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ПРОТОКОЛ № 17 

от заседание на  ФС 

проведено на  15.06.2021 г. 

 

Днес, 15.06.2021 г. от 13:00 ч. в Зала № 1 се проведе заседание на Факултетния 

съвет на Аграрен факултет.   

Присъстват: доц. д-р Д. Панайотов, проф. дн А. Генчев, проф. В. Кацаров,  

проф. дсн В. Атанасов, проф. д-р В. Радев, проф. д-р Ив. Върляков, проф. д-р С. 

Георгиева, проф. д-р Ч. Митева, проф. д-р Ю. Митев, доц. д-р А. Стоянова, доц. д-р В. 

Димова, доц. д-р Г. Беев, 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 Ст. Методиев, доц. д-р Т. Пенев, 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. И. 

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

Присъстват 30 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 гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет прие следния 

ДНЕВЕН РЕД:  

1. Актуализиране на учебни планове и програми за специалностите в Аграрен факултет. 

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

2. Информация за резултатите от Държавната изпитна сесия за учебната 2020/2021 г. за 

ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър. 

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

3. Информация за резултатите от зимна изпитна сесия за редовно и задочно обучение, 

ОКС „Бакалавър“. 

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

4. Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за зимния 

семестър на учебната 2021/2022 г. 

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

5. Възлагане на нехабилитирани преподаватели извеждането на лекционни курсове за 

зимния семестър на учебната 2021/2022 г. 

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

6. Актуализиране съставите на Методичните съвети в Аграрен факултет и Комисията по 

качество на обучението. 

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

7. Актуализиране съставите на комисиите за провеждане на Държавни изпити в Аграрен 

факултет за учебната 2021/2022 г. 

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

8. Утвърждаване на ръководители за провеждане на груповите летни практики и комисии 

за защита на летни учебни практики и преддипломни стажове за академичната 2021/2022г. 

Докладва: проф. д-р В. Радев – Зам.-Декан по АСД 
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9. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“.  

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

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

„Професор“. 

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

11. Приемане на рецензенти на окончателни отчети на научни проекти по конкурс за 2019 

г. 

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

12. Актуализиране на план-сметка на научен проект.  

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

13. Определяне на дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, 

Държавни изпити и защити на летни учебни практики и преддипломни стажове. 

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

14. Номинация за участие в конкурс на БАН. 

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

15. Текущи 

 

  

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Актуализиране на учебни планове и програми за специалностите в Аграрен 

факултет. 

……………………… 
След проведено гласуване с 26 „За“, 2 „Против“, 2 „Въздържал се“, Факултетния съвет взе 

следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Да се запази старото наименование на дисциплината Интернет технологии, като в 

учебната програма се включат всички съвременни новости в тази област. 

Запазването на старото наименование да се отнася за всички специалности, в които 

се изучава тази дисциплина. 

…………………….. 

След проведено гласуване с 30 „За“, Факултетния съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложената от Методичния съвет актуализация на учебните програми за 

специалност Зооинженерство, както следва: 

 

Специалност Зооинженерство  

 

Промяна в наименование на дисциплини в ОКС „Бакалавър“  

 Старо наименование Ново наименование 
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Задължителна  Информатика Информационни технологии 

Водещи: доц. д-р Габриела Кирякова  

гл. ас. д-р Надежда Ангелова 

Факултативна Интернет технологии Запазва се старото наименование 

Водещ: гл. ас. д-р Надежда Ангелова 

Промяна на ръководител на магистърска програма  
1. МП „Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в 

животновъдството“ - доц. д-р Д. Панайотов  вместо проф. дсн Р. Славов. 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“  
1. Птицевъдство – доц. д-р Христо Луканов (преминаване от гл. ас. в доцент); 

2. Пуйковъдство - доц. д-р Христо Луканов (преминаване от гл. ас. в доцент); 

3. Компютърни текстообработки и презентации (факултативна дисциплина) – доц. д-р 

Габриела Кирякова; 

4.  Математика (избираема дисциплина) – доц. д-р Мирослава Иванова вместо проф. дн 

Веселин Видев; 

5. Промишлено охлювовъдство (избираема дисциплина) - гл. ас. д-р Иван Пенчев вместо 

доц. д-р Стефан Рибарски.  

6. Месо и месни продукти  (задължителна дисциплина) - гл. ас. д-р Иван Пенчев; 

7. Овцевъдство и козевъдство – доц. д-р Димитър Панайотов вместо проф. дсн Радослав 

Славов; 

8. Мляко и млечни продукти“ – (задължителна дисциплина) - доц. д-р Николина 

Найденова вместо проф. дсн Г. Михайлова и доц. д-р Т. Илиев; 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър“  
1. Физически и химически методи за анализ (избираема дисциплина) – проф. д-р Стефка 

Атанасова вместо проф. дсн Гюрга Михайлова (пенсионер); 

2. Технология за производство на птиче месо - доц. д-р Христо Луканов вместо проф. дн 

Атанас Генчев; 

3. Практика по птицевъдство - доц. д-р Христо Луканов вместо проф. дн Атанас Генчев; 

4. Технология за промишлено производство на яйца и яйчни продукти - доц. д-р Христо 

Луканов вместо проф. дн Атанас Генчев; 

5. Добив и окачествяване на птиче месо – гл. ас. д-р Иван Пенчев и доц. д-р Христо 

Луканов вместо доц. д-р Стефан Рибарски; 

6. Консултантски практики по смекчаване на последиците от изменението на климата, 

биологичното разнообразие, опазването на почвите и водите – проф. дн Гергана 

Костадинова вместо проф. дсн Георги Петков;  

7. Добри хигиенни и производствени практики при производство на месо и  месни 

продукти, МП „Управление на системите за безопасност и качество на храните“  - гл. ас. 

д-р Иван Пенчев. 



 

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 33 

 

 

 

8. Добри хигиенни и производствени практики при производство на месо и  месни 

продукти, МП „Технология на месо и месни продукти“ - гл. ас. д-р Иван Пенчев. 

9. Анализ на риска и контрол на критичните контролни точки при производството на месо 

и месни продукти, МП „Управление на системите за безопасност и качество на храните“  - 

гл. ас. д-р Иван Пенчев; 

10. Технология на риба и рибни продукти, МП „Технология на месо и месни продукти“ - 

гл. ас. д-р Иван Пенчев; 

11. Технология на месодобива, МП „Технология на месо и месни продукти“ - гл. ас. д-р 

Иван Пенчев; 

12. Технология на месните продукти, МП „Технология на месо и месни продукти“ - гл. ас. 

д-р Иван Пенчев; 

13. Анализ на риска и контрол на критичните контролни точки при производството на 

месо и месни продукти, МП „Технология на месо и месни продукти“  - гл. ас. д-р Иван 

Пенчев; 

14. Окачествяване и маркетинг на продукцията от говеда и биволи – гл. ас. д-р Ивайло 

Маринов; 

15. Технологии в овцевъдството и козевъдството“, МП „Производствени системи и 

селекция в овцевъдството и козевъдството“ - доц. д-р Димитър Панайотов вместо на проф. 

