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ПРОТОКОЛ № 37 

от заседание на  ФС 

проведено на  15.10.2019 г. 

 

Днес, 15.10.2019 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала, Ректорат,  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. 

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, гл. ас. д-р М. Маринова, 

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

На заседанието присъстват 28 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 две 

нови точки към дневния ред на заседанието,  а именно: 

 

11. Допълнително възлагане на хоноруван преподавател за извеждане на занятия от 

зимен семестър на учебната 2019/2020 г. 

Докладва: доц. дн Нели Грозева - зам.-декан по УД 

14. Актуализиране на план-сметки на редовни докторанти. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева  - зам.-декан по НИД 

 

След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет прие окончателно 

следния 

ДНЕВЕН РЕД  

1. Информация за приема на студенти в Аграрен факултет за учебната 2019/2020 г. 

Докладва: доц. дн Нели Грозева - зам.-декан по УД 

 

2. Информация за успеваемостта и статуса на студентите в Аграрен факултет. 

Докладва: доц. дн Н. Грозева – зам.-декан УД 

 

3. Информация за резултатите от редовната сесия на държавните изпити в Аграрен 

факултет.  

Докладва: доц. дн Нели Грозева - зам.-декан по УД 

 

4. Обсъждане и приемане на отчети за учебната заетост на преподавателите от 

Аграрен факултет за учебната 2018/2019 г. и планове за учебната 2019/2020 г. 

Докладва: доц. дн Нели Грозева  - зам.-декан по УД 
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5. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева  - зам.-декан по НИД 

 

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

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева  - зам.-декан по НИД 

 

7. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева  - зам.-декан по НИД 

 

8. Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева  - зам.-декан по НИД 

 

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

летен семестър на учебната 2019/2020 г., редовно и задочно обучение, ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

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

 

10. Избор на хоноруван преподавател за извеждане на занятия за зимен семестър на 

учебната 2019/2020 г. 

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

 

11. Допълнително възлагане на хоноруван преподавател за извеждане на занятия от 

зимен семестър на учебната 2019/2020 г. 

Докладва: доц. дн Нели Грозева - зам.-декан по УД 

 

12. Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни курсове 

за зимен и летен семестър на учебната 2019/2020 г., редовно и задочно обучение, 

ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

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

 

13. Актуализиране на план-сметки на Научни проекти. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева  - зам.-декан по НИД 

 

14. Актуализиране на план-сметки на редовни докторанти. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева  - зам.-декан по НИД 

 

15. Текущи 

- Удължаване на трудов договор на преподавател. 

Факултетния съвет е законен и може да взема решения. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Информация за приема на студенти в Аграрен факултет за учебната 2019/2020 г. 
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След проведено гласуване с 28 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема представената информацията за приема на студенти в Аграрен 

факултет за учебната 2019/2020 г. 

 

 

ОКС „МАГИСТЪР“ 

Специалност ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ОБЩО 

 редовно задочно редовно задочно  

Зооинженерство 

ДП 100 % 

11(10) 0 2 6 19 

Агрономство 

ДП 100 % 

15(15) 5(5) 6 14 40 

ЕООС  

ДП 73,3 % 

9(10) 2(5) 0 0 11 

Аграрно  

инженерство 

- - 0 3 3 

Общо записани 

ДП 91,1 % 

34(+1) 

(35+1) 

7 

(10) 

8 20 73 

 

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“ 
 

СПЕЦИАЛНОСТ 
Редовно 

обучение 

Задочно 
обучение 

всичко 

1. 
ЗООИНЖЕНЕРСТВО 

ДП-25 ДП-24  48 

Записани 87,5% 19 23 42 

Незаети места ДП 6 1 7 

2. АГРОНОМСТВО ДП-30 ДП-35  65 

Записани 86,1% 21 35 56 

Незаети места ДП 10 - 10 

3. ЕООС ДП-30 ДП-30  60 

Записани 70% 18 24 42 

Незаети места ДП 12 6 18 
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4. РИБОВЪДСТВО И 
АКВАКУЛТУРА 

ДП-10 ДП-11 21  

Записани 64% 2 11 13 

Незаети места ДП 8 - 8 

5. АГРАРНО 
ИНЖЕНЕРСТВО 

ДП-10 ДП-9  19 

Записани 100% 10 9 19 

Незаети места ДП 13 1 14 

ВСИЧКО       

Записани 77,1% 63 102 165 

Незаети места ДП  
22.9% 

42 7 49 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Информация за успеваемостта и статуса на студентите в Аграрен факултет. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема представената информацията за успеваемостта и статуса на студентите 

в Аграрен факултет. 
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Справка за обучаваните в ОКС „Бакалавър“ през учебната 2019/2020 

година студенти в АФ 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Информация за резултатите от редовната сесия на държавните изпити в 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема резултатите от редовната сесия на Държавните изпити за ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в Аграрен факултет. 

