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ПРОТОКОЛ № 4 

от заседание на  ФС 

проведено на  27.04. 2016 г. 

 

Днес, 27.04. 2016 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. д-р В. Радев, проф. д-р С. Георгиева,  

доц. д-р Н. Грозева, проф. дсн В. Атанасов, проф. д-р В. Кацаров, проф. дсн Г. 

Петков, проф. дн Ж. Герговска, проф. д-р И. Върляков, проф. дн И. Желязкова, 

проф. д-р Й. Стайков, проф. дсн С. Денев, проф. д-р Ч. Митева, доц. д-р Г. 

Панайотова, доц. д-р Г. Беев, доц. д-р Д. Георгиев, доц. д-р К. Величкова, доц. д-р 

К. Пейчев, доц. д-р М. Панайотов, доц. д-р М. Тодорова, доц. д-р Н. Делчев, доц. 

д-р Р. Георгиев, доц. д-р С. Атанасова, доц. д-р С. Методиев, ас. д-р М. Георгиев,  

гл. ас. д-р С. Стоянова, гл. ас. д-р Т. Славов, гл. ас. д-р Т. Пенев, студ. В. 

Кехайова, студ. Х. Бърдарова. 

На заседанието присъстват 31 члена – т.е. 2/3 от списъчния състав на съвета. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

- доц. д-р Д. Панайотов откри заседанието и предложи в дневния ред да бъдат 

включени нови точки, както следва: 

5. Утвърждаване на научно жури по конкурс за академична длъжност 

“Доцент“ по научна специалност „Зоохигиена и организация на 

ветеринарното обслужване (Здравеопазване). 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

6. Утвърждаване на научно жури по конкурс за академична длъжност 

“Главен асистент“ по специалност „Биохимия“ 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

7. Удължаване на срока с шест месеца на НИП.  

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

8. Промяна във финансовия план на НИП.  

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

9. Промяна в годишна план-сметка за редовен докторант. 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

10. Утвърждаване на научни комисии по направления за Научната 

конференция на Аграрен факултет. 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

Предложените допълнения бяха подложени на гласуване и приети от членовете на 

ФС. С 31 гласа „За“  ФС прие следния  
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ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Избор за заемане на академична длъжност „Професор“ по научна специалност 

„Екология и опазване на екосистемите“. 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

2. Обявяване на конкурси за асистенти по „Говедовъдство и биволовъдство“ и 

„Птицевъдство“. 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

3. Хоноруване на преподавател за извеждане на занятия в ОКС Бакалавър през 

летния семестър на 2015/2016 в катедра „Аграрно инженерство“. 

Докладва: доц. д-р Н. Грозева 

4. Обсъждане и приемане на комисии за провеждане на летни учебни практики и 

преддипломни стажове. 

Докладва: доц. д-р Н. Грозева 

5. Утвърждаване на научно жури по конкурс за академична длъжност “Доцент“ по 

научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване 

(Здравеопазване). 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

6. Утвърждаване на научно жури по конкурс за академична длъжност “Главен 

асистент“ по специалност „Биохимия“ 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

7. Удължаване на срока на НИП. 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

8. Промяна във финансовия план на НИП. 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

9. Промяна в годишна план-сметка на редовен докторант. 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

10. Утвърждаване на научни комисии по направления за Научната конференция 

на Аграрен факултет. 

Докладва: проф. д-р С. Георгиева 

11. Текущи 
 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Избор за заемане на академична длъжност „Професор“ по научна 

специалност „Екология и опазване на екосистемите“. 

Предложена бе комисия по избора: 

Комисия по избора: 

Председател: проф. д-р Валентин Кацаров 

Членове: доц. д-р Мима Тодорова 
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       ас. Маргарита Маринова 

Комисията единодушно беше избрана. 

