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ПРОТОКОЛ № 5 

от заседание на  ФС 

проведено на  31.05. 2016 г. 

 

Днес, 31.05.2016 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,  

, 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 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. 

На заседанието присъстват 32 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: 

7. Утвърждаване на рецензенти на окончателни отчети на научни проекти 

2015 г. 

Докладва: проф. д-р Светлана Георгиева 

8. Утвърждаване на научни проекти по конкурси 2016 г. 

Докладва: проф. д-р Светлана Георгиева 

 

9.Обявяване на конкурси за академичната длъжност „Главен асистент“. 

Докладва: проф. д-р Светлана Георгиева 

Предложените допълнения бяха подложени на гласуване и приети от членовете на 

ФС. С 32 гласа „За“  ФС прие следния  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

Докладват: проф. д-р Светлана Георгиева 

 проф. дсн Васил Атанасов – 

 -Председател на Научното жури 

 

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

Докладват: проф. д-р Светлана Георгиева 

 проф. дсн Васил Атанасов – 

 -Председател на Научното жури 
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3. Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Асистент“ 

Докладва: проф. д-р Светлана Георгиева 

 

4. Зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка. 

Докладва: проф. д-р Светлана Георгиева 

 

5. Отчет за Научната конференция на Аграрен факултет. 

Докладват: проф. д-р Светлана Георгиева 

проф. д-р Веселин Радев 

 

6. Допълване състава на Методичния съвет по „Аграрно инженерство“. 

Докладва: проф. д-р Веселин Радев 

 

7. Утвърждаване на рецензенти на окончателни отчети на научни проекти 

2015 г. 

Докладва: проф. д-р Светлана Георгиева 

 

8. Утвърждаване на научни проекти по конкурси 2016 г. 

Докладва: проф. д-р Светлана Георгиева 

 

9. Обявяване на конкурси за академичната длъжност „Главен асистент“. 

Докладва: проф. д-р Светлана Георгиева 

 

10. Текущи. 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Избор за заемане на академична длъжност „Доцент“ по научната 

специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“. 

Предложена бе комисия по избора: 

Комисия по избора: 

Председател: проф. д-р Юрий Митев 

Членове: доц. д-р Стефка Атанасова 

       ас. д-р Митко Георгиев 

Комисията единодушно беше избрана. 

След проведеното тайно гласуване председателят на комисията представи 

получените резултати: 
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Гласували 30 членове, от които „За“ –  30. Въз основа на проведения избор ФС 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 

Избира гл. ас. д-р Ивайло Николаев Сираков 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 ВТОРА ТОЧКА 

Избор за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ по научната 

специалност „Биохимия“. 

Предложена бе комисия по избора: 

Комисия по избора: 

Председател: проф. д-р Юрий Митев 

Членове: доц. д-р Стефка Атанасова 

       ас. д-р Митко Георгиев 

Комисията единодушно беше избрана. 

След проведеното тайно гласуване председателят на комисията представи 

получените резултати: 

Гласували 31 членове, от които „За“ –  и 31 . Въз основа на проведения избор ФС 

взе следното 

РЕШЕНИЕ 

Избира ас. д-р Елица Богомилова Вълкова на Академичната длъжност 

„Главен асистент“ по научната специалност „Биохимия“, област на висше 

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

професионално направление 4.3. „Биологически науки“. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Асистент“ 

Резултати от гласуване по конкурс за „Асистент“ по научна специалност 

„Фитопатология“ -  гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ  

ФС РЕШИ: 

- Предлага на Ректора на ТрУ да бъде обявен конкурс за академичната 

длъжност „Асистент” по Научна специалност „Фитопатология“, област на 

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

професионално направление 6.1. „Растениевъдство“. 

Срок – до 2 м. от обявяването в Държавен вестник  
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Резултати от гласуване по конкурс за „Асистент“ по научна специалност 

„Овощарство“ -  гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ 

 

- Предлага на Ректора на ТрУ да бъде обявен конкурс за академичната 

длъжност „Асистент” по Научна специалност „Овощарство“, област на 

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

професионално направление 6.1. „Растениевъдство“. 

Срок – до 2 м. от обявяването в Държавен вестник.  

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка 

Резултати от гласуване: гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ  

ФС РЕШИ: 

Предлага на Ректора на ТрУ да бъде зачислен в свободна докторантура ас. 

Димитър Стоянов Георгиев с тема на дисертационния труд „Сравнителен 

анализ на строително-техническите параметри и пропускателната 

способност на различни видове доилни зали за крави“ по научната 

специалност  „Механизация и електрификация в животновъдството“, област 

на висше образование 5. „Технически науки, математика и информатика“, 

професионално направление 5.13. „Общо инженерство“. 

