
 

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: 1 от 14 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 25 

от заседание на  ФС 

проведено на  31.05.2022 г. 

 

Днес, 31.05.2022 г. от 13:00 ч. се проведе заседание на Факултетния съвет на Аграрен 

факултет.   

Присъстват: проф. дн А. Генчев, проф. дсн В. Атанасов, проф. д-р В. Радев, проф. д-р Е. 

Райчев, проф. д-р Ив. Сираков, проф. д-р Ив. Върляков, , проф. д-р К. Величкова, проф. д-р С. 

Георгиева, доц. д-р А. Стоянова, доц. д-р В. Димова, доц. д- Д. Ганева, доц. д-р Д. Георгиев, 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 С. Методиев, гл. ас. д-р Г. Динева, гл. ас. д-р Д. Георгиев, гл. ас. д-р И. Маринов, гл.ас. д-р 

М. Георгиев, гл. ас. д-р П. Велева, докт. Я. Янков. 

Списъчен състав – 33. 

На заседанието присъстват 24 членове, т.е. 2/3 от списъчния състав. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

Поради уважителни причини от заседанието на Факултетния съвет отсъства Деканът-доц. д-р Д. 

Панайотов. Заседанието се води от зам.-деканът проф. д-р В. Радев. 

 

Предложение за включване на нови точки в дневния ред: 

6. Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ по научната специалност „Ботаника“. 

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

9. Утвърждаване на учебни програми към новата магистърска програма „Устойчиво 

производство на фуражни култури“. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – Зам.-Декан по УД 

Точка 10 да се видоизмени като се добави „…летен семестър на учебната 2021/2022 г. …“ 

Не са постъпили други предложения и се премина към гласуване. 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет прие следния 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ в професионално 

направление 5.13 Общо инженерство.  

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

2. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика.  

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

3. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ професионално 

направление 6.1 Растениевъдство.  

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

4. Утвърждаване на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на 

научна степен „Доктор на науките“. 

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

5. Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ по 

научната специалност „Овцевъдство и козевъдство“. 

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

6. Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ по 

научната специалност „Ботаника“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – Зам.-Декан по НИД 
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7. Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Овцевъдство и козевъдство“. 

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

8. Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Механизация и електрификация на животновъдството“. 

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

9. Утвърждаване на учебни програми към новата магистърска програма „Устойчиво производство 

на фуражни култури“. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – Зам.-Декан по УД 

10. Избор на хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за летния семестър на учебната 

2021/2022 и зимния семестър на учебната 2022/2023 г. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – Зам.-Декан по УД 

11. Възлагане на нехабилитирани преподаватели извеждането на лекционни курсове за летен 

семестър на учебната 2021/2022 и зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – Зам.-Декан по УД 

12. Определяне на дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, Държавни 

изпити и защити на летни учебни практики и преддипломни стажове. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – Зам.-Декан по УД 

13. Отчисляване от докторантура с право на защита на редовен докторант.  

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

14. Отчисляване от докторантура с право на защита на докторант на самостоятелна подготовка. 

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

15. Финансиране на научни проекти по конкурс за 2022 г. 

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

16. Приемане на промени в хорариума и таксата за обучение на курс за СДК. 

Докладва: проф. д-р В. Радев – Зам.-Декан по АСД 

17. Актуализиране на цени на анализи, извършвани в Научноизследователската лаборатория към 

Аграрен факултет за външни и вътрешни клиенти. 

Докладва: проф. д-р В. Радев – Зам.-Декан по АСД 

18. Предложение за въвеждане на нов курс за СДК. 

Докладва: проф. д-р В. Радев – Зам.-Декан по АСД 

19. Текущи.  

 

  

ПО ПЪРВА ТОЧКА 
Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ в професионално 

направление 5.13 Общо инженерство. 

…………………………………… 
След проведено тайно гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет на Тракийски университет да бъде обявен конкурс за 

заемане на академична длъжност „Професор” по научна специалност Механизация и 

електрификация на животновъдството, област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.13. Общо инженерство, за нуждите на кат. Аграрно 

инженерство. 