 

 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ (РЕДОВНА)  

СЕПТЕМВРИ/ОКТОМВРИ 2019 Г. 
 

ОКС БАКАЛАВЪР МАГИСТЪР 

Държавен 
изпит 

ДТ ДР ДТ ДР 

 Бр.студ
енти 

успех Бр.студ
енти 

успех Бр.студе
нти 

успех Бр.студ
енти 

успех 

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 

септември/ 
октомври 2019 

9 
Отличен 

5.50 
5 

Отличен 

5.50 
12 

Отличен 

5.71 
1 

Отличен 

6.00 

АГРОНОМСТВО 

септември/ 
октомври 2019 

14 
(5 студ. 

със Слаб 
2.00) 

Добър 3.54 16 
Отличен 

5.81 
13 

Мн. 
добър 

5.31 
8 

Отличен 

5.66 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

септември/ 
октомври 2019 

4 
Мн. добър 

5.13 
4 

Отличен 

6.00 
- - - - 

ЕООС 

септември/ 
октомври 2018 12 Добър 3.92 3 

Отличен 

6.00 
16 

Мн. 
добър 

5.17 
3 

Отличен 

6.00 

АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 

септември/ 
октомври 2018 

2 
(1 студ. 

със Слаб 
2.00) 

Среден 3.00 2 
Отличен 

5.50 
2 

Отличен 

6.00 
- - 

ДТ – държавен теоретичен, ДР – защита на дипломни работи  

 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Обсъждане и приемане на отчети за учебната заетост на преподавателите от 

Аграрен факултет за учебната 2018/2019 г. и планове за учебната 2019/2020 г. 

І. Отчети – 2018/2019 г. 
След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема отчетите за учебната заетост на преподавателите от Аграрен факултет 

за учебната 2018/2019 г. 
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ІІ. Планове – 2019/2020 г. 
След проведено гласуване с 28 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема плановете за учебната заетост на преподавателите от Аграрен факултет 

за учебната 2019/2020 г.: 
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ПО ПЕТА ТОЧКА 

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

След проведено гласуване с 28 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 

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

ветеринарна медицина“, Професионално направление 6.1. „Растениевъдство“ 

Срок за подаване на документи – 2 месеца след обявяване в Държавен вестник 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

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

След проведено гласуване с 28 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 

„Агрохимия“, Област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна 

медицина“, Професионално направление 6.1. „Растениевъдство“. 

Срок за подаване на документи – 2 месеца  

 
ПО СЕДМА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

Декан – Във връзка с предстоящите избори за „Доцент“ и „Главен асистент“ 

предлагам да изберем една комисия в състав: 
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1. Проф. дн Живка Герговска – Председател 

2. доц. д-р Катя Величкова  

3. гл. ас. д-р Митко Георгиев 

 

След проведено гласуване комисията е единодушно избрана. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова-Тончева на академичната 

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

промишлен риболов“.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначена гл. ас. д-р Стефка Николова 

Стоянова-Тончева на академичната длъжност „Доцент“ по научната 

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

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

направление 6.3. „Животновъдство“. 

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

 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и 

промишлен риболов“.  

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначен гл. ас. д-р Георги Иванов 

Желязков на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше 

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

направление 6.3. „Животновъдство“. 
 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира д-р Иван Георгиев Пенчев 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“. 

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначен д-р Иван Георгиев Пенчев на 

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 
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„Технология на месните и рибните продукти“, Област на висше образование 5. 

„Технически науки“, Професионално направление 5.13. „Общо инженерство“. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

1. Избира д-р Силвия Евгениева Калчева 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“. 