Ръководител: доц. д-р Ваня Димова 

Консултант: доц. д-р Кънчо Пейчев 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Отчет за Научната конференция на Аграрен факултет. 

Резултати от гласуване: гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Приема Отчета за Научната конференция на Аграрен факултет - 2016 г. 
ОТЧЕТ за приходите и разходите 

за научна конференция на Аграрен факултет 12-13 май 2016г. 

 

 
ПРИХОДИ 

   
№ 
по 
ред вид на прихода сума 

1. Приходи от такси правоучастие  без ДДС 6189,92 
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2. 
Субсидия за общоуниверситетски мероприятия - 3000 лв. - 150лв.-
56лв.=2794лв. 2794,00 

3. Спонсорство/дарение 200,00 

      

  Общо приходи: 9183,92 

     

 
РАЗХОДИ 

   
№ 
по 
ред вид на разхода документ №, дата име / доставчик сума 

          

1 Вечеря/коктейл 
ф-ра №14579/ 
13.05.2016 КЕЙБИ ГРУП ООД 4054,30 

2 Даден обяд 12.05.2016 
ф-ра №14579/ 
13.05.2016 КЕЙБИ ГРУП ООД 450,00 

3 Кафе-пауза 
ф-ра №14579/ 
13.05.2016 КЕЙБИ ГРУП ООД 630,00 

4 Наем зала  
ф-ра №14579/ 
13.05.2016 КЕЙБИ ГРУП ООД 700,00 

5 Нощувки 
ф-ра №14579/ 
13.05.2016 КЕЙБИ ГРУП ООД 250,00 

6 Даден обяд 13.05.2016     20,00 

7 Вход музей     30,00 

8 Цветя, аранжировка 

ф-ра 
№1000000915/ 
18.05.2016 ЕТ Макростена 248,00 

9 Преводач     100,00 

10 Озвучаване 
ф-ра 
422/13.05.2016 Арт Мюзик ООД 200,00 

11 Рекламни материали   Кота принт и Алфа Маркет 4256,60 

12 Др. материали     180,0 

13 Транспорт       

  ОБЩО РАЗХОДИ:     11118,90 

     

 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

  
-1934,98 

     Утвърдени средства от АФ, съгл. решение на ФС на АФ за покриване на разходи 
по научната конференция 7000,00 

     Покрити разходи от утвърдените средства 1934,98 

      

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 



 

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: 6 от 14 

 

 

Допълване състава на Методичния съвет по „Аграрно инженерство“. 

Резултати от гласуване: гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Да бъде допълнен състава на Методичния съвет с доц. д-р Ценка Желязкова 

от катедра „Растениевъдство“. 

 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 

Утвърждаване на рецензенти на окончателни отчети по научни проекти 2015 

г. 

Резултати от гласуване: гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Утвърждава рецензенти на окончателни отчети по научни проекти. 
 

3Ж.15 Изследване влиянието на елементи от околната среда върху етологични и 

хематологични показатели на кози от саанската порода. 

Ръководител: Проф.д-р Иван Стоянов Върляков   

Рецензенти: Проф. Иван Пенчев, ВМФ, ТУ 

 

4Ж.15 Проучване възможностите за създаване на аутосексинови Великденски 

носачки. Яйчна продуктивност и качествени характеристики на яйцата получени 

от тях. 

Ръководител: Проф.дн Атанас Генчев Генчев 

Рецензенти: Проф. Митко Лалев, ЗИ, Ст. Загора 

 

5Ж.15 Изпитване на породи от BOMBYX MORI L. по отношение възприемчивост 

към изкуствена храна с понижено съдържание на черничево брашно 

Ръководител: Доц.д-р Михаил Василев Панайотов 

Рецензенти: Проф. Димитър Греков, АУ, Плодив 

 

6Ж.15 Проучване състава на млякото на местни кози и техните кръстоски с Англо 

- нубийската порода 

Ръководител: Гл. ас. д-р Дарина Генова Памукова 

Рецензенти: Проф. Илия Димитров, пенсионер 

 

8Ж.15 Анализ на рибовъдните показатели при различни технологии за отглеждане 

на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 
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Ръководител: Проф.д-р Йордан Стефанов Стайков 

Рецензенти: Доц. Райна Атанасова, ИРА, Пловдив 

 