Срок – 2 месеца от обявяване на конкурса в ДВ. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

…………………………………….. 
След проведено тайно гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет на Тракийски университет да бъде обявен конкурс за 

заемане на академична длъжност „Доцент” по научна специалност Автоматизирани системи 

за обработка на информация и управление (по отрасли), област на висше образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, за нуждите на кат. Аграрно инженерство. 

Срок – 2 месеца от обявяване на конкурса в ДВ. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ в професионално 

направление 6.1 Растениевъдство.  

……………………………………. 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет на Тракийски университет да бъде обявен конкурс за 

заемане на академична длъжност „Доцент” по научната специалност Общо земеделие, област 

на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално 

направление 6.1 Растениевъдство, за нуждите на кат. Растениевъдство. 

Срок – 2 месеца от обявяване на конкурса в ДВ. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за 

придобиване на научна степен „Доктор на науките“. 

…………………………………… 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на научно жури по процедура за защита на дисертационен труд от проф. 

д-р Катя Нанева Величкова за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ по 

научната специалност Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов. 

Вътрешни членове: 

1. Проф. Васил Атанасов –АФ, ПН 4.3. Биологически науки; 

2. Проф. Иван Върляков –АФ, ПН 6.3. Животновъдство; 

3.  Доц. Ганчо Ганчев – АФ,  ПН 6.3. Животновъдство. 

Резерва – доц. Тодор Славов– АФ, ПН 6.3. Животновъдство. 

Външни членове: 

1. Доц. Людмила Николова – Аграрен Университет – Пловдив,  ПН 6.3. Животновъдство; 

2. Проф. Теодора Попова – Институт по животновъдни науки – Костинброд, ПН 6.3. 

Животновъдство; 

3. Проф. Йовка Попова – Земеделски институт – Стара Загора, ПН 6.3. Животновъдство; 

4. Проф. Живко Кръстанов – Земеделски институт – Стара Загора, ПН 6.3. Животновъдство. 

Резерва – проф. Митко Лалев – Земеделски институт – Стара Загора, ПН 6.3. Животновъдство. 



 

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: 4 от 14 

 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ 

по научната специалност „Овцевъдство и козевъдство“. 

………………………………… 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ по научната специалност „Овцевъдство и козевъдство“, професионално 

направление 6.3. Животновъдство: 

 

Вътрешни членове: 

1. Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – АФ, ПН 4.3. Биологически науки; 

2. Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева-Пеева – АФ, ПН 6.3. Животновъдство. 

Резерва: 

1. Доц. д-р Тодор Желязков Славов – АФ, ПН 6.3. Животновъдство. 

 

Външни членове: 

1. Проф. дн Димитър Фердинандов Греков – АУ, Пловдив, ПН 6.3. Животновъдство; 

2. Проф. Стайка Станева Лалева – ЗИ, Стара Загора, ПН 6.3. Животновъдство; 

3. Проф. Петя Колева Славова – ЗИ, Стара Загора, ПН 6.3. Животновъдство; 

4. Проф. д-р Дойчо Петров Димов – АУ, Пловдив, ПН 6.3. Животновъдство; 

5. Доц. д-р Пенко Найденов Зунев – ИПЖЗ, Троян, ПН 6.3. Животновъдство; 

Резерва: 

1. Доц. д-р Геновева Петрова Стайкова -  ЗИ, Шумен, 6.3. Животновъдство. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“ 

по научната специалност „Ботаника“. 

……………………………………. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ по научната специалност „Ботаника“, област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки: 

Вътрешни членове 

1. Проф. дсн Васил Костадинов  Атанасов, АФ, ПН 4.3. Биологически науки; 

2. Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова,  МФ, ПН 4.3. Биологически науки; 

Резерва:  

1.Доц. д-р Ангел Иванов Павлов, ВМФ,  пенсионер, ПН 4.3. Биологически науки. 

 

 Външни членове: 

1. Проф. д-р Румен Димитров Младенов, ПУ „Паисий Хилендарски“, ПН 4.3.  Биологически науки; 

2. Проф. д-р Иванка Жечева Димитрова  – Дюлгерова, ПУ „Паисий  Хилендарски“, ПН 4.3. 