2. Предлага на Ректора на ТрУ да бъде назначена д-р Силвия Евгениева 

Калчева 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“. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия 

за летен семестър на учебната 2019/2020 г., редовно и задочно обучение, ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде обявен конкурс за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия 

за летен семестър на учебната 2019/2020 г, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“, редовно и задочно обучение. 

 

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

Катедра/Учебна дисциплина 
Часове 

л.(х2) упр. изп. р.д.р. общо 

катедра   АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение                         

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

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

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

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

3 Технология на машиностроенето, спец. Аграрно инженерство, 

І курс, ІІ семестър, задочно обучение, 2/3 
 21 10  31 

4 Възобновяеми енергийни източници,  спец. Аграрно 

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, редовно обучение, 3/1 
30(60) 10 10  80 

5. Възобновяеми енергийни източници,  спец. Аграрно 

инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, задочно обучение, 7/3 
14(28) 6 10  44 
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6 Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника, 

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

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

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

 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                                    

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

редовно обучение 
33(66)  2  68 

2.  Зелена инфраструктура в териториални системи, ОКС „Магистър“ 6(12) 8   20 

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

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

       

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                                    

1 Прогнозиране и моделиране на замърсяванията в селищни 

системи, МП „Екология на селищни системи“ 
15(30) 15   45 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение         

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

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

9(18)  10 -  28 

3 
Лозарство и винарство, /Б/Р.об/ 

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

4 
Лозарство и винарство, /Б/З.об/  

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

5 
Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция, /Б/Р.об/ 

(Агрономство, IV курс, 8 семестър)  
20(40)    40 

6 
Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция, /Б/З.об/ 

(Агрономство, IV курс, 10 семестър)  
10(20)    20 

7 Фитопатология  /Б/Р.об/Агрон./ 2 к 30(60)  10 - 70 

8 Фитопатология  /Б/З.об/Агрон./ 4 к 18(36)  10 - 46 

       

ОКС “Магистър” – Редовно обучение/Задочно обучение         

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

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

3 

Нови методи в производството на посевен и посадъчен 

материал  /М/З.об./   6(12) 9  5  -  26 

4 

“|Производство на посадъчен материал от лози”, МП 

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

       

катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО                                    

1 Основи на аграрното право, ОКС «Магистър» 6(12) 9   21 
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Избор на хоноруван преподавател за извеждане на занятия за зимен семестър на 

учебната 2019/2020 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Избира  гл. ас. д-р Янка Николова Иванова за хоноруван преподавател по 

дисциплината „Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника“ за 

ІІ курс, спец. ЕООС, редовно обучение, с хорариум 30 часа лекции и 30 часа 

упражнение и 5 часа за изпитани студенти.  
 
ПО ЕДИНАВЕДЕСЕТА ТОЧКА 

Допълнително възлагане на хоноруван преподавател за извеждане на занятия от 

зимен семестър на учебната 2019/2020 г. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага на хонорувания преподавател гл. ас. д-р Янка Николова Иванова 

допълнително да изведе занятия от зимен семестър на учебната 2019/2020 г. по 

дисциплината „Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника“ за 

ОКС „Магистър“, МП „Земеделска техника“ с хорариум 30 часа лекции и 15  

часа упражнение за редовно обучение и 15 часа лекции и 9 часа упражнения за 

задочно обучение. 

 
ПО ДВАНАВЕДЕСЕТА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни 

курсове за зимен и летен семестър на учебната 2019/2020 г., редовно и задочно 

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

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага на следните нехабилитирани преподаватели извеждане на лекционни 

курсове за зимен и летен семестър на учебната 2019/2020 г. както следва: 

 

гл. ас. д-р Митко Георгиев – извеждане на лекционен курс по дисциплината  „Общо 

земеделие“ – за специалност Агрономство, редовно и задочно обучение, ОКС 

„Бакалавър“; 

частично извеждане на лекционен курс по дисциплините: 

- „Производство на безопасна и качествена растителна продукция“, ОКС „Магистър“, 

МП „Управление на системите за безопасност и качество на храните“; 

- „Добри земеделски практики“, ОКС „Магистър“, МП „Агроекология и растителна 

защита“; 
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гл. ас. д-р Светлин Иванов - частично извеждане на лекционен курс по 

дисциплините: 

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

- „ Основи на биологичното земеделие“ - ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно 

обучение. 