дсн Радослав Славов. 

16. Съвременни методи за окачествяване и маркетинг на продукти от овце и кози, МП 

„Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството“ - доц. д-р 

Димитър Панайотов вместо на проф. дсн Радослав Славов; 

17. Опаковане и съхранение на млечни продукти , МП „Технология на мляко и млечни 

продукти“, водещ – доц. д-р Николина Найденова; 

18. Технологии на продукти от вторични млечни суровини, МП „Технология на мляко и 

млечни продукти“, водещ – доц. д-р Николина Найденова; 

19. Технологии за производство на масло и млечни консерви, МП „Технология на мляко и 

млечни продукти“, водещ – доц. д-р Николина Найденова; 

20. Микробиология на млякото и млечните продукти, МП „Технология на мляко и млечни 

продукти“, водещ – доц. д-р Николина Найденова; 

21. Системи за управление качеството и безопасността на млякото и млечните продукти, 

МП „Управление на системите за безопасност и качество на храните“, водещ – доц. д-р 

Николина Найденова;  

22. Системи за управление качеството и безопасността на млечните продукти, МП 

„Технология на млечните продукти“, водещ – доц. д-р Николина Найденова; 

23. Технологии за производство на млечнокисели продукти, МП „Технология на мляко и 

млечни продукти“, водещ – доц. д-р Николина Найденова; 
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24. Технологии за производство на сирена – задължителна за 1ви курс, в МП „Технология 

на млечните продукти“, водещ – доц. д-р Николина Найденова. 

25. Окачествяване на продукти от свиневъдството - гл. ас. д-р Иван Пенчев вместо доц. д-р 

Стефан Рибарски; 

 

Включване на преподаватели като водещи на лекционни,практически и 

семинарни занятия по дисциплини в ОКС „Магистър“ 
1. Физически и химически методи за анализ (избираема дисциплина) – доц. д-р Милена 

Цанова; 

2. Консултантски практики по смекчаване на последиците от изменението на климата, 

биологичното разнообразие, опазването на почвите и водите – гл. ас. д-р Дияна 

Дерменджиева; 

3. Окачествяване и маркетинг на продукцията от говеда и биволи – гл. ас. д-р Иван Пенчев 

и доц. д-р Николина Найденова; 

4. Съвременни методи за окачествяване и маркетинг на продукти от овце и кози, МП 

„Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството“ – гл. ас. д-р 

Дарина Памукова и гл. ас. д-р Иван Пенчев; 

 

Отпадане на преподаватели като лектори в ОКС „Магистър“: 
1. Съвременни методи за окачествяване и маркетинг на продукти от овце и кози“, МП 

„Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството“ - поради 

навършване на пенсионна възраст, като лектори да отпаднат проф. дсн. И. Станков, проф. 

дсн Г. Михайлова и доц. д-р С. Рибарски.; 

2. Поради навършване на пенсионна възраст, проф. дсн. И. Станков и проф. дсн Р. Славов 

да отпаднат като лектори на дисциплината „Селекция и репродукция на овце и кози“, МП 

„Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството“; 

 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Бакалавър“ 
1. Птицевъдство (задължителна), с водещ доц. д-р Христо Луканов; 

2. Пуйковъдство (избираема), с водещ доц. д-р Христо Луканов; 

3. Водоплаващи птици (избираема), с водещ проф. дн Атанас Генчев 

4. Инкубация на селскостопански птици (избираема), с водещ проф. дн Атанас Генчев; 

 

Актуализиране на учебни програми на изучавани в ОКС „Магистър“ 

дисциплини: 
1. Технология на промишленото производство на птиче месо – задължителна, с водещ 

доц. д-р Христо Луканов;  

2. Практика по птицевъдство“ – задължителна, с водещ доц. д-р Христо Луканов;  
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3. Технология за производство на втлъстен черен дроб“ - задължителна, с ръководител 

проф. дн Атанас Генчев;  

4. Инкубация“ - задължителна, с ръководител проф. дн Атанас Генчев;  

5. Технология за промишлено производство на яйца и яйчни продукти“ - задължителна, с 

водещ доц. д-р Христо Луканов;  

6. Окачествяване на кокоши яйца за консумация“ - задължителна, с ръководител проф. дн 

Атанас Генчев;   

7. Биологично птицевъдство“ - задължителна, с водещ доц. д-р Христо Луканов;   

8. Добив и окачествяване на птиче месо“ - задължителна, с водещ гл. ас. д-р Иван Пенчев;  

9. Производство на безопасни и качествени продукти от птици“ - задължителна, проф. дн 

Атанас Генчев;  

10. Консултантски практики в животновъдството, раздел Птицевъдство“ - задължителна, с 

водещ проф. дн Атанас Генчев;  

11. Разработване на проекти в животновъдството, раздел: Птицевъдство“ - задължителна, 

с водещ проф. дн Атанас Генчев; 

12. Окачествяване и маркетинг на продукцията от говеда и биволи; 

13. Дисциплините от МП „Консултантска дейност, разработване и управление на проекти 

в животновъдството“. 

Промени в конспекти за семестриални изпити за ОКС „Бакалавър“: 
1. Птицевъдство (задължителна), с водещ доц. д-р Христо Луканов; 

2. Пуйковъдство (избираема), с водещ доц. д-р Христо Луканов; 

3. Водоплаващи птици (избираема), с водещ проф. дн Атанас Генчев 

4. Инкубация на селскостопански птици (избираема), с водещ проф. дн Атанас Генчев; 

5. Зайцевъдство и дивечовъдство с водещ доц. д-р Евгений Райчев 

 

Да се добави текст в програмите на всички дисциплини, водени в секция 

„Птицевъдство“, за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, който да дава 

възможност, в случаи на извънредни обстоятелства, обучението и 

провеждането на изпитите да бъде извършено в електронна среда. 

 

Промени в конспекти за семестриални изпити за ОКС „Магистър“: 
1. Технология на промишленото производство на птиче месо – задължителна за 1ви курс, с 

водещ доц. д-р Христо Луканов;  

2. Практика по птицевъдство“ – задължителна, с водещ доц. д-р Христо Луканов;  
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3. Технология за производство на втлъстен черен дроб“ - задължителна, с водещ доц. д-р 

Христо Луканов;  

4. Инкубация“ - задължителна, с водещ проф. дн Атанас Генчев;  

5. Технология за промишлено производство на яйца и яйчни продукти“ - задължителна, с 

водещ доц. д-р Христо Луканов;  

6. Окачествяване на кокоши яйца за консумация“ - задължителна, с водещ проф. дн 

Атанас Генчев;   

7. Биологично птицевъдство“ - задължителна, с водещ доц. д-р Христо Луканов;   

8. Добив и окачествяване на птиче месо“ - задължителна, с водещ гл. ас. д-р Иван Пенчев; 

9. Производство на безопасни и качествени продукти от птици“ - задължителна, с водещ 

проф. дн Атанас Генчев;  

10. Консултантски практики в животновъдството, раздел Птицевъдство“ - задължителна, с 

водещ проф. дн Атанас Генчев;  

11. Разработване на проекти в животновъдството, раздел: Птицевъдство“ - задължителна, 

с водещ проф. дн Атанас Генчев. 