9Ж.15 Физико-химични свойства, органолептични и технологични качества на 

малотрайни варено - пушени колбаси - наденици, произведени с различно 

количество механично отделено птиче месо и пилешка кожна емулсия 

Ръководител: Доц. д-р Стефан Славев Рибарски 

Рецензенти: Доц.дн Апостол Апостолов, ЗИ, Шумен 

 

11Ж.15 Експериментиране на нови средства за борба с репродуктивния синдром 

М74 при пъстървови риби в условия на замърсяване с фунгицида Манкозеб, 

съдържащ тежките метали манган и цинк 

Ръководител: Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов 

Рецензенти: Доц. Елица Петрова, ИРР, Варна 

 

12Ж.15 Проучване хигиенното поведение на медоносната пчела (Apis mellifera L.) 

в различни региони в България 

Ръководител: проф. дн Иванка Желева Желязкова 

Рецензенти: Доц.д-р Първан Първанов, ВМФ,ТУ 

 

14Ж.15 Проучване на генетичната структура на инбредни и аутбредни популации 

зайци от породата Бял новозеландски по ДНК локусите на растежен хормон (GH) 

и миостатин (MSTN) 

Ръководител: Проф. дсн Светлин Генов Танчев 

Рецензенти: Проф.дсн Лилян Сотиров, ВМФ,ТУ 

 

3/ОУП/15 Изпълнение на дейности за провеждане на качествени и 

конкурентноспособни изследвания в Научноизследователската лаборатория на 

Аграрния факултет при Тракийски университет чрез доокомплектоване на  

аналитичната аппаратура 

Ръководител: Проф. Г.Михайлова  

Рецензент: проф. двмн Иван Въшин - ВМФ 

 

1АИ/15  „Изследване и анализ на структурата на времето за разтоварване на 

бункерите на зърнокомбайните в спряло положение” 

Ръководител доц. д-р Неделчо Делчев, АФ. 

Рецензент:проф. д-р инж.Борис Борисов, Русенски университет, Русе. 
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2АИ/15 “Изследване на функционалните зависимости между механичните 

показатели и пулсационните характеристики на различните видове доилни 

апарати чрез дву- и четириканални пулсографи” 

Ръководител доц. д-р инж. Веселин Влашев, АФ. 

Рецензент: доц. д-р инж. Стефан Маринов Станев, пенсионер. 

 

3АИ/15 ”Сравнителен анализ на строителни и технико-технологични параметри 

на различни видове доилни зали за крави” 

Ръководител доц. д-р Кънчо Пейчев, АФ. 

Рецензент: доц. д-р инж.Райна Кюприбашиева, УАСГ, София. 

 

1Р/15 - Ефективност и риск при системно минерално хранене на твърда пшеница. 

Ръководител: доц. д-р Галя Панайотова 

Рецензент: доц. д-р А. Стоилова, Институт по полски култури, гр. Чирпан 

 

2Р/15 - Проучване ефикасността на вегетационни противошироколистни 

хербициди и тяхната селективност към различни сортове памук. 

Ръководител: доц. д-р Грози Делчев 

Рецензент: доц. д-р, Институт по полски култури, гр. Чирпан 

 

4Р/15 – Проучване на нови технологии за борба с плевелите и влиянието им върху 

продуктивността и химичния състав при маслодаен слънчоглед и царевица за 

зърно.   

Ръководител: доц. д-р Ценка Желязкова 

Рецензент: доц. д-р Ана Стоилова, Институт по полски култури, гр. Чирпан 

 

5Р/15 – Комплексно популационно проучване на род Salsola L.(вълмо) в България.  

Ръководител: доц. д-р Нели Грозева 

Рецензент: доц. д-р Цветанка Райчева, Аграрен университет, гр. Пловдив 

 

6Р/15 – Изследване влиянието на някои листни торове върху продуктивността на 

обикновената пшеница.  

Ръководител: гл.ас. д-р Антония Стоянова 

Рецензент: доц. д-р Иван Салджиев, ИПК -Чирпан 

 

7Р/15 – Проучване промените в агрохимичните свойства на излужена смолница 

(Pellic Vertisols) в района на град Чирпан под влияние на минералното торене. 

Ръководител: ас. Любов Плешкуца 

Рецензент: проф. д-р Светла Костадинова, Аграрен университет, Пловдив 
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8Р/15 - Съдържание на органични, минерални, и биологично-активни вещества в 

Български ранилист (Betonica bulgarica Deg. et Neic) като инградиент на 

естествени тревни ливадно-пасищни асоциации.  