 

гл. ас. д-р Деяна Генчева - извеждане на лекционни курсове за зимен и летен 

семестър на учебната 2019/2020 г. Хорариум - 30 часа за редовно обучение (спец. 

Зооинженерство, Рибовъдство и аквакултура, Агрономство и ЕООС), 18 часа за 

задочно обучение (спец. Рибовъдство и аквакултура) и 15 часа задочно обучение 

(спец. Агрономство и ЕООС). 

 

гл. ас. д-р Силвия Раданова извеждане на лекционен курс по дисциплината 

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

 

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

дисциплините от МП „Промишлено птицевъдство“: 

- „Инкубация“ – с общ хорариум 75 часа; 

- „Технологии за производство на яйца и яйчни продукти“ - с общ хорариум 75 часа; 

- „Окачествяване на кокоши яйца за консумация“ – с хорариум 45 часа; 

гл. ас. д-р Христо Луканов – пълно извеждане на лекционния курс по дисциплината 

„Биологично птицевъдство“ с хорариум 30 часа. 

 

гл. ас. д-р Станислава Пеева - пълно извеждане на лекционния курс по 

дисциплината „Зайцевъдство и дивечовъдство“, задочно обучение с хорариум 24 

часа. 

 

гл. ас. д-р Радка Влаева - пълно извеждане на лекционните курсове по 

дисциплините, преподавани в секция „Коневъдство“ за окс „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“: 

- „Коневъдство“ – с хорариум 30 часа за редовно обучение и 12 часа за задочно 

обучение; 

- „Спортно коневъдство“ - с хорариум 15 часа за редовно обучение и 9 часа за 

задочно обучение; 

- „Конен туризъм, любителска и лечебна езда“ - с хорариум 15 часа за редовно 

обучение и 15 часа за задочно обучение; 

- „“Биологични особености на коня“ - с хорариум 30 часа за редовно обучение и 15 

часа за задочно обучение; 

- „Теория и методика на конния спорт“ - с хорариум 60 часа за редовно обучение и 30 

часа за задочно обучение; 
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- „Селекция в коневъдството“ - с хорариум 60 часа за редовно обучение и 30 часа за 

задочно обучение; 

- „Правилознание“ - с хорариум 60 часа за редовно обучение и 30 часа за задочно 

обучение; 

- „Съвременни аспекти в племенното коневъдство“ - с хорариум 45 часа за редовно 

обучение и 15 часа за задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Радостина Гънчева - пълно извеждане на лекционния курс по 

дисциплината „Бубарство“, задължителна за специалност Зооинженерство, 

„Бубарство“ – факултативна за специалност Аграрно инженерство и „Бубарство и 

околна среда“ - избираема за специалност ЕООС, 30 часа за редовно обучение и 12 

часа за задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Свилен Лазаров - извеждане на лекционните курсове по избираемата 

дисциплина „Агротуризъм“ за специалности Зооинженерство, ЕООС, Агрономство и 

Аграрно инженерство с хорариум 9 часа лекции за редовно обучение и 6 часа лекции 

задочно обучение. 

 

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

дисциплините: 

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

15 часа и задочно обучение с хорариум 9 часа; 

- „Рекламна дейност в аграрния сектор“ – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, 

редовно обучение с хорариум 15 часа и задочно обучение с хорариум 9 часа;  

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

21 часа. 

 

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

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

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

 

гл. ас. д-р Тончо Динев - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Биологичен контрол на водопречистването“, спец. Рибовъдство и аквакултура, 

редовно и задочно обучение; 

- „Микробиология“, спец. Зооинженерство, редовно и задочно обучение. 

 

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

дисциплината „Биохимия на растенията“, редовно и задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Милена Цанова - частично извеждане на лекционен курс по 

дисциплината „Биохимия на растенията“, редовно и задочно обучение; 

 



 

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: 27 от 30 

 

 

 

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

„Физика ІІ част“, спец. Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение. 

 

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

дисциплините: 

- „Физиология на животните“, спец. Зооинженерство, редовно и задочно обучение; 

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

- „Физиология на хидробионтите“, спец. Рибовъдство и аквакултура, редовно и 

задочно обучение; 

- „Етология“ – редовно и задочно обучение. 

