гл. ас. д-р Георги Желязков 

  студент Станислав Ганчев Танев, І курс, зад. обуч. 

Членове от бизнеса: Красимир Георгиев – ЕТ“Красимир Георгиев 

    Стоян Божилов – „Форест груп“ЕООД 

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

Секретар:   гл. ас. д-р Стефка Стоянова 

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

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Допълнително възлагане на хонорувани преподаватели за извеждане на 

занятия от летен семестър на учебната 2018/2019 г. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага допълнително извеждане на лекционен курс по избираемата 

дисциплина „Съхранение на плодова и зеленчукова продукция“ за летен 

семестър на учебната 2018/2019 г., задочно обучение, на хоноруваните 

преподаватели доц. д-р Стефан Георгиев Мавродиев – 3(2) часа и доц. д-р 

Ангел Стойчев Иванов – 3(2) часа. 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Актуализиране съставите на комисиите за провеждане на Държавни изпити 

в Аграрен факултет за учебната 2019/2020 г. 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава комисиите за провеждане на Държавни изпити в Аграрен 

факултет за учебната 2019/2020г. както следва: 

 

Специалност “Зооинженерство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. дн Живка Герговска 

Зам. председател: доц. д-р Станимир Димитров 

 Членове:  проф. дн Иванка Желязкова 

проф. дн Атанас Генчев 

проф. д-р Юрий Митев 

доц. д-р Сашка Чобанова 

доц. д-р Димитър Панайотов 

доц. д-р Валентин Дойчев 

 Секретар: гл. ас. д-р Радостина Гънчева 
 

Защита на дипломни работи: 

Председател: проф. дсн Радослав Славов 
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Зам. председател: проф. д-р Веселин Радев 

Членове:  проф. дсн Васил Атанасов 

проф. дн Атанас Генчев 

проф. д-р Валентин Кацаров 

   доц. д-р Сашка Чобанова 

   доц. д-р Милена Панайотова 

   доц. д-р Михаил Панайотов 

 Секретар: гл. ас. д-р Деяна Генчева 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. д-р Валентин Кацаров 

Зам. председател: доц. д-р Стефан Рибарски 

Членове:  проф. дн Атанас Генчев 

доц. д-р Ганчо Ганчев 

   доц. д-р Милена Панайотова 

доц. д-р Станимир Димитров 

доц. д-р Тодор Илиев 

 Секретар: гл. ас. д-р Станислава Пеева 
 

Защита на дипломни работи: 

Председател: проф. дн Атанас Генчев 

Зам. председател: доц. д-р Михаил Панайотов 

 Членове:  доц. д-р Георги Бонев  

   доц. д-р Стефан Рибарски 

   доц. д-р Милена Панайотова 

доц. д-р Радослав Михайлов 

доц. д-р Николина Найденова  

доц. д-р Валентин Дойчев 

доц. д-р Сашка Чобанова 

 Секретар: гл. ас. д-р Свилен Лазаров 

 

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

Държавен теоретичен: 

 Председател: проф. дн Гергана Костадинова  

Зам. председател: доц. д-р Стефка Атанасова 

 Членове:  проф. д-р Чонка Митева 

   доц. д-р Диана Ганева 

   доц. д-р Диян Георгиев 

   доц. д-р Георги Беев 

Секретар: гл. ас. д-р Димо Проданов 

 

 
 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: проф. д-р Иван Върляков 

Зам. председател: проф. дн Гергана Костадинова 

Членове:  проф. дн Иванка Желязкова 

проф. д-р Светлана Георгиева  
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доц. д-р Диян Георгиев 

доц. д-р Евгений Райчев 

 Секретар: гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: проф. дн Иванка Желязкова  

Зам. председател: проф. дн Гергана Костадинова 

 Членове:  проф. дсн Гюрга Михайлова 

   доц. д-р Нели Грозева 

доц. д-р Тончо Пенев 

доц. д-р Николина Найденова 

  Секретар: гл. ас. д-р Елица Вълкова 

 

 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: проф. д-р Чонка Митева  

Зам. председател: доц. д-р Диана Ганева 

 Членове:  проф. дн Иванка Желязкова 

доц. д-р Диян Георгиев  

   доц. д-р Тодор Илиев 

   доц. д-р Нели Грозева 

 Секретар: гл. ас. д-р Милена Цанова 

 

Специалност “Агрономство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: доц. д-р Антония Стоянова 

Зам. председател: доц. д-р Галя Панайотова 

 Членове:  доц. д-р Ценка Желязкова 

доц. д-р Грози Делчев 

   доц. д-р Стефан Мавродиев 

   доц. д-р Мима Тодорова 

доц. д-р Николай Вълчев  

 Секретар: ас. д-р Любов Плешкуца  

 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: доц. д-р Мима Тодорова 

Зам. председател: доц. д-р Галя Панайотова  

 Членове:  доц. д-р Ценка Желязкова  

   доц. д-р Грози Делчев 

доц. д-р Антония Стоянова 

   доц. д-р Николай Вълчев 

доц. д-р Мария Герджикова 

Секретар: ас. Станислава Атанасова  
 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: доц. д-р Ценка Желязкова 

