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ПРОТОКОЛ № 38 

от заседание на  ФС 

проведено на  19.11.2019 г. 

 

Днес, 19.11.2019 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. дсн Г. Михайлова, проф. дн Ж. Герговска, проф. д-р Ив. Върляков, проф. 

д-р Ив. Желязкова, проф. дсн Р. Славов, проф. д-р Св. Георгиева, доц. д-р Г. 

Панайотова, доц. д-р Г. Беев, доц. д-р Е. Райчев, доц. д-р 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 Т. Славов, гл. ас. д-р Г. Динева.  

На заседанието присъстват 20 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 включена нова 

точка към дневния ред на заседанието, а именно: 

8. Приемане на окончателна рецензия на Научен проект. 

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

 

След проведено гласуване с 20 гласа „За“, Факултетния съвет прие окончателно 

следния 

ДНЕВЕН РЕД  

1. Отчет за дейността на Факултетния съвет на Аграрен факултет за 2019 г. и за 

мандата на Деканското ръководство. 

Докладва: доц. д-р Д. Панайотов – Декан на АФ 

 

2. Промяна темата на дисертационния труд и научния ръководител на докторант на 

самостоятелна подготовка. 

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

3. Актуализиране на план-сметка на редовен докторант. 

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

4. Избор на хонорувани преподаватели 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 

5. Допълнително възлагане за извеждане на занятия за летен семестър на учебната 

2019/2020 г. на хоноруван преподавател. 

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

6. Възлагане на нехабилитиран преподавател извеждането на лекционен курс за летен 

семестър на учебната 2019/2020 г. 

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

7. Предложения за включване в издателския план на ТрУ за 2020 г. 

Докладва: проф. д-р Св. Георгиева – Зам.-декан  НИД 
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8. Приемане на окончателна рецензия на Научен проект 

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

9. Текущи 

Факултетния съвет е законен и може да взема решения. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Отчет за дейността на Факултетния съвет на Аграрен факултет за 2019 г. и за 

мандата на Деканското ръководство. 

След проведено гласуване с 20 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема отчета на Деканското ръководство за дейността на Факултетния съвет 

за 2019 г. и за мандата, и дава много добра оценка за цялостната дейност на 

Факултетния съвет при Аграрен факултет. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Промяна темата на дисертационния труд и научния ръководител на докторант 

на самостоятелна подготовка. 

След проведено гласуване с 20 глас „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

І. Утвърждава промяната на темата на дисертационния труд на докторант на 

самостоятелна подготовка към секция „Аквакултура“ Василка Милкова 

Кръстева. Промяната е от „ Отглеждане на европейски сом (Silurrus glanis L.) до 

укрепнал стадий при различна гъстота на посадката в контролирани условия“ 

на „Влияние на определени биотехнологични параметри върху продуктивните 

показатели при началното отглеждане на европейски сом (Silurrus glanis L.)“.  

ІІ. Да бъде заменен единия от научните ръководители на докторанта, а именно 

проф. д-р Йордан Стефанов Стайков, от доц. д-р Стефка Николова Стоянова. 

  
ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на план-сметка на редовен докторант. 
След проведено гласуване с 20 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава актуализацията на план-сметка на редовния докторант към секция 

„Генетика“ Мария Тодорова Желязкова: 

- От точка „Такса за участие в научни конференции сумата 150 лв. (остатъка 

към 11.11.2019) да се прехвърли към точка „Командировки“.  
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- От точка „Разходи за материали, консумативи, реактиви сумата 952,37 лв. 

(остатъка към 11.11.2019) да се разпредели към точки „Закупуване на лаптоп 

втора употреба“ и „Външни услуги“. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Избор на хонорувани преподаватели за летен семестър на учебната 2019/2020 г., 

редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 
След проведено гласуване с 20 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава избора на следните хонорувани преподаватели за летен семестър на 

учебната 2019/2020 г.: 

 

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                         

Доц. д-р Светослав 

Цветанов Иванов 

 

Аграрна електроника и автоматика – І 

част, спец. Аграрно            инженерство, 

ІІІ курс, VІ семестър,редовно 

обучение,2/2 

30(60) 30 10  100 

Аграрна електроника и автоматика – І 

част, спец.Аграрно   инженерство, ІІІ 

курс, VІ семестър, задочно обучение, 

5/5 

15(30) 15 10  55 

Стоян Митев Колев 

Технология на машиностроенето, спец. 