 

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

за зимен семестър: 

- „Техника и технологии за първична обработка и съхранение на земеделска 

продукция“, ОКС „Магистър“, МП „Земеделска техника“, с хорариум 30 часа лекции 

за редовно обучение и 15 часа лекции за задочно обучение; 

за летен семестър: 

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

обучение с хорариум 12 часа; 

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

Аграрно инженерство, задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Машини и технологии за прибиране на земеделските култури“, ОКС „Магистър“, 

МП „Земеделска техника“, с хорариум 30 часа лекции за редовно обучение и 15 часа 

лекции за задочно обучение; 

- „Механизация при биологичното земеделие“, ОКС „Магистър“, МП „Биологично 

земеделие“, с хорариум 30 часа лекции за редовно обучение и 12 часа лекции за 

задочно обучение; 

 

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

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

хорариум 45 часа; 

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

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

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

30 часа и задочно обучение с хорариум 15 часа. 

 

гл. ас. д-р Петя Велева - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Технология на машиностроенето“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение 

с хорариум 30 часа и задочно обучение с хорариум 18 часа; 

гл. ас. д-р Галя Христова - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „ Хидравлика и хидрозадвижване“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение 

с хорариум 30 часа и задочно обучение с хорариум 15 часа; 
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- „Енергетика и транспорт“ – спец. Агрономство, задочно обучение с хорариум 15 

часа; 

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

техника“, редовно обучение с хорариум 30 часа и задочно обучение 15 часа; 

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

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

задочно обучение 15 часа. 
 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на план-сметки на Научни проекти. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъдат актуализирани план-сметките на научни проекти, както следва: 

1. За Научен проект 5АФ/19 с ръководител доц. дн Н. Грозева: 

- прехвърляне на сумата от 200 лв. от т. 7 (Участия в научни форуми) в т. 1 

(Апаратура и оборудване). 

Прехвърлените средства ще бъдат използвани за доплащане закупуването на 

преносим компютър. 

  

2. За  Научен проект 9АФ/19 с ръководител гл. ас. д-р Св. Лазаров: 

- прехвърляне на сумата от 100 лв. от т.5 (Информационни продукти и услуги) 

към т.1.1. (Списък на компютри до 600 лв.); 

- прехвърляне на сумата от 120 лв. от точка 1.2 (апаратура и оборудване) към 

точка 1.1. (Списък на компютри до 600 лв.).  

Прехвърлянето на средствата от двете точки е с цел закупуване на монитор за 

компютър за нуждите на секция „Пчеларство“. 
 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на план-сметка на редовни докторанти. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде актуализирана план-сметката на Мустафа Али Мустафа – редовен 

докторант към секция Аквакултура - прехвърляне на средства от т. 

Командировки и т. Обучителни курсове в т. Закупуване на фураж и опитни 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде актуализирана план-сметката на Янко Господинов Янков – редовен 

докторант към катедра „Биология и аквакултура“ - прехвърляне на средства от 

т.1 „Командировки“ в т.5 „Преносим компютър втора употреба“. 
 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде актуализирана план-сметката на Стоян Николов Горанов – редовен 

докторант към катедра „Биология и аквакултура“. Да се добави т.7- Средства за 

междубиблиотечен обмен в размер на 100,00 лв.  

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде актуализирана план-сметката на Петър Николаев Николов – редовен 

докторант към катедра „Растениевъдство“. Да се добави т.6- Закупуване на 

преносим компютър – 1000 лв. 

 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде актуализирана план-сметката на Галина Христова Господинова – 

редовен докторант към катедра „Растениевъдство“. Да се добави т. „Закупуване 

на преносим компютър“ – 1000 лв. 
 

ТОЧКА ТЕКУЩИ 

Удължаване на трудов договор 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Във връзка с чл. 56 от Правилника за устройство, дейности и управление, гл. 10, 

§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника на Аграрен 

факултет и Протокол от Факултетен съвет № 37/15.10.2019 г. да бъде удължен 

договорът на проф. дсн Георги Стефанов Петков като гост-преподавател на 

висше училище, считано от 15.11.2019 г. Проф. Петков да продължи да 

изпълнява функциите на Главен редактор на списание Agricultural Science and 

Technology, като за това да се начисляват по 100 лв. месечно, съгласно 

Приложение 2, т.12 от Вътрешните правила за работна заплата на ТрУ. 

 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 
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ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 
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