След проведеното тайно гласуване председателят на комисията представи 

получените резултати: 

Гласували 31 членове, от които „За“ – 29 и 2 „Бели“ бюлетини. Въз основа на 

проведения избор ФС взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Избира доц. дн Гергана Костадинова на Академичната длъжност „Професор“ 

по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

1. Обявяване на конкурси за асистенти по „Говедовъдство и биволовъдство“ 

и „Птицевъдство“. 

След приключване на обсъждането Деканът на АФ подложи на гласуване 

- „За“ – 29; „Против“ - 2 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Предлага на ректора на ТрУ да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност 

„Птицевъдство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и 

ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. 

Животновъдство. 

Срок за подаване на документите – 2 месеца след обявяване в ДВ. 
 

2. Обявяване на конкурс за асистент по „Говедовъдство и 

биволовъдство“. 
След приключване на обсъждането Деканът на АФ подложи на гласуване 

- „За“ – 29; „Против“ - 2 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Предлага на ректора на ТрУ да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Асистент“ по научна специалност  

„Говедовъдство и биволовъдство“, област на висше образование 6. 

Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално 

направление 6.3. Животновъдство. 

Срок за подаване на документите – 2 месеца след обявяване в ДВ. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Хоноруване на преподавател за извеждане на занятия в ОКС Бакалавър през 

летния семестър на 2015/2016 в катедра „Аграрно инженерство“. 

 
РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Да бъде обявен конкурс за хонорувани преподаватели за II (летен) семестър 

на учебната 2015/2016 г., ОКС „Бакалавър“, задочно обучение, както следва: 
Учебна дисциплина/специалност/курс Часове 

Л (Х2) Упр. Изп.студ. Р.д.р 

1. Основи на механизацията, сп. 

Зооинженерство, ІІ курс, ІV семестър, Задочно 

обучение 

12(24) 54 10  

2. Енергетика и транспорт, сп. Агрономство, ІІ 

курс, ІV семестър, Задочно обучение 
15(30) 18 10  

3. Подемно-транспортни машини в 

земеделието, ОКС „Магистър“ 
  1  

4. Поддръжка, земеделска техника и 

организиране на сервизната дейност, ОКС 

„Магистър“ 

  1  

5. Трактори и автомобили, сп. Аграрно 

инженерство; Основи на механизацията, сп. 

Зооинженерство; Енергетика и транспорт, сп. 

Агрономство /Редовно обучение/ 

  4  

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Обсъждане и утвърждаване съставите на комисии за защита на летни учебни 

практики и преддипломни стажове. 

След гласуване – „За“ – 31. 

РЕШЕНИЕ     

ФС РЕШИ:   

1. Факултетният съвет приема и одобрява програмите за провеждане на 

летните практики за студентите от Аграрния факултет за академичната 

2015/2016г. в периода  след лятната сесия. Утвърждава предложените 

ръководители за провеждане на груповите летни практики, както следва: 

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 

I – ви курс - групова практика по животновъдство в УЕБ на АФ 

Доц. д-р Милена Панайотова – кат. „Животновъдство - преживни животни и 

млекарство” 

Доц. д-р Валентин Дойчев – кат. „Животновъдство – непреживни и други 

животни” 
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Ас. Станислава Пеева – „Животновъдство – непреживни и други животни” 
 
АГРОНОМСТВО   

I–ви и II-ри курс – групова практика по растениевъдство в УЕБ на  Аграрен 

факултет 

Ас. Любов Плешкуца – кат. „Растениевъдство” 

Ас. д-р Пенка Пеева – кат. „Растениевъдство” 
 
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   

I-ви курс – групова практика на територията на  Тр.У 

Доц. д-р Катя Величкова - кат. „Биология и аквакултура” 

Ас. Маргарита Маринова - кат. „Биология и аквакултура”  
 
АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО   

I-ви курс–индивидуална или групова практика по Растениевъдство в УЕБ на 

АФ 

Ас. д-р Галина Динева – кат. „Аграрно инженерство”  

