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ПРОТОКОЛ № 16 

от заседание на  ФС 

проведено на  18.05.2021 г. 

 

Днес, 18.05.2021 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 

Н. Вълчев, доц. д-р Р. Михайлов, 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 Т. Славов, докт. И. Недева, докт. 

Я. Янков, студ. Хр. Иванов. 

Участие са заявили 28 членове – т.е. 2/3 от списъчния състав на съвета. Съветът е 

законен и може да взема решения.  

Не са постъпили предложения за включване на нови точки в дневния ред. 

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

окончателно следния 

ДНЕВЕН РЕД  

1. Избори за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

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

2. Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Професор“. 

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

3. Промяна на темата на дисертационен труд и приемане на нов индивидуален 

учебен план на редовен докторант. 

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

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

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

5. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 

НАОА критерии и доклад-отговор за изпълнение на задължителните препоръки 

от предходните процедури във връзка с програмна акредитация на докторска 

програма „Екология и опазване на екосистемите“ в професионално направление 

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

математика и информатика“. 

Докладва – доц. д-р К. Величкова – Зам.-Декан УД 

6. Включване на нов член в научния колектив на Научен проект по конкурс за 2021 

г. 

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

7. Текущи. 
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По първа точка от дневния ред (Избори за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“) Деканския съвет предлага да бъде избрана Комисия по избора в състав: 

1. проф. д-р Юрий Митев - Председател 

2. доц. д-р Николай Вълчев - член 

3. гл. ас. д-р Петя Велева - член 

която в деня на Факултетния съвет да осъществи таен избор присъствено, в кабинет № 

443 (проф. В. Радев) между 13 и 14 часа. 

След проведено дистанционно гласуване с 28 гласа „За“, Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Избира Комисия по избора в състав: 
1. проф. д-р Юрий Митев - Председател 

2. доц. д-р Николай Вълчев - член 

3. гл. ас. д-р Петя Велева - 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 

Избори за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

І. Не са постъпили изказвания. 

След проведено тайно присъствено гласуване: 28 гласували – 28 гласа „За“. 

Факултетният съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Тодор Желязков Славов на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Физиология на животните и човека“, 

Професионално направление 6.3 „Животновъдство“, Област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

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

назначаването на гл. ас. д-р Тодор Желязков Славов на академичната 

длъжност „Доцент“ към кат. „Морфология, Физиология и Хранене на 

животните“. 

 

ІІ. Не са постъпили изказвания. 

След проведено тайно присъствено гласуване: от 28 гласували – 28 гласа „За“. 

Факултетният съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Христо Луканов Христов на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Птицевъдство“, област на висше 
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образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално 

направление 6.3 „Животновъдство“. 

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

назначаването на гл. ас. д-р Христо Луканов Христов на академичната 

длъжност „Доцент“ към кат. „Животновъдство – непреживни и други 

животни“. 

 

ІІІ. Не са постъпили изказвания. 

След проведено тайно присъствено гласуване: от 28 гласували – 26 гласа „За“ и 2 

„Против“. Факултетният съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Милена Танкова Цанова-Стоева на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Биохимия“, област на висше 

образование 4. „Природни науки, математика и информатика“; 

професионално направление 4.3 „Биологически науки“. 

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

назначаването на гл. ас. д-р Милена Танкова Цанова-Стоева на 

академичната длъжност „Доцент“ към кат. „Биохимия, Микробиология и 

Физика“. 

 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Професор“. 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено неприсъствено гласуване с 28 глас „За“, Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност Професор“ по науча специалност „Специални отрасли 

(Промишлен дивеч)“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и 

ветеринарна медицина“, професионално направление 6.3 „Животновъдство“: 

Вътрешни членове: 

1. проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева – ТрУ, АФ, ПН 6.3. 

„Животновъдство“; 

2. проф. д-р Иван Стоянов Върляков - ТрУ, АФ, ПН 6.3. „Животновъдство“; 

3. проф. д-р Валентин Яков Кацаров - ТрУ, АФ, ПН 6.3. „Животновъдство“; 

4. проф. дсн Лилян Крумов Сотиров - ТрУ, ВМФ, ПН 6.3. „Животновъдство“. 

Резерва:  
1. доц. д-р Сашка Иванова Чобанова-Шиха - ТрУ, АФ, ПН 6.3. „Животновъдство“; 
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Външни членове: 

1. проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – ЗИ, Стара Загора ПН 6.3. „Животновъдство“; 

2. проф. д-р Йовка Митева Попова - ЗИ, Стара Загора ПН 6.3. „Животновъдство“; 

3. доц. д-р Дилян Георгиев Георгиев – ПУ „Паисий Хилендарски“, ПН 4.3. 

„Биологически науки“. 

Резерва: 

1. доц. д-р Надежда Ангелова Палова – Научен център по земеделие към ССА, ПН 6.3. 

„Животновъдство“. 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Промяна на темата на дисертационен труд и приемане на нов индивидуален 

учебен план на редовен докторант. 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 28 гласа „За“ Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
І. Утвърждава промяната на темата на дисертационния труд на редовен докторант 

към секция „Зайцевъдство и дивечовъдство“ Десислава Иванова Тинчева. 

Нова формулировка на темата: „Проучвания върху активността на диви 

хищни и копитни бозайници в района на Централна Стара планина“. 

ІІ. Приема индивидуален учебен план и план-сметка на редовен докторант 

към секция „Зайцевъдство и дивечовъдство“ Десислава Иванова Тинчева. 

 
 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно 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 научна специалност „Рибовъдство, 

рибно стопанство и промишлен риболов“, професионално направление 6.3 

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

ветеринарна медицина“.  

Срок – 2 месеца след обявяване в ДВ 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените 

от НАОА критерии и доклад-отговор за изпълнение на задължителните 

препоръки от предходните процедури във връзка с програмна акредитация 

на докторска програма „Екология и опазване на екосистемите“ в 
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професионално направление 4.3 „Биологически науки“, област на висше 

образование 4. „Природни науки, математика и информатика“. 

Не са постъпили изказвания. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от 

НАОА критерии и доклад-отговор за изпълнение на задължителните 

препоръки от предходните процедури във връзка с програмна акредитация 

на докторска програма „Екология и опазване на екосистемите“ в 

професионално направление 4.3 „Биологически науки“, област на висше 

образование 4. „Природни науки, математика и информатика“. 

  

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Включване на нов член в научния колектив на Научен проект по конкурс за 

2021 г. 

Не са постъпили изказвания. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема включването на редовен докторант от секция „Хранене на 

селскостопанските животни“ Николай Асенов Къркеланов към научния 

колектив на инфраструктурен проект „Модернизация на съществуващ 

научно-експериментален комплекс при Аграрен факултет, Тракийски 

университет“, конкурс за 2021 г., с ръководител гл. ас. д-р Христо Луканов 

Христов. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

Заявления от студенти 

Не са постъпили изказвания. 

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

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Разрешава служебното заверяване на летен семестър на учебната 2020/2021 г. 

на следните студенти в редовна форма на обучение: 

1. Деница Николаева Костова – спец. Зооинженерство, ф. № 10785, ІV курс; 

2. Пламена Васкова Каразутева – спец. Зооинженерство, ф. № 10806, ІV курс. 