Биологически  науки; 

3. Проф. д-р Ива Иванова Апостолова – ИБЕИ, БАН, ПН 4.3. Биологически науки; 

4. Проф. д-р Димчо Захариев Иванов – Шуменски университет, ПН 4.3.  Биологически науки; 

5. Доц. д-р Пламен Стефанов Стоянов -  ПУ „Паисий Хилендарски“, ПН 4.3. Биологически науки. 
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Резерва: 

1.Доц. д-р Ина Йосифова Анева – ИБЕИ, БАН, ПН 4.3. Биологически науки. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научната специалност „Овцевъдство и козевъдство“. 

…………………………….. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ по научната специалност „Овцевъдство и козевъдство“, професионално 

направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и 

ветеринарна медицина: 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева-Пеева– АФ, ПН 6.3. Животновъдство;  

2. Доц. д-р Тодор Желязков Славов– АФ, ПН 6.3. Животновъдство; 

Резерва: 

1.Проф. дсн Живка Илиева Герговска – АФ, ПН 6.3. Животновъдство. 

 

Външни членове: 

1. Проф. д-р Стайка Станева Лалева – ЗИ, Стара Загора, ПН 6.3. Животновъдство; 

2. Проф. д-р Петя Колева Славова – ЗИ, Стара Загора, ПН 6.3. Животновъдство; 

3. Доц. д-р Пенко Найденов Зунев – ИПЖЗ, Троян, ПН 6.3. Животновъдство; 

4. Доц. д-р Геновева Петрова Стайкова – ЗИ, Шумен, 6.3. Животновъдство; 

5. Доц. д-р Маргарит Василев Илиев - ИЗ - Карнобат, 6.3. Животновъдство.  

Резерва: 

1. Доц. д-р Николай Цветанов Марков – ИПЖЗ, Троян, ПН 6.3. Животновъдство. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 

научна специалност „Механизация и електрификация на животновъдството”. 

………………………………. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на Научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” 

по научна специалност „Механизация и електрификация на животновъдството”, област на 

висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо 

инженерство по научната специалност „Механизация и електрификация на 

животновъдството“.  

Вътрешни членове: 

1. Доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева – ТрУ; професионално направление 5.1 Машинно 

инженерство; 

2. Доц. д-р инж. Златинка Иванова Казлачева  – ТрУ; професионално направление 5.1 Машинно 

инженерство; 

Резерва:  

1. Доц. д-р Тодор Желязков Славов - ТрУ; професионално направление 6.3 Животновъдство. 
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Външни членове: 

1. Проф. д-р инж. Димитър Неделчев Карастоянов – БАН; професионално направление 

5.3Комуникационна и компютърна техника; 

2. Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов  – БАН; професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика; 

3. Проф. дтн инж. Красимира Петрова Стоилова  – БАН; професионално направление 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика; 

4. Проф. дсн Тодор Димитров Димитров  – пенсионер РУ “Ангел Кънчев”; професионално 

направление 5.12 Хранителни технологии; 

5. Доц. д-р инж. Светослав  Цветанов Иванов – ТУ – София, филиал Пловдив, професионално 

направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика. 

Резерва: 

1. Проф. д-р Йовка Митева Попова – Земеделски институт, професионално направление 6.3 

Животновъдство. 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на учебни програми към новата магистърска програма „Устойчиво 

производство на фуражни култури“. 

…………………………………… 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема учебните програми към новата магистърска програма за спец. Агрономство 

„Устойчиво производство на фуражни култури“, част от проект  „Модернизация на висшето 

образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“: 

1. Отглеждане на протеинови фуражни култури – водещ доц. д-р Ценка Желязкова; 

2. Отглеждане на житни фуражни култури – водещ доц. д-р Мария Герджикова; 

3. Създаване и използване на изкуствени тревостои – водещи доц. д-р Ценка Желязкова и 

доц. д-р Мария Герджикова; 

4. Отглеждане на кореноплодни, клубеноплодни и сочноплодни фуражни култури – 

водещ гл. ас. д-р Митко Георгиев; 