Ас. Галин Тиханов – кат. „Аграрно инженерство”  
 
II-ри курс-индивидуална или групова практика по Животновъдство в УЕБ 

на АФ 

Ас. Иван Пенчев – кат. „Морфология, физиология и хранене на животните” 
 
РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

I-ви курс – групова практика на територията на ТрУ 

Гл. ас. д-р Стефка Стоянова - кат.  „Биология и аквакултура” 

Гл. ас. д-р Георги Желязков - кат.  „Биология и аквакултура” 

 

2. Утвърждава предложените състави на комисии за защита на летните 

практики и преддипломни стажове. След приключването им и след успешна 

защита пред комисията студентите получават заверка на практиката.  
 
 

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 

II-ри курс - индивидуална практика по говедовъдство, овцевъдство и 

млекарство 

Председател: Проф. дн Живка Герговска - кат. „Животновъдство-преживни 

животни и млекарство” 

Членове: 

Доц. д-р Тодор Илиев – кат. „Животновъдство–преживни животни и млекарство”  

Гл. ас. д-р Дарина Памукова – кат. „Животновъдство-преживни животни и 

млекарство” 
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III-ти курс - индивидуална практика по птицевъдство, свиневъдство, 

коневъдство и месопреработване 

Председател: Проф. д-р  Валентин Кацаров – кат. „Животновъдство–непреживни 

и други животни“ 

Членове: 

Проф. д-р Атанас Генчев – кат. „Животновъдство-непреживни и други животни”           

Ас. д-р Радка Влаева – кат. „Животновъдсдтво–непреживни и други животни” 

Ас. д-р Иван Пенчев - кат. „Морфология, физиология и хранене на животните“.     
 
IV-ти курс – преддипломен стаж 

Председател: Проф. дсн Атанас Илчев –  кат. „Морфология, физиология и 

хранене на животните” 

Членове:  
Доц. д-р Милена Панайотова – кат. „Животновъдство–преживни животни и 

млекарство” 

Доц. д-р Тодор Илиев - кат. „Животновъдство–преживни животни и млекарство” 

Доц. д-р Валентин Дойчев - кат. „Животновъдство–непреживни и други животни” 

Доц. д-р Евгени Райчев - кат. „Животновъдство–непреживни и други животни” 

Гл. ас. д-р Дарина Памукова - кат. „Животновъдство–преживни животни и 

млекарство” 

 

АГРОНОМСТВО    

III –ти курс – индивидуална практика по растениевъдство 

Председател: Доц. д-р Ценка Желязкова - кат.  „Растениевъдство” 

Членове: 

Доц. д-р Николай Вълчев - кат. „Растениевъдство” 

Гл. ас. д-р Мария Герджикова - кат. „Растениевъдство” 
 
IV-ти курс - преддипломен стаж 

Председател: Доц. д-р Галя Панайотова - кат. „Растениевъдство” 

Членове: 

Доц. д-р Грози Делчев - кат. „Растениевъдство”   

Доц. д-р Антония Стоянова – кат. „Растениевъдство”                                                         

 

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   

II–ри курс – индивидуална практика по животновъдство или 

растениевъдство 

Председател: Проф. д-р Иван Върляков – кат. „Морфология, физиология и 

хранене на ж-те ” 

Членове:  

Доц. д-р Ганчо Ганчев – кат. „Морфология, физиология и хранене на животните” 



 

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: 7 от 15 

 

 

Доц. д-р Мима Тодорова – кат. „Растениевъдство” 
 
III – ти курс – специализирана индивидуална практика 

Председател: Доц. дн. д-р Гергана Костадинова - кат. „Приложна екология и 

зоохигиена” 

Членове:  
Проф. д-р Чонка Митева – кат. „Приложна екология и зоохигиена” 

Ас. Маргарита Маринова - кат. „Биология и аквакултура” 
 