Зам. председател: доц. д-р Грози Делчев 
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 Членове:  доц. д-р Николай Вълчев 

   доц. д-р Галя Панайотова 

   доц. д-р Диана Ганева 

   доц. д-р Антония Стоянова 

   доц. д-р Антоний Стоев 

гл. ас. д-р Галин Тиханов 

Секретар: гл. ас. д-р Светлин Иванов 

 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: доц. д-р Николай Вълчев 

Зам. председател: доц. д-р Галя Панайотова 

 Членове:  доц. д-р Антония Стоянова 

доц. д-р Грози Делчев 

   доц. д-р Ценка Желязкова 

   проф. дн Гергана Костадинова 

   гл. ас. д-р Петя Велева 

 Секретар: гл. ас. д-р Митко Георгиев 

 

Специалност “Рибовъдство и аквакултура” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. д-р Йордан Стайков 

Зам. председател: доц. д-р Ивайло Сираков 

 Членове:  проф. д-р Веселин Радев 

доц. д-р Ганчо Ганчев 

доц. д-р Станимир Димитров 

гл. ас. д-р Георги Желязков 

 Секретар: гл. ас. д-р Стефка Стоянова 

 
 

Защита на дипломни работи: 

Председател: проф. д-р Йордан Стайков 

Зам. председател: проф. д-р Юрий Митев 

Членове:  доц. д-р Георги Бонев 

   доц. д-р Катя Величкова 

доц. д-р Ивайло Сираков 

  гл. ас. д-р Стефка Стоянова 

 Секретар: гл. ас. д-р Георги Желязков 

 

 
Специалност Аграрно инженерство: 

ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: доц. д-р Ваня Димова 

Зам. председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

 Членове:  доц. д-р Стефка Атанасова 

доц. д-р Николай Такучев  

   гл. ас. д-р Митко Георгиев 

   гл. ас. д-р Димитър Йоргов 
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 Секретар: гл. ас. д-р Галин Тиханов 

 
 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

Зам. председател: доц. д-р Ваня Димова 

 Членове:  проф. дн Живка Герговска 

   доц. д-р Стефка Атанасова 

   гл. ас. д-р Галина Динева 

гл. ас. д-р Галин Тиханов 

 Секретар: гл. ас. д-р Албена Кенанска 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

Зам. председател: доц. д-р Ваня Димова 

 Членове:  проф. дн Живка Герговска 

доц. д-р Стефка Атанасова 

гл. ас. д-р Галина Динева 

гл. ас. д-р Албена Кенанска 

 Секретар: гл. ас. д-р Галя Христова 
 

Защита на дипломни работи: 

 Председател: доц. д-р Ваня Димова 

Зам. председател: доц. д-р Стефка Атанасова 

 Членове:  проф. д-р Веселин Радев 

доц. д-р Валентин Дойчев 

   доц. д-р Кънчо Пейчев 

гл. ас. д-р Галин Тиханов 

 Секретар: гл. ас. д-р Галина Динева 

 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА 

Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка и приемане на 

индивидуален учебен план. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

І. Предлага на Ректора на Тракийски университет да бъде издадена заповед 

за  зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на ас. Василка 

Милкова Кръстева от ИРА – Пловдив с проект за дисертационния труд 

„Отглеждане на европейски сом (Silurus glanis L.) до укрепнал стадий при 

различна гъстота на посадката в контролирани условия“ с научни 

ръководители проф. д-р Йордан Стефанов Стайков и проф. д-р Ангел 

Николов Зайков. 

ІІ. Дисертационният труд да бъде насочен към  по научната специалност 

„Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, Област на висше 
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образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално 

направление 6.3. Животновъдство.  

ІІІ. Приема индивидуалния учебен план на докторантката. 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Утвърждаване на рецензент на Научен проект за Научен форум за 2019 г. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава проф. дсн Кина Сивкова за рецензент на Научен проект за Научен 

форум „Аграрни науки и бизнес – 2019“. 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Информация и финансов отчет за проведената Научна конференция на 

Аграрен факултет. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема информацията и финансовия отчет за проведената научна 

конференция на Аграрен факултет „Аграрни науки и бизнес – 2019“. 