5. Хранене на селскостопански животни с водещ доц. д-р Сашка Чобанова; 

6. Хранителна характеристика на фуражите – водещ доц. д-р Ганчо Ганчев; 

7. Поливни технологии при фуражни култури – водещ доц. д-р Галя Христова; 

8. Техника и технологии за обработка и оползотворяване на фуражното продукция – 

водещ гл. ас. д-р Галин Тиханов. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Избор на хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за летен семестър на учебната 

2021/2022 г. и зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

……………………………….. 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
Избира и предлага на Академичния съвет да утвърди следните хонорувани преподаватели: 

 

Катедра/Учебна дисциплина 
Часове   

лекции упр. изп.  общо 
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катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

Доц. д-р 

Николай Велков 

Селекция и семепроизводство с опитно дело, 

/Б/Р.об/Агрон./ 4 к 
30 30 10  70 

Селекция и семепроизводство с опитно дело, 

/Б/З.об/Агрон./ 4 к 
15 15 10  40 

Доц. д-р Ангел 

Иванов 

МП “Биологично земеделие“  

дисциплина „Биологично производство на 

грозде“  

12 12 5  29 

Доц. д-р Стефан 

Рашев 

МП “АРЗ“дисциплина „Прогноза и 

сигнализация при защитата на растенията“  
3 10   13 

МП “АРЗ“дисциплина “Специална 

ентомология“ 
15 15 10  40 

МП “АРЗ“дисциплина Складови неприятели  9  10  19 

МП “АРЗ“ 

дисциплина Ненасекомни неприятели  
9 6 10  25 

д-р Мая Нинова 

МП „КДРУПР“  дисциплина „Политики и 

програми на ЕС и РБългария в областта на 

земеделието и развитието на селските райони“ 

ОКС „Магистър“ 

6 9 5  20 

проф. дн  Георги 

Петков 

МП „ПППМ“ дисциплина „Законодателство в 

областта на семепроизводството“  
12 12 5  29 

       

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                   

Доц. д-р Николай 

Такучев 

Агрометеорология, спец. Агрономство, ЕМК и 

Аграрно инженерство, редовно обучение 
30  15  45 

Агрометеорология, спец. Агрономство, ЕМК и 

Аграрно инженерство, задочно обучение 
15  15  30 

Климатология и хидрология, спец. ЕООС и 

Рибовъдство и аквакултура, редовно обучение 
30  10  40 

Климатология и хидрология, спец. ЕООС и 

Рибовъдство и аквакултура, задочно обучение 
15  10  25 

       

катедра ПРИЛОЖНА ЕКОЛОГИЯ И ЗООХИГИЕНА 

Проф. дсн Георги 

Петков 

Екологично законодателство и норми, ЕООС, 

ред.обучение 
30    30 

Екологично законодателство и норми, ЕООС, 

зад.обучение 
15    15 

Замърсяване и опазване на въздуха в селищните 

системи, ОКС „М“ 
24 15   39 

Законодателство и институции в биологичното 

земеделие, ОКС „М“ 
9 6   15 

Консултантски практики по смекчаване на 

последиците от изменението на климата, 

биологично разнообразие, опазване на почвите и 

водите. 

6 9   15 

 

 

катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО                   

д-р Мая Нинова Политики и програми на ЕС и РБългария в 6 9   15 
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областта на земеделието и развитието на селските 

райони“, ОКС „Магистър“ 

Проф. дн Живка 

Герговска 

Селекция, репродукция и технологии на 

отглеждане на биволи, ОКС „Магистър“ 
8 2 

  
10 

Организация на производството и селекция в 

месодайното говедовъдство, ОКС „Магистър“ 
8 2 

  
10 

Проф. дсн 

Радослав Славов 

Съвременни методи за окачествяване и маркетинг 

на продукти от овце и кози, ОКС „Магистър“ 
6 2 

  
8 

Консултантски практики в животновъдството  7 3   10 

Овцевъдство и козевъдство, ОКС 

„Бакалавър“, летен семестър, задочно 

обучение 

27  

  

27 

 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитирани преподаватели извеждането на лекционни курсове за летния 

семестър на учебната 2021/2022 г. и за зимния семестър на учебната 2022/2023 г. 