 

======================================================================================== 

……………………………………. 

След проведено гласуване с 30 „За“, Факултетния съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложената от Методичния съвет актуализация на учебните програми за 

специалност Агрономство, както следва: 

Специалност Агрономство 

Промяна в наименование на дисциплини в ОКС „Бакалавър“  

 Старо наименование Ново наименование 

Задължителна  Информатика Информационни технологии 

Водещи: доц. д-р Габриела Кирякова  

гл. ас. д-р Надежда Ангелова 

Избираема Интернет технологии Запазна се старото наименование 

Водещ: гл. ас. д-р Надежда Ангелова 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“ 
1. Математика – доц. д-р Мирослава Иванова вместо проф. дн Веселин Видев; 
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2. Задължителна дисциплина „Овощарство І част“ – да бъде записан доц. д-р Диян 

Геортиев; 

3. Задължителната дисциплина „Овощарство II част“ да бъде записан доц. д-р Диан 

Георгиев; 

4. Задължителната дисциплина „Животновъдство“, да бъде записан водещ доц. д-р 

Димитър Панайотов; 

5. Факултативната дисциплина „Технологии за преработка на мляко“ да бъде записан  доц. 

д-р Николина Найденова; 
 

 Включване на преподаватели като водещи на лекционни,практически и 

семинарни занятия по дисциплини в ОКС „Бакалавър“ 
1. Лозарство и винарство - да бъде включена като водещ упражнения ас. Ферихан 

Емурлова; 

2. Оранжерийно зеленчукопроизводство - да бъде включена като водещ упражнения 

ас.Роксана Минева; 

3. Полско зеленчукопроизводство - да бъде включена като водещ упражнения ас. Роксана 

Минева. 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър“ 

1. Законодателство и институции в биологичното земеделие в МП Биологично земеделие - 

да бъде записана:  проф. дн. Гергана Костадинова;  

2. Биологично производство на животински продукти към МП Биологично Земеделие  - да  

бъде  записана: проф. дн. Гергана Костадинова; 

3. Консултантски практики по смекчаване на последиците от изменението на климата, 

биологичното разнообразие опазване на почвите и водите към МП Консултантска дейност 

разработване и управление на проекти в растениевъдството - да бъде записана проф. дн. 

Гергана Костадинова; 

4. Избираемата дисциплина „Физикохимични методи за анализ“ - да бъде записана: проф. 

Стефка Атанасова, 
 

Включване на преподаватели като водещи на лекционни,практически и 

семинарни занятия по дисциплини в ОКС „Магистър“ 
1. Избираемата дисциплина „Физикохимични методи за анализ - да бъде записана като 

извеждащ практически занятия доц. д-р Милена Цанова 

 

Актуализиране на учебни програми на изучавани в ОКС „Бакалавър“ 

дисциплини: 
1. Задължителната дисциплина „Екология на хидробионтите и аквакултурата“ с водещ 

доц. д-р Ивайло Сираков; 
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2. Задължителната дисциплина „Мелиорации и мелиоративни технологии“ с водещ доц. д-

р Антония Стоянова; 

3. Факултативната  дисциплина „Инкубация на селскостопанските птици“ с водещ проф. 

дн  Атанас Генчев. 

 

Промяна в конспекта за Държавен теоретичен изпит 

 

Промяна в конспекти за Държавен теоретичен изпит по следните 

магистърски програми: 
1. Производство на посевен и посадъчен материал; 

2. Биологично земеделие; 

3. Агроекология и растителна защита; 

4. Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството; 

 

================================================================ 

……………………………. 

След проведено гласуване с 30 „За“, Факултетния съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложената от Методичния съвет актуализация на учебните програми за 

специалност Агрономство, както следва: 

 

специалност Етерично-маслени култури 

 

Промяна в наименование на дисциплини в ОКС „Бакалавър“  

 Старо наименование Ново наименование 

Задължителна  Информатика Информационни технологии 

Водещи: доц. д-р Габриела Кирякова  

гл. ас. д-р Надежда Ангелова 

Избираема Интернет технологии Запазва се старото наименование 

Водещ: гл. ас. д-р Надежда Ангелова 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“ 
1. Математика – доц. д-р Мирослава Иванова вместо проф. дн Веселин Видев; 

2. Овощарство - да бъде записан водещ доц. д-р Диан Георгиев; 

3. Животновъдство - да бъде записан водещ доц. д-р Димитър Панайотов. 

 

================================================================ 
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…………………………… 
След проведено гласуване с 30 „За“, Факултетния съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложената от Методичния съвет актуализация на учебните програми за 

специалност Агрономство, както следва: 

 

специалност Аграрно инженерство 
 

Промяна в наименование на дисциплини в ОКС „Бакалавър“  

 Старо наименование Ново наименование 

Задължителна  Информатика І част Информационни технологии 

Водещ: доц. д-р Габриела Кирякова 

Задължителна  Информатика ІІ част Запазва се старото наименование 

Водещ: доц. д-р Габриела Кирякова 

Факултативна  Интернет технологии Запазва се старото наименование 

Водещ: гл.ас.д-р Надежда Ангелова 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“ 
1. Електротехника и електрозадвижване (задължителна дисциплина) – доц. д-р Теодора 

Петрова вместо доц. д-р Светослав Иванов; 

2. Животновъдство (задължителна дисциплина) – доц. д-р Димитър Панайотов вместо 

проф. дсн Радослав Славов (пенсионер); 

3. Технологии за преработка на мляко (избираема дисциплина) – доц. д-р Николина 

Найденова вместо проф. дсн Гюрга Михайлова; 

4. Технологии за преработка на месо (избираема дисциплина) – гл. ас. д-р Иван Пенчев 

вместо доц. д-р Стефан Рибарски (пенсионер); 

5. Компютърни текстообработки и презентации (факултативна дисциплина) – доц. д-р 

Габриела Кирякова и ас. д-р Надежда Ангелова вместо проф. д-р Лина Йорданова 

  

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър“ 
1. Физически и химически методи за анализ (МП „Възобновяеми енергийни източници“) – 

проф. д-р Стефка Атанасова вместо проф. дсн Гюрга Михайлова (пенсионер). 