Ръководител: ас. Мария Герджикова 

Рецензент: доц. д-р Цветанка Райчева, Аграрен университет, гр. Пловдив 

 

1Е15 „Изолиране на млечнокисели бактерии от различни източници“ 

Ръководител: Проф. дсн. Стефан Денев 

Рецензент: Проф. дсн Тодор Димитров 

 

2Е15 „Проучване върху табанидната фауна на Рила планина – състав, доминантна 

структура и зоогеографски аспекти“ 

Ръководител: Доц. д-р Диана Ганева 

Рецензент: Доц. д-р Андрей Иванов, ВМФ на ТрУ 

 

3Е15 „Биоакумулация и разпределение на тежки метали и металоиди в организма 

на гръбначни животни в района на Сърнена средна гора“ 

Ръководител: Доц. д-р Диан Георгиев 

Рецензент: Доц. дбн Делян Георгиев, Пловдивски университет 

 

4Е15 „Проучване върху ракообразни като междинни гостоприемници на 

хелминти от някои езера по южното черноморско крайбрежие“: 

Ръководител: Доц. Златка Димитрова 

Рецензент: Доц. д-р Гергана Петрунова Василева от ИБЕИ на БАН 

 

5Е15 „Инвентаризация на хименолипидидните цестоди по водоплаващи птици от 

сем. Anatidede в България“ 

Ръководител: Ас. Маргарита Маринова 

Рецензент: Доц. д-р Гергана Петрунова Василева от ИБЕИ  на БАН 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Утвърждаване на научни проекти по конкурси 2016 г. 
Резултати от гласуване: гласували 27 - „За”,  2 – „Против“ и 2 „Въздържал се“. 

Факултетният съвет взе следното 

 
РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Утвърждава научните проекти по конкурси 2016 г. 

1. Научен проект на тема: „Проучване на ДНК полиморфизми на 

гените, координиращи растежен хормон (Growth ho”mone GH)  и 
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неговия рецептор (Growth hormone receptor – GHR) в генома на 

Oryctolagus cuniculus” 

Ръководител на проекта: проф. д-р Светлана Георгиева 

Срок на изпълнение – 2 години. 

Стойност на проекта: 5 292 лв. 

 

2. Научен проект на тема: „Проучване способността на Lemna minuta 

и Lemna valdiviana Phill за намаляване нивата на тежки метали във 

води” 

Ръководител на проекта: доц. д-р Катя Величкова  

Срок на изпълнение – 1 година. 

Стойност на проекта: 3 000 лв. 

                                     

3. Научен проект на тема: „Определяне на химичния състав 

(органични, минерални, биологично активни вещества) и хранителна 

стойност на култивирани и диворастящи растения” 

Ръководител на проекта: доц. д-р Нели Грозева 

Срок на изпълнение – 1 година. 

Стойност на проекта:  3 591 лв. 

 

4. Научен проект на тема: „Поведенчески особености на домашния 

заек (Oryctolagus cuniculus) при промишленото отглеждане” 

Ръководител на проекта: доц. д-р Евгени Райчев  

Срок на изпълнение – 1 година. 

Стойност на проекта: 3 515 лв. 

 

5. Научен проект на тема: „In vitro изследвания на антимикотичната 

активност на екстракти от билкови растения срещу причинителя на 

сапролегнилоза по рибите Saprolegnia parasitica” 

Ръководител на проекта: Доц. д-р Ивайло Сираков  

Срок на изпълнение –  1 година. 

      Стойност на проекта: 3 316 лв. 

 

6. Научен проект на тема: „Молекулярна идентификация и токсичен 

потенциал на видовете от род Fusarium, изолирани то зърнени култури 

в област Стара Загора ” 

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Беев 
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Срок на изпълнение – 2 години. 

Стойност на проекта: 3 241 лв. 

 

7. Научен проект на тема: „Спектрален анализ и електронен нос – 

нови методи за изследване на степента на разваляне на птиче месо при 

съхранение и процесите на замразяване и размразяване” 

Ръководител на проекта: доц. д-р Стефка Атанасова 

Срок на изпълнение – 1 година. 

Стойност на проекта:  3 118 лв. 

 

8. Научен проект на тема: „Използване на пробиотици и синбиотици 

при култивирането на зарибителен материал от шаран (Cyprinus carpio 

L.)”  

Ръководител на проекта: проф. д-р Йордан Стайков 

      Срок на изпълнение – 1 година. 

      Стойност на проекта: 3 005 лв. 