IV-ти курс - преддипломен стаж 

Председател: Проф. дсн Георги Петков - кат. „Приложна екология и зоохигиена” 

Членове :  

Проф. д-р Юрий Митев - кат. „Приложна екология и зоохигиена” 

Доц. д-р Диян Георгиев - кат. „Биология и аквакултура” 

 

АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО   

III–ти курс – индивидуална практика по механизация 

Председател: Доц. д-р Неделчо Делчев - кат. „Аграрно инженерство” 

Членове: 

Доц. д-р Ваня Димова - кат. „Аграрно инженерство” 

Ас. Димитър Георгиев - кат. „Аграрно инженерство” 
 
IV– ти курс – преддипломен стаж 

Председател: Доц. д-р Рашко Георгиев -кат. „Аграрно инженерство” 

Членове :  

Доц. д-р Кънчо Пейчев - кат. „Аграрно инженерство” 

Ас. д-р Галина Динева - кат. „Аграрно инженерство” 

 

 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

ІІ курс – индивидуална практика 

Председател: Проф. д-р Ангел Зайков – кат. „Биология и аквакултура” 

Членове: 

Гл. ас. д-р Ивайло Сираков - кат.  „Биология и аквакултура” 

Гл. ас. д-р Георги Желязков - кат. „Биология и аквакултура” 

 

 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

ІІI курс – индивидуална практика 

Председател: Доц. д-р Таня Хубенова – кат. „Биология и аквакултура” 

Членове: 

Гл. ас. д-р Ивайло Сираков - кат. „Биология и аквакултура” 
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Гл. ас. д-р Стефка  Стоянова - кат. „Биология и аквакултура” 
 
IV курс – преддипломен стаж 

Председател: проф. д-р Йордан Стайков – кат. „Биология и аквакултура” 

Членове: 

Доц. д-р Таня  Хубенова - кат. „Биология и аквакултура” 

Гл. ас. д-р Стефка  Стоянова - кат. „Биология и аквакултура” 

Гл. ас. д-р Георги  Желязков - кат. „Биология и аквакултура” 

 

3. Факултетният съвет упълномощава Деканското ръководство да извършва 

по целесъобразност преразпределение и насочване на студентите за летни 

практики в базите и катедрите на Аграрния факултет, в зависимост от 

специалността. За целта по молба на студентите ръководителят на катедрата 

представя доклад с поименен списък на студентите и мотиви за провеждане 

на стажа в катедрата. След приключване на практиката или стажа 

ръководителя на катедрата изготвя доклад с имената на студентите, който се 

представя пред Председателя на комисията за защита на практиката/стажа.  
 
4. Студентите, провеждали летни практики или бригади в чужбина да 

представят доклади за пребиваването си във фермерските стопанства. В 

случаите, когато проведената в чужбина практика не е адекватна на 

необходимото според специалността и курса на студентите, те са длъжни да 

ги отработят допълнително. Преценката по този въпрос се възлага на 

Деканското ръководство. 
 
5. Делегират се права на Деканското ръководство да разпределя студенти на 

групови практики в одобрени от Факултетния съвет на Аграрния факултет 

бази. 

6. Въз основа на решението на ФС, Деканът на АФ да издаде заповед. 
 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА 

Утвърждаване на научно жури по конкурс за академична длъжност “Доцент“ 

по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното 

обслужване (Здравеопазване). 