 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Бакалавър“  
1. Електротехника и електрозадвижване, задочно обучение, хорариумът да се промени от 

18 часа лекции и 21 часа упражнения на 21 часа лекции и 18 часа упражнения; 

2. Инкубация на селскостопански птици.  
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================================================================ 

……………………….. 

След проведено гласуване с 30 „За“, Факултетния съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложената от Методичния съвет актуализация на учебните програми за 

специалност ЕООС, както следва: 

специалност ЕООС 

Промяна в наименование на дисциплини в ОКС „Бакалавър“  

 Старо наименование Ново наименование 

Задължителна  Информатика Информационни технологии 

Водещ: доц. д-р Габриела Кирякова  

Факултативна Интернет технологии Запазва се старото наименование 

Водещ: гл. ас. д-р Надежда Ангелова 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“ 
1. Радиоекология – проф. дн Гергана Костадинова вместо проф. дсн Георги Петков; 

2. Екологично законодателство и норми - проф. дн Гергана Костадинова вместо проф. дсн 

Георги Петков; 

3. Технологии за преработка на мляко – доц. д-р Николина Найденова вместо доц. д-р 

Тодор Илиев (пенсионер); 

4. Технологии за обработка на твърди отпадъци – доц. д-р Николина Найденова вместо 

проф. дсн Гюрга Михайлова (пенсионер); 

5. Технологии за преработка на месо – гл. ас. д-р Иван Пенчев вместо доц. д-р Стефан 

Рибарски (пенсионер); 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър“ 
1. Безопасност и качество на храните, МП „Екотуризъм“ и МП „Опазване и управление на 

околната среда“ - доц. д-р Николина Найденова вместо проф. дсн Гюрга Михайлова 

(пенсионер); 

2. Управление на отпадъците в урбанизирани територии“, МП „Екология на селищните 

системи“ – доц. д-р Николина Найденова вместо проф. дсн Гюрга Михайлова (пенсионер). 

 

Промяна на ръководител на Магистърска програма 
1. Опазване и управление на околната среда – проф. дн Гергана Костадинова вместо проф. 

дсн Гюрга Михайлова. 

 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Бакалавър“  
Екология на хидробионтите и аквакултура – доц. д-р Ивайло Сираков; 
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Актуализиране на конспект за Държавен теоретичен изпит в ОКС 

„Бакалавър“ 

=============================================================== 

…………………………… 

След проведено гласуване с 30 „За“, Факултетния съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложената от Методичния съвет актуализация на учебните програми за 

специалност Рибовъдство и аквакултура, както следва: 
 

специалност Рибовъдство и аквакултура 
 

Промяна в наименование на дисциплини в ОКС „Бакалавър“  

 Старо наименование Ново наименование 

Задължителна  Информатика Информационни технологии 

Водещ: доц. д-р Габриела Кирякова  

Факултативна Интернет технологии Запазва се старото наименоватие 

Водещ: гл. ас. д-р Надежда Ангелова 

 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Бакалавър“  
1. Екология на хидробионтите и аквакултурата (факултативна дисциплина); 

2. Компютърни текстообработки и презентации (факултативна дисциплина). 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“ 
1.Преработка и съхранение на хидробионтите (задължителна дисциплина) – гл. ас. д-р 

Иван Пенчев вместо доц. д-р Стефан Рибарски; 

2. Математика (избираема дисциплина) - доц. д-р Мирослава Иванова вместо проф. 

Веселин Видев; 

3. Моделиране и оптимизиране на производството в аквакултурата (избираема 

дисциплина) – доц. д-р Мирослава Иванова вместо проф. Веселин Видев. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Информация за резултатите от Държавната изпитна сесия за учебната 2020/2021 г. за 

ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър. 

…………………………….. 
След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  
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Приема информацията за резултатите от Държавната изпитна сесия за учебната 

2020/2021 г. за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър. 

 

ОКС 
БАКАЛАВЪР 

 
МАГИСТЪР 

 

ДЪРЖАВЕН 

ТЕОРЕТИЧЕН 

 

ДИПЛОМНА 

РАБОТА 

ДЪРЖАВЕН 

ТЕОРЕТИЧЕН 

ДИПЛОМНА  

РАБОТА 

 
Явили 

се 
УСПЕХ 

Явили 

се 
УСПЕХ 

Явили 

се 
УСПЕХ Явили се УСПЕХ 

 

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 
 

Март/ 

Април 

2021 
5 

Добър 

(3.60) 2 
Отличен 

(6.00) 3 
Отличен 

(6.00) - - 

 

АГРОНОМСТВО 
 

Март/ 

Април 

2021 

9 
Добър 

(3.17) 5 
Отличен 

(5.90) 2 

Мн. 

добър 
(5.25) 

2 
Мн. добър 

(4.75) 

 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 
 

Март/ 

Април 

2021 
2 

Отличен 

(5,50) 1 
Отличен 

(6.00) 
- - - - 

 

ЕООС 
 

Март/ 

Април 

2021 

13 
 

Добър 

(3.85) 
3 

Мн. 

добър 
(5.00) 

4 
Мн.добър 

(5.37) 1 
Отличен  

(6.00) 

 

АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 
 

Март/ 

Април 

2021 
- - 3 

Мн. 

добър 
(4.67) 

1 
Мн.добър 

(5.00) 
- - 

 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Информация за резултатите от зимна изпитна сесия за редовно и задочно обучение, 

ОКС „Бакалавър“. 

……………………………. 
След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Приема резултатите от зимна изпитна сесия за редовно и задочно обучение, ОКС 

„Бакалавър“. 
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Специалност Учебна 2020/2021 

 Редовно Задочно 

„Зооинженерство“ 

I курс 4,44 4,36 

II курс 4,55 3,75 

III курс 4,66 4,73 

IV курс 5,42 4,76 

V курс - 5,08 

Семестриален успех 4,77 4,54 

„Екология и опазване на околната среда“ 

I курс 3,13 4,24 

II курс 4,52 4,03 

III курс 4,27 4,67 

IV курс 4,86 4,50 

V курс - 5,08 

Семестриален успех 4,20 4,47 

„Агрономство“ 

I курс 4,18 4,42 

II курс 5,05 4,26 

III курс 4,24 4,90 

IV курс 4,71 4,41 

V курс - 4,14 

Семестриален успех 4,55 4,43 

„Аграрно инженерство“ 

I курс 4,67 4,48 

II курс със задочно 4,97 

III курс със задочно 4,75 

IV курс 5,33 4,77 

V курс - 4,75 

Семестриален успех 5,00 4,74 

„Рибовъдство и аквакултура“ 

I курс 4,71 4,48 

II курс - 4,27 

III курс със задочно 4,40 

IV курс - 4,93 

V курс - 5,61 

Семестриален успех 4,71 4,74 

„Агрономство ЕМК“ 

I курс 4,03 4,08 

Семестриален успех 4,03 4,08 

   

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за 

зимния семестър на учебната 2021/2022 г. 
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………………………….. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Предлага на Академичния съвет да бъдат обявени конкурси за хонорувани 

преподаватели за извеждане на занятия за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

Академична 2021/2022 г.  
Зимен семестър (ред. и зад. обучение)  

Катедра/Учебна дисциплина 
Часове   

л.(х2) упр. изп. р.д.р. общо 

катедра   АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение                         

 

 

 

 

1 Аграрна електроника и автоматика ІІ част, сп. Аграрно 

инженерство, ІV курс, VІІ семестър – редовно обучение 

30(60) 30 10  100 

2 Аграрна електроника и автоматика ІІ част, сп. Аграрно 

инженерство, ІV курс, VІІ семестър – задочно обучение 

15(30) 15 10  55 

3. Топлотехника, спец. Аграрно инженерство, редовно обучение 45(90) 30 10  130 

4. Топлотехника, спец. Аграрно инженерство, задочно обучение 21(42) 18 10  70 

5. Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника, сп. 