 

9. Научен проект на тема: „Изпитване на различни генотипове 

памук за устойчивост към хербициди с цел изключване ръчния труд 

при отглеждането му” 

Ръководител на проекта: доц. д-р Грози Делчев 

Срок на изпълнение – 1 година. 

Стойност на проекта: 2 958 лв. 

 

10. Научен проект на тема: „Спектрален анализ като помощен метод 

за диагностика на почвени типове” 

Ръководител на проекта: доц. д-р Мима Тодорова 

Срок на изпълнение – 1 година. 

Стойност на проекта: 2 929 лв. 

 

11.  Научен проект на тема: „Проучване съдържанието на тежки 

метали в риби от язовирите Копринка, Жребчево и Студен кладенец ” 

Ръководител на проекта: доц. д-р Деян Георгиев  

Срок на изпълнение – 1 година. 

Стойност на проекта: 2 674 лв. 
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12. Научен проект на тема: „Проучване взаимодействието на 

факторите торене и напояване за повишаване на добивите от 

екологично чиста продукция” 

Ръководител на проекта: доц. д-р Антония Стоянова 

Срок на изпълнение – 1 година. 

Стойност на проекта: 2 560 лв. 

 

13. Научен проект на тема: „Проучване на някои биологични 

признаци при медоносната пчела (Apis mellifera L.) в зависимост от 

степента на проявяване на хигиенно поведение” 

Ръководител на проекта: проф. дн Иванка Желязкова  

Срок на изпълнение – 2 години. 

Обща стойност на проекта: 2 409 лв. 

 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за академичната длъжност „Главен асистент“. 
Резултати от гласуване: гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

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

академичната длъжност „Главен асистент“ по научна специалност „Общо 

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

медицина“, професионално направление 6.1. „Растениевъдство“. 
 

Резултати от гласуване: гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

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

академичната длъжност „Главен асистент“ по научната специалност 

специалността „Аграрно инженерство“, област на висше образование 5. 

„Технически науки“, професионално направление 5.13. „Общо 

инженерство“. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Текущи 
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1. Служебна заверка за летен семестър на учебната 2015/2016 – редовно 

обучение. 

Резултати от гласуване: гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

1. Разрешава служебната заверка на студентите от редовна форма на 

обучение за летен семестър на 2015/2016 г. 

- Мариян  Драгомиров Танев – спец. Зооинженерство, ф.І 10743, ІІІ курс 

- Стелияна Данчева Неделчева – спец. Зооинженерство, ф.№ 10677, ІІІ курс 

- Мая Максимова Банкова – спец. Зооинженерство, ф.№ 10619, ІІІ курс 

- Ален Венциславов Ташев – спец. Агрономство, ф.№ 736, І курс 

- Гергана Дончева Стоянова – спец. Агрономство, ф.№ 724, І курс 

- Атанаска Динкова Ганева – спец. Агрономство, ф.№ 590, ІV курс 

- Камелия Ангелова Ангелова – спец. Агрономство, ф.№ 589, ІV курс 

- Радослав Атанасов Георгиев – спец. Рибовъдство и аквакултура, ф.№ 177, І курс 

- Росица Костадинова Николова - спец. Рибовъдство и аквакултура, ф.№ 160, І 

курс 

- Габриела Благоева Герасимова – спец. Рибовъдство и аквакултура, ф.№ 115, ІІІ 

курс 

- Николай Стоянов Илиев – спец. ЕООС, ф.№ 653, ІІІ курс 

 

2. Утвърждаване на дати за поправителна сесия, летен семестър, редовно 

обучение, учебна 2015/2016 г. 

Проф. В. Радев – Предлагаме на Факултетния съвет да утвърди датите за  

Резултати от гласуване: гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Утвърждава дати за поправителна сесия на летен семестър за учебната 

2015/2016 г.: 28 юни и 01 юли 2016 г. 

 

3. Курс за Следдипломна квалификация към катедра Растениевъдство“ 

Резултати от гласуване: гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Предлага на Академичния съвет да утвърди провеждането на 

индивидуален/групов курс по Растениевъдство към катедра 

„Растениевъдство“. 
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Общ хорариум 150 часа, такса за индивидуален курс: 1200 лв., такса за 

групов курс: 800 лв. 

 

4. Предоставяне на стипендия на името на проф. дсн Николай Тодоров на 

студент по специалност „Зооинженерство“. 

Резултати от гласуване: гласували 31 - „ЗА” – 31. Факултетният съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ: 

Да се учреди стипендия на името на проф. дсн Николай Тодоров в размер на 

200 лева месечно на студент от специалност „Зооинженерство“.  
 

 

 

 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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