След проведеното гласуване /“За“ – 31/  ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Утвърждава Научно жури по процедура за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научна специалност „Зоохигиена и организация на 

ветеринарното обслужване (Здравеопазване) както следва: 

Вътрешни членове: 
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Проф. дсн Георги Стефанов Петков – АФ 

Проф. д-р Кирил Иванов Василев – пенсионер, ВМФ 

Доц. д-р Георги Бонев Георгиев – АФ 

Резерва: Проф. д-р Димитър Иванов Динев – пенсионер, АФ 

Външни членове: 

Проф. двмн Байко Димитров Байков – пенсионер, НБУ 

Проф. д-р Диман Йорданов Диманов – пенсионер, АФ 

Проф. д-р Николай Александров Тодоров – пенсионер, АФ 

Доц. д-р Христо Георгиев Христев – АУ, Пловдив 

Резерва: Доц. д-р Румяна Иванова Иванова – АУ, Пловдив 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА 

Утвърждаване на научно жури по конкурс за академична длъжност “Главен 

асистент“ по специалност „Биохимия“. 

След проведеното гласуване /“За“ – 31/ ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Утвърждава Научно жури по процедура за заемане на академичната 

длъжност “Главен асистент“ по специалност „Биохимия“ както следва: 

Вътрешни членове:  

Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – Ръководител секция „Биохимия“ 

Проф. дсн Стефан Ангелов Денев – Ръководител катедра 

Резерва: Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова – МФ на ТрУ 

Външни членове: 

Проф. дсн Янко Иванов Профиров – пенсионер 

Проф. д-р Диман Йорданов Диманов – пенсионер 

Доц. д-р Райна Ангелова Атанасова – ИРА, Пловдив 

Резерва: Проф. Даниела Петрова Георгиева-Клисарова – ИРР, Варна 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

1. Удължаване на срока с шест месеца на НИП № 4  ОУП/11, „Дооборудване 

на научноизследователска лаборатория на Аграрен факултет при ТрУ за 

изследване на суровини и храни“.  

След проведеното гласуване /“За“ – 30, „Против“ - 1/  ФС взе следното  

РЕШЕНИЕ 

Удължава срока с шест месеца на НИП № 4  ОУП/11, „Дооборудване на 

научноизследователска лаборатория на Аграрен факултет при ТрУ за 

изследване на суровини и храни“.  

 

2. Удължаване на срока с шест месеца на НИП № 8 ОУП/14. 
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След проведеното гласуване ФС /“За“ – 31/  единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

Удължава срока с шест месеца на НИП № 8 ОУП/14. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Промяна във финансовия план на НИП №4 ОУП/11„Дооборудване на 

научноизследователска лаборатория на Аграрен факултет при ТрУ за 

изследване на суровини и храни“.  

След проведеното гласуване /“За“ – 31/   ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема промяна във финансовия план на  НИП № 4  ОУП/11, „Дооборудване 

на научноизследователска лаборатория на Аграрен факултет при ТрУ за 

изследване на суровини и храни“ с ръководител проф. дсн Г. Михайлова. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Промяна в годишна план-сметка за разработване на дисертационен труд 

„Алтернативни източници на протеин при интензивното култивиране на 

шаран /Cyprinus carpio L./ и дъгова пъстърва /Oncorhynchus mykiss W./“ с 

автор Йордан Илиев Черпоков.  

След проведеното гласуване /“За“ – 31/   ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема Промяна в годишна план-сметка за разработване на дисертационен 

труд „Алтернативни източници на протеин при интензивното култивиране 

на шаран /Cyprinus carpio L./ и дъгова пъстърва /Oncorhynchus mykiss W./“ 

на редовен докт. Йордан Илиев Черпоков.  

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на научни комисии по направления за Научната конференция 

на Аграрен факултет. 

След направените две предложения ФС гласува единодушно с 31 гласа „За“. 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Утвърждава научни комисии по направления за Научната конференция на 

Аграрен факултет – 2016г. 