ЕООС, редовно обучение 

30(60) 30 10  100 

ОКС “Магистър”                       

1. Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника, 

МП „Земеделска техника“, задочно обучение 

15(30) 9 10  49 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

1. Овощарство 1 част  /Б/Р.об/Агрон./ 4 к 30(60)  10    70 

2. Овощарство 1 част /Б/З.об/Агрон./  5 к 
 

15(30)  10   40 

3. Селекция и семепроизводство с опитно дело, /Б/Р.об/Агрон./ 3 к 30(60) 30 10    100 

4. Селекция и семепроизводство с опитно дело, /Б/З.об/Агрон./ 3 к 15(30) 15 10  55 

5. Биологично производство на грозде, /М/ 12(24) 12 5  41 

6. Биологично производство на плодове, /М/ 15(30) 15 5  50 

7. Прогноза и сигнализация при защита на растенията от /М/ 3(6)  10  16 

8.  Специална ентомология /М/ 15(30) 15 10  55 

9.  Складови неприятели /М/ 9(18)  10  28 

10. Ненасекомни неприятели /М/ 9(18) 6 10  34 

11. 
Политики и програми на ЕС и РБългария в областта на земеделието 

и развитието на селските райони“, ОКС „Магистър“ 6(12) 9 5  26 

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                   

1. 

Агрометеорология, спец. Агрономство, ЕМК и Аграрно 

инженерство, редовно обучение 
30(60)  10  70 

2. 

Агрометеорология, спец. Агрономство, ЕМК и Аграрно 

инженерство, задочно обучение 
15(30)  

10 
 40 

3. Климатология и хидрология, спец. ЕООС и Рибовъдство и 30(60)  10  70 
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аквакултура, редовно обучение 

4. 

Климатология и хидрология, спец. ЕООС и Рибовъдство и 

аквакултура, задочно обучение 
15(30)  

10 
 40 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                   

1 Екология и опазване на околната среда, Агр., ред. обучение  60   60 

2 Екология и опазване на околната среда, Агр., зад. обучение  30   30 

3 Екология и опазване на околната среда, Агр – EМК , ред. обучение  30   60 

4 Екология и опазване на околната среда, Агр. – ЕМК, зад. обучение  15   15 

5 Екология и опазване на околната среда, Зооинж., ред. обучение  30   30 

6 Екология и опазване на околната среда, Зооинж., зад. обучение  15   15 

7 Екология и опазване на околната среда, Рибовъдство., зад. обучение  30   30 

8 Екология и опазване на околната среда, ЕООС., зад. обучение  48   48 

9 Екология на земеделското производство, спец. Агр. инж. ред. об.  15   15 

10 Екология на земеделското производство, спец. Агр. инж. зад. об.  9   9 

       

катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО                   

1. 
Политики и програми на ЕС и РБългария в областта на земеделието 

и развитието на селските райони“, ОКС „Магистър“ 6(12) 9   21 

2. Селекция, репродукция и технологии на отглеждане на биволи 8(16) 2   18 

3. 
Организация на производството и селекция в месодайното 

говедовъдство 8(16) 2   18 

4. 
Съвременни методи за окачествяване и маркетинг на продукти от 

овце и кози 6(12) 2   14 

5. Консултантски практики в животновъдството  7(14) 3   17 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитирани преподаватели извеждането на лекционни курсове за 

зимния семестър на учебната 2021/2022 г. 

……………………… 
След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Възлага на следните нехабилитирани преподаватели да изведат лекционни курсове 

за зимен семестър на учебната 2021/2022 г, редовно и задочно обучение, ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“: 

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. 
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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; 

- „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); 
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- „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 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; 

- „Биохимия и биотехнологии“ за спец. ЕООС, редовно и задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Станислава Пейчева Пеева - пълно извеждане на лекционния курс по 

дисциплината:  

„Декоративни и екзотични животни“, спец. „Зооинженерство“, редовно и задочно 

обучение и спец. „ЕООС“, редовно и задочно обучение. 

 

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 Пенева Гънчева с частично извеждане на лекционния материал 

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; 
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- „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“ 

 

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 „ПППМ“ , специалност „Агрономство“ - “ОКС Магистър“. 

- „Специална хербология“ – МП „ АРЗ“, “ОКС Магистър“ 

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

- „Специална фитопатология“ – МП „АРЗ“, “ОКС Магистър“ 

- „Растителна вирусология и бактериология“ МП „АРЗ“, “ОКС Магистър“ 

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

Ас. Станислава Михайлова Атанасова да изведе лекционния курс по дисциплината: 

- „Цветарство“, спец. ЕООС, Агрономство и ЕМК, редовно и задочно обучение. 

 

Гл. ас. д-р Ивайло Маринов - извеждане на лекционния курс по избираемите 

дисциплина: 

- „Защита при бедствия и първа долекарска помощ“. 

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

инженерство 

 
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. 
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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“.  

 

Гл. ас. д-р Димо Димов да изведе лекционните курсове по дисциплините: 

1. „Хигиена на труда и техника на безопасност“, избираема дисциплина, редовно и 

задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ – пълно извеждане; 

2. „Безопасност на труда и околната среда“ – ОКС „Магистър“ – частично извеждане  

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Актуализиране съставите на Методичните съвети в Аграрен факултет. 

………………………. 