 
ОТЧЕТ за приходите и разходите 

Международна научна конференция “Аграрна наука и бизнес – ICASAB 2019” 

 
ПРИХОДИ 

   
№ 
по 
ред вид на прихода сума 

1. Приходи от такси правоучастие  без ДДС   5456,00 

2. Субсидия за общоуниверситетски мероприятия - 2800 лв. - 206лв.= 2594лв. 2594,00 

3. дарение САДЖЕА ООД 300,00 

4. Решение на ФС     10000,00 

  Общо приходи: 18350,00 

     

 
РАЗХОДИ 

   
№ 
по 
ред вид на разхода документ №, дата име / доставчик сума 

          

1 
Вечеря/коктейл, кафе-
пауза, обяд ф-ра 25225/03.06.2019 КЕЙБИ ГРУП ООД 7290,49 

2 Наем зала  ф-ра 25225/03.06.2019 КЕЙБИ ГРУП ООД 900,00 

3 Икебани, аранжировка ф-ра 330/30.05.2019 ШАЙМ ЕООД 110,00 
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4 
Рекламни и печатни 
материал, озвучаване ф-ра 1640/03.06.2019 Алфамаркет прим ЕООД 8179,80 

5 Материали  
ф-ра 
1602107320/27.05.2019 Метро 223,04 

6 Транспорт- Мерцедес справки, пътни листи   116,25 

  ОБЩО РАЗХОДИ:     16819,58 

     

     

 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

  
1530,42 

 
ПО ОСМА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научни журита по конкурси за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Екология и опазване 

на екосистемите“, Област на висше образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика“, Професионално направление 4.3. 

Биологически науки“: 

Вътрешни членове: 

1. проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева - МФ, ТрУ (4. „Природни науки, 

математика и информатика“, Професионално направление 4.2. Химически 

науки“); 

2. доц. д-р Стефанка Любева Атанасова – АФ, ТрУ (4. „Природни науки, 

математика и информатика“, Професионално направление 4.1. Физически 

науки“); 

Резерва: проф. д-р Татяна Иванова Влайкова – МФ, ТрУ (4. „Природни 

науки, математика и информатика“, Професионално направление 4.3. 

Биологически науки“). 

 

Външни членове: 

1. доц. д-р Гана Минкова Гечева – ПУ „П. Хилендарски“ (4. „Природни 

науки, математика и информатика“, Професионално направление 4.3. 

Биологически науки“); 

2. доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев - ПУ „П. Хилендарски“ (4. „Природни 

науки, математика и информатика“, Професионално направление 4.3. 

Биологически науки“); 
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3. доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов - ПУ „П. Хилендарски“ (4. „Природни 

науки, математика и информатика“, Професионално направление 4.3. 

Биологически науки“). 

Резерва: проф. д-р Здравко Кирилов Хубенов – БАН, София НПНМ ПУ „П. 

Хилендарски“ (4. „Природни науки, математика и информатика“, 

Професионално направление 4.3. Биологически науки“). 

 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Технология на 

месните и рибните продукти“, Област на висше образование 5. „Технически 

науки“, Професионално направление 5.13. Общо инженерство“: 

Вътрешни членове: 

1. проф. д-р Валентин Яков Кацаров - професионално направление 6.3. 

Животновъдство, Аграрен факултет при Тракийски Университет - гр. Стара 

Загора; 

2. проф. д-р Красимира Господинова Георгиева - професионално 

направление 5.1. Машинно инженерство, Факултет „Техники и технологии“ 

при Тракийски Университет - гр. Стара Загора; 

3. доц. д-р Златинка Иванова Казлачева - професионално направление 5.1. 

Машинно инженерство, Факултет „Техники и технологии“ при Тракийски 

Университет - гр. Стара Загора; 

Резерва: доц. д-р Златин Димитров Златев - професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, Факултет „Техники и 

технологии“ при Тракийски Университет - гр. Стара Загора; 

 

Външни членове: 

1. проф. дтн Стефан Георгиев Драгоев – професионално направление 5.12. 

Хранителни технологии, Университет по хранителни технологии – гр. 

Пловдив; 

2. проф. дтн Степан Гаро Актерян – професионално направление 5.1. 

Машинно инженерство, Университет по хранителни технологии – гр. 

Пловдив; 

Резерва: проф. дтн Николай Димитров Менков – професионално 

направление 5.1. Машинно инженерство, Университет по хранителни 

технологии – гр. Пловдив; 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Промени на водещите на курсове за следдипломна квалификация. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава предложените промени на водещи на курсове за следдипломна 

квалификация: 

1. Технология на фуражите и хранене на преживни животни (говеда, биволи, 

овце, кози) – доц. д-р Сашка Чобанова; 

2. Технология на фуражите и хранене на непреживни животни (свине, птици) 

– доц. д-р Сашка Чобанова; 

3. Добри производствени практики в предприятията от сектора на фуражите 

– доц. д-р Ганчо Ганчев; 

4. Хранене на преживни животни (говеда, биволи, овце, кози) – доц. д-р Ганчо 

Ганчев; 

5. Хранене на непреживни животни (свине, птици) – доц. д-р Сашка 

Чобанова.  

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализация на план-сметка на научен проект. 
 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава актуализацията на план-сметка на Научен проект 12АФ/18 

„Доизграждане на материално-техническата база на учебно опитното поле на 

кат. „Растениевъдство“ към Аграрен факултет на Тракийски университет“ с 

ръководител гл. ас. д-р Митко Георгиев. 
 

ТОЧКА ТЕКУЩИ 

Кандидатстудентска кампания 
 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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