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ПРОТОКОЛ № 15 

от заседание на  ФС 

проведено на  27.04.2021 г. 

 

Днес, 27.04.2021 г. от 13:00 ч. се проведе неприсъствено заседание на 

Факултетния съвет на Аграрен факултет.   

Участие са заявили: доц. д-р Д. Панайотов, проф. дсн В. Атанасов, 

проф. д-р С. Георгиева, проф. д-р В. Радев, проф. д-р Ив. Върляков, проф. дн Ив. 

Желязкова, проф. д-р Ч. Митева, проф. д-р Ю. Митев, доц. д-р В. Димова, доц. д-р 

Г. Беев, доц. д-р Г. Бонев, доц. д-р Д. Ганева, доц. д-р Д. Георгиев, доц. д-р Е. 

Райчев, доц. д-р Ив. Сираков, доц. д-р К. Величкова, доц. д-р К. Пейчев, доц. д-р 

М. Герджикова, доц. д-р М. Тодорова, доц. дн Н. Грозева, доц. д-р Н. Вълчев, доц. 

д-р Р. Михайлов, доц. д-р Ст.Методиев,  доц. д-р Т. Пенев, гл. ас. д-р Г. Динева, 

гл. ас. д-р Д. Георгиев, гл. ас. д-р М. Георгиев, гл. ас. д-р Пе. Велева, гл. ас. д-р Т. 

Славов, докт. И. Недева, студ. Хр. Иванов, докт. Я. Янков. 

Участие са заявили 32 членове – пълно болшинство. Съветът е законен и може да 

взема решения.  

 

Предложение на Деканското ръководство за Актуализиране на дневния ред на 

ФС: 

Точка 2 се променя от „Обявяване на конкурс….“ на „Обявяване на конкурси…“ 

Допълнителни точки 
6. Актуализиране на план-сметки на редовни докторанти. 

Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

7. Удължаване срока на докторантурата на редовен докторант. 

Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

8. Утвърждаване на Научно жури по процедура за присъждане на ОНС „Доктор“ 

на редовен докторант. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

9. Актуализиране на план-сметка на Научен проект 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет прие 

окончателно следния 

ДНЕВЕН РЕД  
 

1. Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“. 

Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

2. Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Асистент“. 

Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

3. Утвърждаване на научни проекти по конкурс за 2021 г. 

Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 
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4. Утвърждаване на комисии по направления за Научната конференция на 

Аграрен факултет. 

Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 
5. Отчисляване от докторантура с право на защита на редовни докторанти. 

Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 
6. Актуализиране на план-сметки на редовни докторанти. 

Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

7. Удължаване срока на докторантурата на редовен докторант. 

Докладва – доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

8. Утвърждаване на Научно жури по процедура за присъждане на ОНС „Доктор“ 

на редовен докторант. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 

9. Актуализиране на план-сметка на Научен проект 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан НИД 
10. Текущи 

 

По първа точка от дневния ред (Избор за заемане на академичната длъжност 

„Професор“  Деканския съвет предлага да бъде избрана Комисия по избора в 

състав: 

1. доц. д-р Николай Вълчев - Председател 

2. доц. д-р Ивайло Сираков - член 

3. гл. ас. д-р Галина Динева - член 

която в деня на Факултетния съвет да осъществи таен избор присъствено, в 

кабинет № 443 (проф. В. Радев) между 13 и 14 часа. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“. 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено присъствено тайно гласуване от 33 гласували - 31 гласа „За“ и 2 

„Против“ Факултетният съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

1. Избира доц. д-р Стефка Любова Атанасова на академичната длъжност 

„Професор“ по „Физика“ към кат. „Биохимия, Микробиология и Физика“, 

област на висше образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика!, професионално направление 4.1. „Физически науки“. 

2. Предлага на Ректора на Тракийски университет да издаде Заповед за 

назначаването на доц. д-р Стефка Любова Атанасова на академичната 

длъжност „Професор“ по „Физика“ към кат. „Биохимия, Микробиология и 

Физика“. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Асистент“. 
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Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

І. Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Асистент“ по „Мляко и млечни продукти“ в 

професионално направление 6.3. „Животновъдство“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

Срок – 2 месеца след публикуване на обявата 

 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

ІІ. Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Асистент“ по научната специалност 

„Свиневъдство“, професионално направление 6.3. „Животновъдство“, област 

на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

Срок – 2 месеца след публикуване на обявата 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на научни проекти по конкурс за 2021 г. 

 

Не са постъпили други мнения. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава следните научни проекти по конкурс за 2021 г.: 

 
№ ПРОЕКТ Ср.бр. точки/финансиране 

1 „Сравнително изследване на сезонните изменения в 
плътността на две колонии на европейския лалугер 
(Spermophilus citellus L., 1766), намиращи се на разлина 
надморска височина. Установяване на структурата и 
вариабилността на звуковите сигнали за опасност в 
същите колонии“, с ръководител доц. д-р Диана Ганева. 