за специалност Зооинженерство 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“ и 1 „Въздържал се“, Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
Приема състав на Методичния съвет на спец.Зооинженерство: 

Председател: проф. дн Иванка Желязкова  

Зам. председател: проф. д-р Иван Върляков 

Членове:  проф. д-р Валентин Кацаров 

  проф. д-р Чонка Митева 

проф. д-р Светлана Георгиева  

доц. д-р Милена Панайотова  

доц. д-р Кънчо Пейчев 

доц. д-р Ценка Желязкова 

  доц. д-р Ганчо Ганчев   

  студент Веска Балтаджиева, І курс 

Членове от бизнеса: Христо Гъчев – „Фарм технолъджи“ 

         Мартин Трънчев – „Топмикс“ 

Секретар: гл. ас. д-р Деяна Христова 

Отговаря: Декан доц. д-р Димитър Панайотов 

 

За специалност Агрономство 

…………………….. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“ Факултетния съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема състав на Методичния съвет за специалности „Агрономство“ и „ЕМК“ 

Председател: доц. д-р Мима Тодорова  

Зам. председател: доц. д-р Ценка Желязкова 

Членове:  доц. д-р Николай Вълчев 

  доц. д-р Антония Стоянова 

  доц. д-р Грози Делчев   

доц. д-р Мария Герджикова 

  доц. д-р Диана Ганева 

  студент Денислав Тодоров – IІ курс,  
Членове от бизнеса: Йордан Стойков – „Евроферт“, Димитровград  

         Здравко Димитров Христакев – „Хрис-99“ ЕООД 

Секретар: гл. ас. д-р Светлин Иванов 

Отговаря: Зам.-декан доц. д-р Катя Величкова 

 

 

За специалност ЕООС 

………………………. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“ Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
Приема състав на Методичния съвет за специалност „ЕООС“ 

Председател: проф. дн Гергана Костадинова   

Зам. председател: доц. д-р Диян Георгиев 

Членове:  доц. д-р Евгени Райчев 

  доц. д-р Ваня Димова 

доц. д-р Катя Величкова 

гл. ас. д-р Маргарита Маринова 

  студент Зорница Георгиева Тодорова, ІІ курс 

Членове от бизнеса: инж. Дора Калчева – РЛ-РИОСВ, Стара Загора 

         Мария Петрова Иванова – РЗИ, Стара Загора 
Секретар: гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева 

Отговаря: Зам.-декан доц. д-р Диян Георгиев 

 

За специалност Аграрно инженерство 

………………………. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  
Приема състав на Методичния съвет за специалност „Аграрно инженерство“ 

Председател: доц. д-р Ваня Димова  
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Зам. председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

Членове:  доц. д-р Милена Панайотова  

  доц. д-р Теодора Петрова 

доц. д-р Мария Герджикова 

доц. д-р Тончо Пенев 

  гл. ас. д-р Галина Динева 

  студент Румяна Панайотова, ІІІ курс  

Членове от бизнеса: доц. д-р Банко Банев – „Алфа Микс“, Стара Загора 

Секретар: гл. ас. д-р Димитър Георгиев 

Отговаря: Зам.-декан проф. д-р Веселин Радев 

 

 

За специалност Рибовъдство и аквакултура 

………………………. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“ Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира като членове на Методичния съвет по Рибовъдство и аквакултура доц. д-р 

Галин Николов и доц. д-р Георги Желязков, а за секретар - гл. ас. д-р Елица 

Вълкова. 

След като бяха приети предложените промени се пристъпи към гласуване на новия състав 

на Методичния съвет. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“ Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
Приема състав на Методичния съвет за специалност „Рибовъдство и аквакултура“ 

Председател: проф. дсн Васил Атанасов  

Зам. председател: доц. д-р Ивайло Сираков 

Членове:  доц. д-р Галин Николов 

  доц. д-р Георги Желязков 

  доц. д-р Георги Бонев  

  доц. д-р Георги Беев 

  доц. д-р Валентин Дойчев 

  доц. д-р Стефка Стоянова 

  студент Станислав Ганчев Танев, ІІ курс, зад. обучение 

Членове от бизнеса: Красимир Георгиев – ЕТ“Красимир Георгиев 

        Стоян Божилов – „Форест груп“ЕООД 

Секретар:   гл. ас. д-р Елица Вълкова 

Отговаря:  Зам.-декан проф. д-р Веселин Радев  

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 
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Актуализиране съставите на комисиите за провеждане на Държавни изпити в 

Аграрен факултет за учебната 2021/2022 г. 

……………………………. 
След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира състави на комисии за провеждане на държавни изпити в Аграрен факултет 

за учебната 2021/2022 г. 

Специалност “Зооинженерство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. дн Иванка Желязкова 

Зам. председател: доц. д-р Станимир Димитров 

 Членове:  доц. д-р Милена Панайотова  

проф. дн Атанас Генчев 

проф. д-р Юрий Митев 

доц. д-р Сашка Чобанова 

доц. д-р Димитър Панайотов 

доц. д-р Валентин Дойчев 

доц. д-р Стефка Стоянова 

гл. ас. д-р Радка Влаева 

 Секретар: гл. ас. д-р Радостина Гънчева 
 

Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“: 

Председател: проф. дсн Васил Атанасов 

Зам. председател: проф. д-р Веселин Радев 

Членове:  проф. дн Атанас Генчев 

проф. д-р Валентин Кацаров 

   доц. д-р Сашка Чобанова 

   доц. д-р Милена Панайотова 

   доц. д-р Георги Бонев 

   доц. д-р Ивайло Сираков 

 Секретар: гл. ас. д-р Деяна Генчева 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. д-р Валентин Кацаров 

Зам. председател: проф. дн Атанас Генчев 

Членове:  доц. д-р Ганчо Ганчев 

   доц. д-р Милена Панайотова 

доц. д-р Георги Бонев 

доц. д-р Ивайло Сираков 

гл. ас. д-р Иван Пенчев 

 Секретар: гл. ас. д-р Станислава Пеева 
 

 

Специалност “Агрономство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 
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Председател: доц. д-р Антония Стоянова 

Зам. председател: доц. д-р Мима Тодорова 

 Членове:  доц. д-р Ценка Желязкова 

доц. д-р Грози Делчев 

   доц. д-р Николай Вълчев 

доц. д-р Диана Ганева 

доц. д-р Мария Герджикова 

 доц. д-р Ангел Иванов 

   гл. ас. д-р Светлин Иванов  

Секретар: ас. Станислава Атанасова 

 

Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“: 

 Председател: доц. д-р Николай Вълчев 

Зам. председател: доц. д-р Мима Тодорова 

 Членове:  доц. д-р Ценка Желязкова 

доц. д-р Грози Делчев 

доц. д-р Антония Стоянова 

   проф. дн Гергана Костадинова 

   гл. ас. д-р Галя Христова  

 Секретар: гл. ас. д-р Митко Георгиев  
 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: доц. д-р Ценка Желязкова 

Зам. председател: доц. д-р Грози Делчев 

 Членове:  доц. д-р Антония Стоянова 

доц. д-р Мима Тодорова 

доц. д-р Николай Вълчев 

   доц. д-р Диана Ганева 

   доц. д-р Мария Герджикова 

доц. д-р Ангел Иванов 

гл. ас. д-р Светлин Иванов  

Секретар: ас. Станислава Атанасова 

 

Специалност “Екология и опазване на околната среда” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: проф. дн Гергана Костадинова  