……………………………………… 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
Възлага на следните нехабилитирани преподаватели извеждането на лекционни курсове за 

летния семестър на учебната 2021/2022 г. и за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.: 

Гл. ас. д-р Маргарита Маринова по следните дисциплини: 

- „Зоология“, специалности ЕООС, Зооинженерство, Рибовъдство и аквакултура, редовно и задочно 

обучение; 

- „Зоология“ за студентите по ветеринарна медицина, редовно обучение; 

- „Биологично разнообразие и неговото опазване“, спец. ЕООС, редовно и задочно обучение; 

- „Защитени територии“ за ОКС „Магистър. 

 

Гл. ас. д-р Силвия Раданова по дисциплината „Физиология на растенията“ за летен семестър на 

учебната 2021/2022 г., задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Силвия Калчева по следните дисциплини: 

- „Морска екология“ – за летен семестър на учебната 2021/2022 г. за специалности ЕООС, 

Рибовъдство и аквакултура, задочна форма на обучение; 

- „Екология и опазване на околната среда“ – за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. за 

специалности Зооинженерство, Аграрно инженерство и Агрономство, редовно и задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Галина Тенева Динева по дисциплината „Техническо чертане“, спец. „Аграрно 

инженерство“,  І курс, редовно обучение. 

 

Гл.ас. д-р инж. Димитър Стоянов Георгиев по дисциплината „Механика и съпротивление на  

материалите”, спец. Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение. 

 

Гл.ас. д-р инж. Галин Илиев Тиханов да изведе лекционните курсове по: 

ОКС “Бакалавър” 

- „Механизация в растениевъдството“, спец. Аграрно инженерство  и спец. Агрономство, редовно и 

задочно обучение; 



 

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: 9 от 14 

 

 

 

- „Експлоатация на машинно-тракторния парк“, спец. Аграрно инженерство  и спец. Агрономство, 

редовно обучение; 

- „Трактори и земеделски машини“, спец. Зооинженерство, редовно обучение. 

 

ОКС “Магистър” 

- „Машини и технологии за обработка на почвата, сеитба и грижа за   растенията“, редовно и 

задочно обучение; 

- „Механика на трактора“,  редовно и задочно обучение; 

- „Техника и технологии за първична обработка и съхранение на земеделската продукция“, редовно 

и задочно обучение. 

      

Гл. д-р инж. Галя Христова да изведе лекционните курсове по: 

ОКС “Бакалавър” 

- „Трактори и автомобили“, спец. Аграрно инженерство,  редовно и задочно обучение; 

- „Трактори и земеделски машини“, спец. Зооинженерство, редовно обучение; 

- „Енергетика и транспорт“, спец. Агрономство и ЕМК,  редовно обучение; 

       

ОКС “Магистър” 
- „Подемно-транспортни машини в земеделието“, редовно и задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р инж. Петя Велева - да изведе лекционните курсове по: 

- „Машинни елементи“, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение; 

- „Приложни статистически анализи в аграрния сектор“, спец. Аграрно инженерство, задочно 

обучение; 

- „Приложни статистически анализи в аграрния сектор“, спец. Рибовъдство и  Аквакултура,  

задочно обучение; 

- „Приложни статистически анализи в аграрния сектор“, спец. Агрономство, задочно обучение 

(избираема); 

- „Приложни статистически анализи в аграрния сектор“, спец. ЕООС, задочно обучение 

(избираема);   

- „Информационни системи за управление на аграрния сектор“ за специалност Етерично–маслени 

култури, редовно обучение (факултативна). 

 

 Гл. ас. д-р инж. Янка Иванова - да изведе лекционните курсове по: 

ОКС “Бакалавър” 

- „Екологични аспекти на земеделска и транспортна техника“, спец. ЕООС,       редовно обучение;  

- „Топлотехника”, спец. Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение.          

 

ОКС “Магистър” 
-„Екологични аспекти на земеделска и транспортна техника“ по магистърска програма Земеделска 

техника, редовно и задочно обучение.          