265.5 т. 
3 727.62 лв. 

2 „Проучване на генетично разнообразие на видове Rosa L. 
в България“, с ръководител доц. дн Нели Грозева. 

278 т. 
3 903.12 лв. 

3 „Модернизация на съществуващ научно- 313 т. 
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експериментален комплекс при Аграрен факултет, 
Тракийски университет“, с ръководител  гл. ас. д-р Христо 
Луканов. 

4 394.52 лв. 

4 „Определяне на еколого-биохимичното състояние на 
Поддържан резерват „Атанасовско езеро“, Защитена 
местност „Пода“ и Защитена местност „Поморийско 
езеро“ на базата на нивата на някой хидрофизични и 
хидрохимични показатели и тежки метали (Cd, Pb, Zn, Cu 
и Ni) във води и организма на представители на 
ракообразни (Branchiopoda: Anostraca и Malacostraca: 
Amphipoda“, с ръководител гл. ас. д-р Елица Вълкова. 

220 т. 
3 088.80 лв. 

5 „Изследване на иновативна машина при внасяне на 
почвен подобрител в лавандулово насаждение“, с 
ръководител гл. ас. д-р Галя Христова. 

265 т. 
3 720.60 лв. 

6 „Влияние на срока на съхранение в охладено и замразено 
състояние върху технологичните качества, химичния 
състав, микробиологичния статус и хистоструктурата на 
месо от рапан (Rapana venosa) и черна морска мида 
(Mytilus galloprovincialis) добити от Черно море“, с 
ръководител доц. д-р Георги Желязков. 

256 т. 
3 594.24 лв. 

7 „Асоцииране на ДНК полиморфизми от генома на 
Домашния заек (Oryctolagus cuniculus) с тегловното 
развитие и месодайни признаци“, с ръководител гл. ас. 
д-р Деяна Генчева. 

263.5 т. 
(7) 

3 699.54 лв. 

8 „Проучване възможностите за прилагане на растежни 
регулатори при някои полски, зеленчукови култури и 
трайни насаждения“, с ръководител гл. ас. д-р Митко 
Георгиев. 

265.5 
3 727.62 лв. 

9  „Проучване върху някои физиологични, хематологични и 
биохимични параметри преди и след състезания при коне 
в дисциплината издръжливост“, с ръководител гл. ас.  д-р 
Радка Влаева 

109.5 
1 537.38 лв. 

10 „Проучване влиянието на топлинният стрес върху някои 
физиологични, продуктивни и репродуктивни показатели 
при крави от породите Симентал и Монбелиярд“, с 
ръководител гл. ас. д-р Димо Димов. 

188.5 
2 646.54 лв. 

11 „Изследване на влиянието на някои микроклиматични 
фактори върху мастнокиселинния състав на мляко от 
крави“, с ръководител доц. д-р Тончо Пенев. 

193 
2709.72 лв. 

12 „Проучване влиянието на хербициди при обикновено 
просо (Panicum miliaceum) в района на Централна Южна 
България“, с ръководител гл. ас. д-р Светлин Иванов. 

294 
4 127.76 лв. 
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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Утвърждаване на комисии по направления за Научната конференция на 

Аграрен факултет. 

 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Утвърждава следните комисии по направления за Научната конференция на 

Аграрен факултет: 

секция „Животновъдни науки“ 

1. проф. дсн Васил Атанасов – Председател 

2. проф. д-р Иван Върляков – Зам.-Председател 

3. гл. ас. д-р Деяна Генчева – Секретар 

4. гл. ас. д-р Елица Вълкова – Секретар 

 

секция „Растениевъдни науки“ 

1. доц. д-р Николай Вълчев – Председател 

2. доц. д-р Мима Тодорова – Зам.-Председател 

3. гл. ас. д-р Светлин Иванов – Секретар 

4.ас. Станислава Атанасова – Секретар 

 

секция „Екология, околна среда и качество на храните“ 

1. проф. дн Гергана Костадинова – Председател 

2. доц. д-р Евгений Райчев – Зам.-Председател 

3. гл. ас. д-р Маргарита Маринова – Секретар 

4. гл. ас. д-р Станислава Пеева – Секретар 

 

секция „Аграрна техника и технологии“ 

1. доц. д-р Кънчо Пейчев – Председател 

2. доц. д-р Ваня Димова – Зам.-Председател 

3. гл. ас. д-р Галин Тиханов – Секретар 

4. гл. ас. д-р Петя Велева – Секретар 

 

секция „Студенти и докторанти“ 

1. доц. д-р Радослав Михайлов – Председател 

2. доц. д-р Тончо Динев – Зам.-Председател 

3. гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева – Секретар 

4. гл. ас. д-р Желязко Събев – Секретар 
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ПО ПЕТА ТОЧКА 

Отчисляване от докторантура с право на защита на редовни докторанти. 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

І. Приема да бъде отчислена от докторантура с право на защита Светослава 

Росенова Терзиева, редовен докторант към кат. „Биология и аквакултура“ 

по научна специалност „Ботаника“, професионално направление 4.3. 