Зам. председател: доц. д-р Диян Георгиев 

 Членове:  проф. д-р Чонка Митева 

   доц. д-р Тодор Славов 

   доц. д-р Георги Беев 

доц. д-р Милена Цанова 

Секретар: гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева 

 
 

Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“: 

 Председател: проф. д-р Чонка Митева 

Зам. председател: проф. д-р Иван Върляков 
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Членове:  проф. дн Иванка Желязкова 

проф. д-р Светлана Георгиева  

доц. д-р Диян Георгиев 

доц. д-р Евгений Райчев 

доц. д-р Николина Найденова 

 Секретар: гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: проф. дн Иванка Желязкова  

Зам. председател: проф. д-р Гергана Костадинова 

 Членове:  доц. д-р Диян Георгиев 

   доц. д-р Тончо Динев 

доц. д-р Тончо Пенев 

доц. д-р Николина Найденова 

  Секретар: гл. ас. д-р Елица Вълкова 

 

Специалност Аграрно инженерство: 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: доц. д-р Ваня Димова 

Зам. председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

 Членове:  проф. д-р Стефка Атанасова 

   доц. д-р Теодора Петрова 

доц. д-р Николина Найденова  

   гл. ас. д-р Митко Георгиев 

   гл. ас. д-р Димитър Йоргов 

 Секретар: гл. ас. д-р Галин Тиханов 

 

 

Защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“: 

 Председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

Зам. председател: доц. д-р Ваня Димова 

 Членове:  доц. д-р Теодора Петрова 

   доц. д-р Мария Герджикова 

   гл. ас. д-р Галина Динева 

гл. ас. д-р Галин Тиханов 

 Секретар: гл. ас. д-р Димитър Георгиев 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

Зам. председател: доц. д-р Ваня Димова 

 Членове:  доц. д-р Валентин Дойчев 

доц. д-р Теодора Петрова  

гл. ас. д-р Галина Динева 

гл. ас. д-р Галин Тиханов 

 Секретар: гл. ас. д-р Галя Христова 
 
 



 

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: 26 от 33 

 

 

 

 

Специалност “Рибовъдство и аквакултура” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: доц. д-р Ивайло Сираков 

Зам. председател: проф. д-р Веселин Радев 

 Членове:  доц. д-р Стефка Стоянова 

доц. д-р Ганчо Ганчев 

доц. д-р Станимир Димитров 

доц. д-р Георги Желязков 

 Секретар: гл. ас. д-р Маргарита Маринова 

 

Защита на дипломни работи: 

Председател: доц. д-р Ивайло Сираков 

Зам. председател: проф. д-р Юрий Митев 

Членове:  доц. д-р Георги Бонев 

   доц. д-р Катя Величкова 

доц. д-р Георги Желязков 

  доц. д-р Стефка Стоянова 

 Секретар: ас. д-р Желязко Събев 

 

 

Комисия „Качество на обучението“: 

Поради пенсиониране на проф. Гюрга Михайлова, нейното място като Председател на 

комисията да заеме доц. д-р Ивайло Сираков. 
 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира доц. д-р Ивайло Сираков за Председател на „Комисия по качество на 

обучението“ на мястото на проф. дсн Гюрга Михайлова (пенсионер). 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Утвърждаване на ръководители за провеждане на груповите летни практики и 

комисии за защита на летни учебни практики и преддипломни стажове за 

академичната 2021/2022г. 

……………………………. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Утвърждава предложените ръководители за провеждане на груповите летни 

практики за академичната 2021/2022г. в периода  след лятната сесия, както следва: 

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 

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

Гл. ас. д-р Ивайло Маринов – кат. „Животновъдство - преживни животни и млекарство”; 

Гл. ас. д-р Радостина Гънчева – „Животновъдство – непреживни и други животни”. 
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АГРОНОМСТВО  И ЕМК 

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

факултет 

Ас. Ферихан Емурлова – кат. „Растениевъдство”; 

Ас. Роксана Минева – 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”; 

Гл. ас. д-р Маргарита Маринова - кат. „Биология и аквакултура”.  
 
АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО   

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

Гл. ас. д-р Галина Динева – кат. „Аграрно инженерство”;  

Гл. ас. д-р Галин Тиханов – кат. „Аграрно инженерство”.  
 
II-ри курс-индивидуална или групова практика по Животновъдство в УЕБ на АФ 

Гл. ас. д-р Ивайло Маринов – кат. „Животновъдство - преживни животни и млекарство”. 
 
РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

I-ви курс – групова практика на територията на ТрУ 

Доц. д-р Ивайло Сираков - кат.  „Биология и аквакултура”; 

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

 

2. Утвърждава предложените състави на комисии за защита на летните практики и 

преддипломни стажове за учебната 2021/2022 г. 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: доц. д-р Милена Панайотова - кат. „Животновъдство - преживни животни и 

млекарство”. 

Членове: 

Доц. д-р Тодор Славов – кат. „Морфология, Физиология и Хранене”;  

Гл. ас. д-р Дарина Памукова – кат. „Животновъдство-преживни животни и млекарство”. 
 
III-ти курс - индивидуална практика по птицевъдство, свиневъдство, коневъдство и 

месопреработване 

Председател: Проф. д-р Атанас Генчев –кат. „Животновъдство-непреживни и други 

животни”.           

Членове: 

Доц. д-р Валентин Дойчев - Проф. д-р Атанас Генчев – кат. „Животновъдство-непреживни 

и други животни”;           

Гл. ас. д-р Радка Влаева – кат. „Животновъдсдтво–непреживни и други животни”; 
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Гл. ас. д-р Димо Димов - кат. „Приложна екология и зоохигиена“.     
 

IV-ти курс – преддипломен стаж 

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

животни“. 

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

Доц. д-р Христо Луканов - кат. „Животновъдство–непреживни и други животни”; 

Доц. д-р Сашка Чобанова  - кат. „Морфология, физиология и хранене на животните“     

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”; 

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

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

Членове: 

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

Гл. ас. д-р Митко Георгиев - 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”; 

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

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

зоохигиена”. 

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

Гл. ас. д-р Маргарита Маринова - кат. „Биология и аквакултура”. 
 
IV-ти курс - преддипломен стаж 

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

Членове :  

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



 

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: 29 от 33 

 

 

 

Гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева - кат. „Приложна екология и зоохигиена”. 

 

АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО   

III–ти курс – индивидуална практика по механизация 

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

Членове: 

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

Гл. ас. д-р Димитър Георгиев - кат. „Аграрно инженерство”. 
 
IV– ти курс – преддипломен стаж 

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

Членове :  

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

Гл. ас. д-р Галина Динева - кат. „Аграрно инженерство”. 