С е к ц и я  1 .  “ Ж и в о т н о в ъ д н и  н а у к и ” -  S e c t i o n  1 .  A n i m a l  S c i e n c e  

Председател: Проф. д-р И. Върляков 

Зам. председател: Проф. д-р Й. Стайков 
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Членове: Проф. д-р В. Кацаров 

Проф. дн Ж. Герговска 

Проф. дн А. Генчев 

 

Секретари: Ас. И. Пенчев 

 Ас. Р. Гънчева 
 
Секция 2. “Растениевъдни науки”-  

Section 2. Crop science 

Председател: Доц. д-р Н. Вълчев 

Зам. председател: Доц. д-р А. Стоянова  

Членове: Доц. д-р Г. Панайотова 

  Доц. д-р Г. Делчев 

  Доц. д-р М. Тодорова 

Секретари: Ас. д-р М. Георгиев 

  Ас. д-р П. Пеева 

 

Секция 3. “Екология, околна среда, качество на храните” –  

Председател: Проф. дсн Г. Петков 

Зам. председател: Проф. дсн С. Денев 

Членове: Проф. д-р Ч. Митева  

  Доц. д-р С. Атанасова 

  Доц. д-р З. Димитрова 

Секретари: Ас. Д. Дерменджиева 

  Ас. д-р Е. Вълкова 
 
Секция 4. “Аграрна техника и технологии” -  

Section 4. Agricultural techniques and Technologies 

Председател: Доц. д-р Н. Делчев 

Зам. председател: Доц. д-р К. Пейчев  

Членове:  Доц. д-р Р. Георгиев 

       Доц. д-р В. Димова 

Секретари:  Ас. д-р Д. Георгиев 

  Ас. Д-р  Г. Динева 
 

Секция 5. “Студенти и докторанти” –  

Председател: Проф. д-р В. Радев 

Зам. председател: Доц. д-р Р. Михайлов 

Членове: Доц. д-р К. Величкова 

Доц. д-р Г. Беев 

Секретари: Гл. ас. д-р Д. Христова 

                      Гл. ас. д-р Т. Пенев  
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ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТ 

Текущи 

1. Молби на студенти. 

 След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 
ФС РЕШИ: 

Разрешава служебна заверка за зимен семестър на учебната 2015/2016 г. на 

следните студенти: 

- Мартин Динков Недев – Агрономство, ф.№ 572, 4 курс 

- Светослав Тенчев Петров – Агрономство, ф.№ 581, 4 курс 

- Християна Димитрова Севриева – Зооинженерство, ф.№ 10587, 3 курс 

- Сияна Диянова Георгиева – Зооинженерство, ф.№ 10613, 4 курс 

- Боряна Бисерова Вълдобрева – ЕООС, ф. № 690, 2 курс 

- Георги Йорданов Стоянов – Рибовъдство и аквакултура, ф. № 97, 4 курс 

 

2. Курсове за СДК: 

РЕШЕНИЕ 
ФС РЕШИ: 

Приема провеждането на индивидуална следдипломна квалификация по 

„Аквакултура“ (изнесено обучение), хорариум 152 часа, такса за обучение – 1 

650 лв. 

Кандидати: Пламен Динков Колев; 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема повеждането на индивидуална следдипломна квалификация по 

„Аквакултура“ (изнесено обучение), хорариум 152 часа, такса за обучение  –  

1 650 лв. 

Кандидати: Виолета Янева Велкова;  

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема повеждането на индивидуална следдипломна квалификация по 

„Аквакултура“ (изнесено обучение), хорариум 152 часа, такса за обучение  –  

1 650 лв. 

Кандидати: Славка Станчева Колева; 

 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 
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ФС РЕШИ: 

Приема повеждането на индивидуална следдипломна квалификация по 

„Аквакултура“ (изнесено обучение), хорариум 152 часа, такса за обучение  –  

1 650 лв. 

Кандидати: Борислав Ангелов Велков 

 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема повеждането на едномесечен индивидуален курс по „Управление на 

птицевъдна ферма“, хорариум 150 часа, такса за обучение – 1500 лв. 

Кандидат: Борис Маринов Папазов 

 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема повеждането на краткосрочен индивидуален курс (специализация) 

по „Хуманно отношение и защита на животните (работа в приюти и хотели 

за животни и зоомагазини)“, хорариум 16 часа, такса за обучение – 200 лв. 