Аграрно инженерство, І курс, ІІ 

семестър, задочно обучение, 2/3 

 21 10  31 

Гл. ас. д-р Янка 

Николова Иванова 

Екологични аспекти на земеделската и 

транспортна техника, 

спец. ЕООС, ІІІ курс, задочно обучение, 

5/5 

15(30) 15 10  55 

 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                                    

Доц. д-р Златка 

Михайлова Димитрова 

Биологично разнообразие и неговото 

опазване, спец. ЕООС, редовно 

обучение 

33(66)  2  68 

Д-р Румяна Грозева Зелена инфраструктура в териториални 

системи, ОКС „Магистър“ 
6(12) 8   20 

Проф. дсн Димитър 

Павлов 

Агролесовъдство, спец. Агрономство, 

редовно обучение 
8 (16) 8   24 

Агролесовъдство, спец. Агрономство, 

задочно обучение 
4(8) 8   16 
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катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                                    

Доц. д-р Николай 

Петров Такучев 

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         

Доц. д-р Стефан 

Георгиев Мавродиев 

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

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

9(18)  10 -  28 

Съхраняване на плодова и зеленчукова 

продукция, /Б/Р.об/ 

(Агрономство, IV курс, 8 семестър)  

10(20)    20 

Съхраняване на плодова и зеленчукова 

продукция, /Б/З.об/ 

(Агрономство, IV курс, 10 семестър)  

5(10)    10 

Доц. д-р Ангел Стойчев 

Иванов 

Съхраняване на плодова и зеленчукова 

продукция, /Б/Р.об/ 

(Агрономство, IV курс, 8 семестър)  

10(20)    20 

Съхраняване на плодова и зеленчукова 

продукция, /Б/З.об/ 

(Агрономство, IV курс, 10 семестър)  

5(10)    10 

Лозарство и винарство, /Б/Р.об/ 

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

Лозарство и винарство, /Б/З.об/  

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

Доц. д-р Антоний 

Василев Стоев 

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

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

       

ОКС “Магистър” – Редовно обучение/Задочно обучение         

Доц. д-р Стефан 

Георгиев Мавродиев 

Произв. на посадъчен материал от 

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

Доц. д-р Стефан  

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

Проф. д-р Виолета 

Златева Божанова 

Нови методи в производството на 

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

Доц. д-р Ангел Стойчев 

Иванов 

“|Производство на посадъчен материал 

от лози”, МП „Производство на посевен 

и посадъчен материал“ 

6(12) 9 5  26 

       

катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО                                    

Доц. д-р Станислав 

Видев Коев 

Основи на аграрното право, ОКС 

«Магистър» 6(12) 9   21 
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ПО ПЕТА ТОЧКА 

Допълнително възлагане за извеждане на занятия за летен семестър на учебната 

2019/2020 г. на хоноруван преподавател. 

След проведено гласуване с 20 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага допълнително на избрания хоноруван преподавател гл. ас. д-р Янка 

Иванова, да изведе занятията по дисциплината „Възобновяеми енергийни 

източници“, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение (30(60) часа лекции, 

10 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти) и задочно обучение (14(28) 

часа лекции, 6 часа упражнения и 10 часа за изпитани студенти). 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитиран преподавател извеждането на лекционен курс за 

летен семестър на учебната 2019/2020 г. 

След проведено гласуване с 20 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Възлага на гл. ас. д-р Галина Динева да изведе лекционния курс по 

дисциплината „Технология за пречистване на флуиди“ с хорариум 21 часа 

лекции за задочно обучение на специалност ЕООС. 

 
ПО СЕДМА ТОЧКА 

Предложения за включване в издателския план на ТрУ за 2020 г. 
След проведено гласуване с 20 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Издателския съвет на Издателство Тракийски университет да 

включи следните заглавия в издателския си план: 

І. Учебници и ръководства 

1. „Аквакултура и околна среда“ с автори проф. д-р Йордан Стефанов Стайков и 

доц. д-р Ивайло Николаев Сираков. Рецензенти – проф. дсн Васил Костадинов 

Атанасов и проф. д-р Таня Хубенова. Срок за подаване на ръкописа – 28.02.2020 г. 

2. „Екология и опазване на околната среда“ с автори доц. д-р Диян Михайлов 

Георгиев и доц. д-р Иван Матев. Рецензенти - доц. дбн Дилян Георгиев и доц. д-р 

Ив. Моллов. Срок за подаване на ръкописа – м. март 2020 г. 

3.  „Овцевъдство и козевъдство“ с авторски колектив: проф. дсн Радослав 

Иванов Славов, доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов, гл. ас. д-р Дарина 

Генова Памукова и рецензенти: проф. дсн Илия Димитров и проф. дсн Иван 

Станков. Редактор – проф. дсн Радослав Славов. Срок за подаване на ръкописа 

– 30.06.20120 г. 
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ІІ. Заглавия на научни трудове 

Монография със заглавие „Постцервикален метод за изкуствено осеменяване на 

свине. Състояние и перспективи за приложение“ с автор доц. д-р Станимир 

Георгиев Димитров. Рецензенти: проф. дсн Светлин Генов Танчев и доц. д-р 

Иван Николов Иванов 
 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Приемане на окончателна рецензия на Научен проект. 
След проведено гласуване с 20 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема окончателната рецензия на проф. дсн Кина Сивкова за научен проект 

„Аграрни науки и бизнес - 2019“ с ръководител проф. д-р Веселин Радев. 
 

ТОЧКА ТЕКУЩИ 

Служебно заверяване на зимен семестър. 

След проведено гласуване с 20 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Делегира правомощия на Деканското ръководство да разрешава служебното 

заверяване на зимен семестър на учебната 2019/2020 г. на студентите в редовна 

форма на обучение. 

 
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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