 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

ІІ курс – индивидуална практика 

Председател: Доц. д-р Ивайло Сираков – кат. „Биология и аквакултура” 

Членове: 

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

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

 

ІІI курс – индивидуална практика 

Председател: Доц. д-р Ивайло Сираков – кат. „Биология и аквакултура”. 

Членове: 

Доц. д-р Стефка  Стоянова - кат. „Биология и аквакултура”; 

Доц. д-р Георги  Желязков - кат. „Биология и аквакултура”. 
 
IV курс – преддипломен стаж 

Председател: Доц. д-р Ивайло Сираков - кат. „Биология и аквакултура”; 

Членове: 

Доц. д-р Стефка  Стоянова - кат. „Биология и аквакултура”; 

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

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

………………………………. 
След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научна специалност „Генетика“, професионално направление 
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6.3 „Животновъдство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и 

ветеринарна медицина“.  

Срок – 2 месеца след обявяване в ДВ  

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Професор“. 

………………………… 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
Утвърждава състав на на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 
длъжност „Професор“ по научна специалност „Екология и опазване на 
екосистемите“, 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, ТрУ, ПН 4.3. „Биологически науки“; 

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

3.Доц. д-р Ангел Иванов Павлов – ВМФ, ТрУ, ПН 4.3. „Биологически науки“; 

Резерва: 

1. Доц. д-р Тончо Господинов Динев – АФ, ТрУ, 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 Димчо Захариев Иванов - ШУ „Епископ Константин Преславски“,  ПН 4.3. 

„Биологически науки“; 

4. Доц. д-р Иванка Иванова Тенева – Джамбазова - ПУ „Паисий Хилендарски“, ПН 4.3. 

„Биологически науки“; 

Резерва:  

1. Доц. д-р Пламен Стефанов Стоянов - ПУ „Паисий Хилендарски“, ПН 4.3. 

„Биологически науки“. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на рецензенти на окончателни отчети на научни проекти по конкурс за 

2019 г. 

……………………….. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
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Приема следните рецензенти на окончателни отчети на научни проекти по конкурс за 2019 

г.: 

1. Проф. дн Ана Стоилова Салджиева от ИПТП-Чирпан, пенсионер, за рецензент на НП 

1АФ/19 „Влияние на минералното торене и климатичните условия върху качеството на 

зърното от твърда пшеница“ с ръководител - доц. Грози Делчев;  

 

2. Проф. д-р Диман Диманов, пенсионер, за ренезент на НП 3АФ/19 „Влияние на 

някои екологични фактори върху проявлението на хронична обструктивна белодробна 

болест (ХОББ)“ с ръководител - гл. ас. д-р Елица Вълкова;  

 

3. Доц. д-р Ана Добрева – Институт по розата и етеричномаслените култури Казанлък, ССА 

за рецензент на НП 5АФ/19 „Проучване на антиоксидантната активност и химичният 

състав на диворастящи лечебни растения“ с ръководител  - доц. дн Нели Грозева; 

 

4. Доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов – катедра „Екология и опазване на околната среда“, 

Биологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, за рецензент на 

НП 7АФ/19 „Сезонна и денонощна активност на язовеца (Meles meles Linnaeus, 1758) в 

района на Сърнена Средна гора“ с ръководител - ас. д-р Станислава Пеева; 

 

5. Проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова ЗИ Стара Загора, за рецензент на НП 10АФ/19

 „Проучване продуктивните и екстериорни характеристики на новосъздадена бащина 

родителска форма за получаване на аутосексингови Великденски носачки“ с ръководител - 

ас. д-р Христо Луканов; 

 

6. проф. д-р Димитър Греков – АУ, Пловдив, за рецендент на НП 11АФ/19 „Изпитване на 

хибриди от Bombyx mori L. с цел кандидатстване за признаването им от ИАСАС като 

оригинални за отглеждане с изкуствена храна“ с ръководител - ас.д-р Радостина Гънчева. 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на план-сметка на научен проект. 

………………………. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема актуализиране на план-сметката на Научен проект „Мониторинг на 

температурата и влажността в кошери изработени от различен материал чрез 

електронна записваща система през различните периоди от развитието на 

пчелното семейство“, с научен ръководител проф. дн Иванка Желязкова, а именно 

сумата от 50.00 лева от т. 5 „Информационни продукти и услуги и 200.00 лева от т. 11 

„Разходи за публикуване на научните резултати и печатните разходи в т. 10 

„Заплащания на външни организации извършване на анализи, изпитания, ремонт и 

поддръжка на апаратура и др. 
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Определяне на дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, 

Държавни изпити и защити на летни учебни практики и преддипломни стажове. 

………………………….. 
След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема дати за провеждане на ликвидационна сесия, перманентна сесия, Държавни 

изпити и защити на летни учебни практики и преддипломни стажове: 

  
Ликвидационна сесия – 8, 9 и 10 септември 2021 г. 

Перманентни дати – 10.12.2021 г. , 25.02.2022 г. и 13.05.2022 г. 

 

Начало на учебната година – 13.09.2021 г. 

Практики и стажове – редовна сесия: 

Предаване на доклади – 07.09 – 10.09.2021 г. 

Защита на стажове и преддипломен стаж – 13.09 – 17.09.2021 г. 

Практики и стажове – поправителна сесия: 

Предаване на доклади – 21.02 – 25.02.2022 г. 

Защити на доклади – 28.023 – 04.03.2022 г. 

 

 Държавни изпити  

1. Редовна сесия 

ОКС “Бакалавър” 

- Държавен теоретичен изпит – 23.09.2021 год. 

-  Защита на дипломни работи – 24.09.2021 год. 

ОКС “Магистър” 

- Държавен теоретичен изпит – 07.10.2021 год. 

- Защита на дипломни работи – 08.10.2021 год. 

2. Поправителна сесия 

ОКС “Бакалавър” 

- Държавен теоретичен изпит – 10. 03.2022 год. 

-  Защита на дипломни работи – 11.03.2022 год. 

ОКС “Магистър” 

- Държавен теоретичен изпит – 24.03.2022 год. 

- Защита на дипломни работи – 25.03.2022 год. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Номинация за участие в конкурс на БАН. 

………………………… 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“ и 1 „Въздържал се“ Факултетния съвет взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ:  

Предлага да бъде номиниран за ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ на БЪЛГАРСКА 

АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, проф. инж. Мартин Димитров Банов – Председател на 

Селскостопанска академия, София. 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

1. Предложение за утвърждаване на такси за курсове по СДК. 

………………………… 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди удвояване на таксата за 

обучение по СДК за граждани извън ЕИП, като това се приложи за всички курсове 

по СДК в Аграрен факултет. 

 

2. Разрешение за служебна заверка 

…………………………. 

След проведено гласуване с 30 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Да бъде заверен служебно летен семестър на учебната 2020/2021 г. на Иван Руменов 

Стефанов, студент от спец. ЕООС, ІІ курс, ф. № 812. 

 

 

 

 
ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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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