Кандидат:  Илия Владимиров Андонов. 

 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема повеждането на краткосрочен индивидуален курс (специализация) 

по „Хуманно отношение и защита на животните (работа в приюти и хотели 

за животни и зоомагазини)“, хорариум 16 часа, такса за обучение – 200 лв. 

Кандидат:  Радослав Христов Дънев 

 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема повеждането на индивидуален курс „Защита и хуманно отношение 

към животните при транспортирането им“ , хорариум 16 часа, такса за 

обучение – 150 лв. 

Кандидати: Валентин Илиев Танев; 

 

- Доклад от доц. д-р Стефан Рибарски (вх. №1505/25.04.2016 г.), относно 

провеждане на индивидуален курс „Защита и хуманно отношение към животните 

при транспортирането им“ , хорариум 16 часа, такса за обучение – 150 лв. 
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Кандидати: Атанас Петков Запрянов; 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема повеждането на индивидуален курс „Защита и хуманно отношение 

към животните при транспортирането им“ , хорариум 16 часа, такса за 

обучение – 150 лв. 

Кандидати: Атанас Петков Запрянов; 

 

- Доклад от доц. д-р Стефан Рибарски (вх. №1506/25.04.2016 г.), относно 

провеждане на индивидуален курс „Защита и хуманно отношение към животните 

при транспортирането им“ , хорариум 16 часа, такса за обучение – 150 лв. 

Кандидати: Симеон Георгиев Биринджиев; 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема повеждането на индивидуален курс „Защита и хуманно отношение 

към животните при транспортирането им“ , хорариум 16 часа, такса за 

обучение – 150 лв. 

Кандидати: Симеон Георгиев Биринджиев; 

 

- Доклад от проф. д-р Ю. Митев (вх. № 1544/27.04.2016 г.), относно провеждането 

на краткосрочен индивидуален курс (специализация) по „Хуманно отношение и 

защита на животните (работа в приюти и хотели за животни и зоомагазини)“, 

хорариум 16 часа, такса за обучение – 200 лв. 

Кандидати: Нина Младенова Стоилова; 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема повеждането на краткосрочен индивидуален курс (специализация) 

по „Хуманно отношение и защита на животните (работа в приюти и хотели 

за животни и зоомагазини)“, хорариум 16 часа, такса за обучение – 200 лв. 

Кандидати: Нина Младенова Стоилова; 

 

3. Промяна на такса за обучение на групов курс за СДК:  

Проф. д-р В. Радев -  Постъпил е Доклад от доц. д-р Грози Делчев (вх. № 

1449/18.04.2016 г.) относно промяна на такса за обучение на групов курс за СДК : 

„Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от 

професионална категория на употреба“. 
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- За индивидуална форма на обучение – 150 лв. 

- За групова форма на обучение – 150 лв. 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема да се промени таксата за обучение на групов курс за СДК: „Обучение 

на професионални потребители на продукти за растителна защита от 

професионална категория на употреба“. 

- За индивидуална форма на обучение – 150 лв. 

- За групова форма на обучение – 150 лв. 

 

4. ДС предлага на ФС да вземе решение при наличие на нови кандидати за 

курсовете за СДК, които вече са одобрени от ФС и АС и по тях се 

осъществява обучение да се утвърждават само на Декански съвет. 

Проф. Р. Славов – Одобрявам това предложение. Необходимо е само да бъде 

съгласувано с правилата за СДК. 

Проф. Й. Стайков – Новите кандидати за курсове за СДК да се утвърждават само 

на ДС, а ФС да приеме решенията на ДС. 

След проведеното гласуване ФС единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

При наличие на нови кандидати за курсовете за СДК, които вече са одобрени 

от ФС и АС и по тях се осъществява обучение да се утвърждават само на 

Декански съвет. 
 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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