 

Гл. ас. д-р Димитър Йоргов да изведе лекционните курсове по: 

- „Физика І част“, спец. Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение; 

- „Вятърна и слънчева енергия“, МП „Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор. 

 

Гл. ас. д-р Елица Вълкова да изведе частично лекционните курсове по: 

- „Биохимия“, спец. Зооинженерство, редовно и задочно обучение; 
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Гл. ас. д-р Радка Василева Влаева - пълно извеждане на лекционните курсове за спец. 

„Зооинженерство“, по следните дисциплини: 

ОКС Бакалавър 

- „Коневъдство“ – редовно и задочно обучение; 

- „Спортно коневъдство“ редовно и задочно обучение; 

- „Конен туризъм, любителска и лечебна езда“, редовно и задочно обучение. 

ОКС „Магистър“  

- „Биологични особености на коня“ – редовно и задочно обучение; 

- „Теория и методика на конния спорт“ – редовно и задочно обучение; 

- „Селекция в коневъдството“ – редовно и задочно обучение; 

- „Правилознание“ – редовно и задочно обучение; 

- „Биологични особености на коня“ – редовно и задочно обучение; 

- „Съвременни аспекти в племенното коневъдството“– редовно и задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Радостина Гънчева - частично извеждане на лекционния курс със студенти от ОКС 

„Магистър“ по следните дисциплини от МП „Специални  отрасли“: 

- „Технологии в: пчеларство, бубарство, зайцевъдство и дивечовъдство“ – редовно и задочно 

обучение; 

- „Мениджмънт в: пчеларство, бубарство, зайцевъдство и дивечовъдство“ – редовно и задочно 

обучение; 

- „Качество и стандарти на продукти от: пчеларство, бубарство, зайцевъдство и дивечовъдство“ – 

редовно и задочно обучение; 

- „Селекция на: медоносна пчела, копринена пеперуда, зайци и дивеч“ – редовно и задочно 

обучение; 

- „Производствени практики по направленията: пчеларство, бубарство, зайцевъдство и 

дивечовъдство“ – редовно и задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Митко Георгиев да изведе лекционни курсове по следните дисциплини: 

- „Почвознание и земеделие“ – за спец. „Аграрно инженерство“, „Зооинженерство“, редовно и 

задочно обучение; ОКС „Бакалавър“; 

- „Общо земеделие“ - за спец. Агрономство“ и „ЕМК“, редовно и задочно обучение; ОКС 

„Бакалавър“; 

- „Производство на кореноплодни, клубеноплодни и сочноплодни“ – МП „Устойчиво 

производство на фуражни култури“. 

 

Гл. ас. д-р Светлин Иванов да изведе лекционни курсове по следните дисциплини: 

- „Болести и неприятели при производство и съхранение на посевен и посадъчен материал“ – МП 

„Производство и съхранение на посевен и посадъчен материал“; 

- „Специална хербология“ – МП „ АРЗ“; 

- „Консултантски практики в растениевъдството“ - МП „КДРУПР“; 

- „Специална фитопатология“ – МП „АРЗ“; 

- „Растителна вирусология и бактериология“ МП „АРЗ“; 

- „Прогноза и сигнализация при защита на растенията“, МП „АРЗ“. 

 

Ас. Станислава Михайлова Атанасова да изведе лекционни курсове по следните дисциплини: 

- „Овощарство І част“ - за спец. „Агрономство“ и „ЕМК“, редовно и задочно обучение   ОКС 

„Бакалавър“; 
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- „Цветарство“ - за спец. „ЕООС“,  „Агрономство“ и „ЕМК“,  редовно и задочно обучение -  ОКС 

„Бакалавър“; 

- „Биологично производство на плодове“ - МП “Биологично земеделие“. 