„Биологически науки“, област на висше образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика“ с тема на дисертационни труд: „Морфологична 

изменчивост, кариологична изменчивост и антимикробна активност на 
видовете от род Amarantus L. (Щир) в България." 

Научни ръководители: доц. дн Нели Христова Грозева, доц. д-р Катя Нанева 

Величкова   

 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

ІІ. Приема да бъде отчислен от докторантура с право на защита Янко 

Господинов Янков, редовен докторант към кат. „Биология и аквакултура“ 

по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, 

професионално направление 4.3. „Биологически науки“, област на висше 

образование 4. „Природни науки, математика и информатика“ с тема на 

дисертационни труд: „Екологични аспекти на циркулацията на 

протостронгилидите по дивата коза (R.rupicapra) в България. 

Научен ръководител: доц. д-р Диян Михайлов Георгиев 

 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:   

ІІІ. Приема да бъде отчислен от докторантура с право на защита Стоян 

Николов Горанов, редовен докторант към кат. „Биология и аквакултура“ по 

научна специалност „Зоология“, професионално направление 4.3. 

„Биологически науки“, област на висше образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика“ с тема на дисертационни труд: „Хелминти по 

прилепите в България: морфолологични, таксономични и фаунистични 
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изследвания". 

Научни ръководители: доц. д-р Златка М. Димитрова, проф. Бойко Б. 

Георгиев, дбн.  

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 
Актуализиране на план-сметки на редовни докторанти. 

 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема да бъдат актуализирани план-сметките на редовните докторанти: 

Ивелина Николаева Недева – секция „Физиология“; 

Николай Асенов Къркеланов – секция „Хранене“;  

Петър Николаев Николов – кат. „Растениевъдство“; 

Мустафа Али Мустафа – секция „Аквакултура“. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Удължаване срока на докторантурата на редовен докторант.  

 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема да бъде удължен срока на докторантура на редовен докторант към кат. 

„Растениевъдство“ Петър Николаев Николов с 12 месеца.  

 

ПО ОСМА ТОЧКА 
 

Утвърждаване на Научно жури по процедура за присъждане на ОНС 

„Доктор“ на редовен докторант. 

 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на Научно жури по процедура за присъждане на ОНС 

„Доктор“ на редовен докторант Галина Христова Господинова, научна 

специалност „Агрохимия“, професионално направление 6.1 
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„Растениевъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и 

ветеринарна медицина“: 

Вътрешни членове: 

1. доц. д-р Грози Делчев Делчев – НС „Растениевъдство“, ПН 6.1. 

Растениевъдство;   

2. доц. д-р Ценка Жекова Желязкова – НС „Фуражно производство,  ливадарство“, 

ПН 6.1. Растениевъдство. 

Резерва: 

1. проф.дсн Васил Костадинов Атанасов - НС „Биохимия“, област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

  

Външни членове: 

1. проф. д-р Светла Стоянова Костадинова – АУ, гр. Пловдив, НС „Агрохимия“, 

ПН 6.1. Растениевъдство; 

2. проф. д-р Иван Дянков Пачев – ИЛВ, гр. Плевен, НС „Агрохимия“, ПН 6.1. 

Растениевъдство; 

3. проф. д-р Иван Георгиев Манолов -  АУ, гр. Пловдив, НС „Агрохимия“, ПН 6.1. 

Растениевъдство. 

Резерва: 
1. проф. дн Ана Стоилова Салджиева – ИПК, гр. Чирпан, НС „Селекция и 

семепроизводство на културните растения“, ПН 6.1. Растениевъдство, пенсионер. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на план-сметка на Научен проект 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 32 гласа „За“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема да бъде актуализирана план-сметка на НП „Проучване на 

съдържанието на тежки метали в представители на гризачи, 

източноевропейски таралеж и насекомоядни бозайници в Южна България“, с 

ръководител доц. д-р Диян Георгиев, от т. 7. „Участия в научни форуми - 

400.00 лв.“ да се прехвърлят в т. 11. „Разходи за публикуване на 

научните резултати и печатни разходи“. 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

(ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ) 

 

 
РК/ 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: . www.unisz-iso.org  

../Учебна%20дейност%20with%20Watermark/www.unisz-iso.org