 

Гл. ас. д-р Ивайло Маринов - извеждане на лекционния курс по избираемата дисциплина от летен 

семестър на учебната 2021/2022 г.: 

- „Технологии за отглеждане и производство в говедовъдството“ за спец. Аграрно инженерство, 

задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Иван Пенчев  да изведе лекционните курсове по следните дисциплини: 

ОКС Бакалавър 

- „Месо и месни продукти“, спец. Зооинженерсттво, задочно обучение; 

- „Преработка и съхранение на хидробионти“, спец. Рибовъдство и аквакултура, задочно обучение; 

- „Промишлено охлювовъдство“, спец. Зооинженерство, задочно обучение; 

- „Технологии за преработка на месо“, спец. Аграрно инженерство и спец. ЕООС, задочно 

обучение; 

ОКС Магистър 

- „Безопасност на аквапроизводството“ за спец. Зооинженерство. 

 

Гл. ас. д-р Дарина Памукова да изведе лекционния курс по дисциплината „Управление на 

качеството“ за спец. Рибовъдство и аквакултура, редовно и задочно обучение (задължителна) и за 

специалностите Зооинженерство, Агрономство и Аграрно инженерство, редовно и задочно 

обучение (избираема).  

 

Гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева да изведе лекционен курс по дисциплината „Замърсяване на 

въздуха и въздействие върху екосистемите“, редовно обучение, спец. „ЕООС“.  

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Определяне на дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, Държавни 

изпити и защити на летни учебни практики и преддипломни стажове за учебната 2022/2023 г. 

………………………………. 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Определя следните дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, 

Държавни изпити и защити на летни учебни практики и преддипломни стажове за учебната 

2022/2023 г. 

Ликвидационна сесия – 7, 8 и 9 септември 2022 г. 
Перманентни дати – 9.12.2022 г., 24.02.2023 г. и 12.05.2023 г. 
  

Начало на учебната година – 12.09.2022 г. 
 

Практики и стажове – редовна сесия: 
Предаване на доклади – 12.09 – 16.09.2022 г. 
Защита на стажове и преддипломен стаж – 19.09 – 23.09.2022 г. 

Практики и стажове – поправителна сесия: 
Предаване на доклади – 20.02 – 24.02.2023 г. 
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Защити на доклади – 27.02 – 02.03.2023 г. 
  

       Държавни изпити  
1. Редовна сесия 
ОКС “Бакалавър” 
- Държавен теоретичен изпит – 29.09.2022 год. 
-  Защита на дипломни работи – 30.09.2022 год. 
ОКС “Магистър” 
- Държавен теоретичен изпит – 06.10.2022 год. 
- Защита на дипломни работи – 07.10.2022 год. 

2. Поправителна сесия 
ОКС “Бакалавър” 
- Държавен теоретичен изпит – 09. 03.2023 год. 
-  Защита на дипломни работи – 10.03.2022 год. 
ОКС “Магистър” 
- Държавен теоретичен изпит – 23.03.2023 год. 
- Защита на дипломни работи – 24.03.2023 год. 
 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Отчисляване от докторантура с право на защита на редовен докторант. 

…………………………………… 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Да бъде отчислен от докторантура с право на защита Петър Николаев Николов - редовен 

докторант по научната специалност Растениевъдство, област на висше образование 6. 

Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, 

съгласно чл. 40, ал.1 на глава ІІ от ПРАСТрУ. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Отчисляване от докторантура с право на защита на докторант на самостоятелна подготовка. 

………………………………………… 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Да бъде отчислен от докторантура с право на защита Цветан Христов Стоев – докторант на 

самостоятелна подготовка по научната специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и 

промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна 

медицина, професионално направление 6.1. Животновъдство.  

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Финансиране на научни проекти по конкурс за 2022 г. 

……………………………………… 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема разпределените суми за финансиране на научните проекти на Аграрен факултет по 

конкурс за 2022 г. както следва: 

 

 
 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на промени в хорариума и таксата за обучение на курс за СДК. 

……………………………….. 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложената промяна в хорариума и таксата за обучение на курс за СДК по 

препариране (дермопластика) – съответно хорариум 30 часа и такса 300 лв. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на цени на анализи, извършвани в Научноизследователската лаборатория 

към Аграрен факултет за външни и вътрешни клиенти. 

………………………………… 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложените промени в ценоразписа на анализи, извършвани в лабораторията за 

външни и вътрешни клиенти. Цените за вътрешни клиенти да са с 50 % по-ниски от цените за 

външни клиенти. 

 
№                      Показатели Цена (лв./бр. с ДДС) 

            Старо 

Цена (лв./бр. с ДДС) 

             Ново 

1. Определяне на сурова пепел             9.00 лв.           15.00 лв. 

2. Определяне на влага           10.00 лв.           15.00 лв. 

Рег. № Тема  
Продължи

телност  
Ръководител  

Сума 

в лева 

1/АФ 
Интегриране на водорасли за пречистване 

на води и за производство на храна за риби 
2 

Проф. д-р Катя 

Нанева Величкова 
8000 

2/АФ 

Влияние на активната реакция върху 

продуктивността в аквапонна 

рециркулационна система 

2 
Проф. д-р Ивайло 

Николаев Сираков 
7972 

3/АФ 

Изследване ефикасността на полезен модел 

- "Дистанционен бутален инжектор за 

ветеринарномедицинско приложение" 

2 

Доц. д-р Радослав 

Михайлов 

Михайлов 

4368 

4/АФ 
Проучване на яйчната продуктивност на 

някои български породи кокошки 
2 

Проф. дн Атанас 

Генчев Генчев 
5962 

5/АФ 
Проучване върху поведението и кръвните 

показатели на кози от породата "Боер" 
2 

Доц. д-р Тодор 

Желязков Славов 
6920 

6/АФ 

Разработване на проект за дооборудване на 

учебната и научно-експериментална база по 

пчеларство в Тракийски университет. 

2 
Проф. дн Иванка 

Желева Желязкова 
19 365 
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3. Определяне на мазнини           20.00 лв.           25.00 лв. 

4. Определяне на влакнини           30.00 лв.           35.00 лв. 

5. Определяне на хлориди             8.00           10.00 лв. 

6. Определяне на pH            5.00           10.00 лв. 

7. Определяне на подвижен азот в почва           10.00 лв.           15.00 лв. 

8. Определяне на макро- и 

микроелементи на ААS  

     5.00 лв./елемент    10.00 лв./елемент 

9. Определяне на мастнокиселинен 

състав на газов хроматограф 

         70.00 лв.         100.00 лв. 

 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение за въвеждане на нов курс за СДК. 

……………………… 
След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди нов курс за СДК „Водачи в конния 

туризъм“ с хорариум 350 часа и такса за обучение 850 лв. ръководител на курса - гл. ас. д-р 

Радка Влаева. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

Заявления от студенти 

………………………. 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Да бъде заверен летен семестър на учебната 2021/2022 г. на следните студенти в редовна 

форма на обучение: 

1. Румяна Георгиева Панайотова – спец. Аграрно инженерство, ІV курс, ф. № 385; 

2. Кирил Кирилов Тенев–Кочат – спец. Зооинженерство, І курс, ф. № 10893; 

3. Еммануил Константинос Кутентакис – спец. Агрономство, ІV курс, ф. № 814; 

4. Митко Пламенов Митков – спец. Агрономство, ІІІ курс, ф. № 835; 

5. Деница Гошева Дойчева – спец. Агрономство, ІV курс, ф. № 805; 

6. Деница Тенева Тенева – спец. Зооинжерество, ІV курс, ф. № 10638; 

7. Васил Николаев Колев - спец. Агрономство, ІV курс, ф. № 826; 

8. Алекси Апостолов Спасов - спец. Зооинжерество, ІV курс, ф. № 10830; 

9. Ахмед Мустафа Иб - спец. Зооинжерество, ІV курс, ф. № 10821. 

10. Мустафа Мусов Клюнов - спец. Зооинжерество, ІV курс, ф. № 10814; 

11. Марио Атанасов Марков – спец. Зооинженерство, ІV курс, ф. № 10815; 

12. Зейнеп Турхан Сарач – спец. ЕООС, І курс, ф. № 877; 

13. Десислава Димитрова Рудева – спец. ЕООС, ІІІ курс, ф. № 814; 

14. Господин Денчев Христов - спец. Агрономство, І курс, ф. № 893 

15. Велика Николаева Петрова - спец. Зооинжерество, ІV курс, ф. № 10812 

 

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  
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