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ПРОТОКОЛ № 26 

от заседание на  ФС 

проведено на  28.06.2022 г. 

 
Днес, 28.06.2022 г. от 13:00 ч. се проведе заседание на Факултетния съвет на Аграрен 

факултет.   

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

Ив. Върляков, проф. д-р Ив. Желязкова, проф. д-р Св. Георгиева, проф. д-р Ч. Митева, проф. д-р 

Ю Митев, проф. д-р Е. Райчев, проф. д-р Ив. Сираков, проф. д-р К. Величкова, доц. д-р А. 

Стоянова, доц. д-р В. Димова, доц. д-р Г. Бонев, доц. д- Д. Ганева, доц. д-р Д. Георгиев, доц. д-р К. 

Пейчев, доц. д-р М. Тодорова, доц. дн Н. Грозева, доц. д-р Р. Михайлов, доц. д-р С. 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, студент Хр. Иванов, докт. Я. Янков. 

Списъчен състав – 33. 

На заседанието присъстват 29 членове, т.е. 2/3 от списъчния състав. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

 

Деканът на АФ направи предложение за включване на нови точки в дневния ред: 

4.  Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Механизация 

и електрификация на животновъдството“. 

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

5.  Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Механизация 

и електрификация на растениевъдството“. 

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

6. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност 

„Екология и опазване на екосистемите“, 

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

7. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност 

„Специални отрасли (Пчели). 

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

8. Утвърждаване на състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ 

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

9. Утвърждаване на състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Главен асистент“ 

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

10. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова магистърска програма. 

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

20. Промяна в заглавие на курс за СДК. 

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

 
Не са постъпили други предложения и се премина към гласуване. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет прие следния 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Мелиорации 

(вкл. Почвена ерозия и борбата с нея)“. 
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Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

2. Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност „Екология и 

опадване на екосистемите“. 

Докладва: гл. ас. д-р Р. Гънчева – научен секретар на АФ 

3.  Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Специални 

отрасли (Промишлен дивеч)“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

4.  Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Механизация 

и електрификация на животновъдството“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

5.  Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Механизация 

и електрификация на растениевъдството“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

6. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност 

„Екология и опазване на екосистемите“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

7. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна специалност 

„Специални отрасли (Пчели). 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

8. Утвърждаване на състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Професор“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

9. Утвърждаване на състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Главен асистент“. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

10. Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова магистърска програма. 

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

11. Актуализиране съставите на Методичните съвети в Аграрен факултет.  

Докладва: проф. д-р К. Величкова – зам.-декан по УД 

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

факултет за учебната 2022/2023 г. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – зам.-декан по УД 

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

защита на летни учебни практики и преддипломни стажове за академичната 2022/2023г. 

Докладва: проф. д-р В. Радев – зам.-декан по АСД 

14. Избор на хоноруван преподавател за извеждане на занятия за зимен семестър на учебната 

2022/2023 г. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – зам.-декан по УД 

15. Възлагане на нехабилитиран преподавател частичното извеждане на лекционни курсове за 

зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

Докладва: проф. д-р К. Величкова – зам.-декан по УД 

16. Приемане актуализация на катедрените бюджети. 

Докладва: доц. д-р Д. Панайотов –Декан на АФ 

17. Актуализиране на план-сметка на редовен докторант. 

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

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

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 
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19. Удължаване срока на научен проект.  

Докладва: доц. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

20. Промяна в заглавие на курс за СДК. 

Докладва: проф. д-р В. Радев – зам.-декан по АСД 

21. Текущи 

 
Декан – Във връзка с предстоящите пет избора за академични длъжности Деканският съвет 

предлага състав на Комисия по избора: 

1. проф. д-р Иван Върляков - Председател 

2. доц. д-р Тончо Пенев - член 

3. гл. ас. д-р Ивайло Маринов - член  

Не са постъпили други предложения и се премина към гласуване. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет прие предложения състав на 

комисията. 

  

ПО ПЪРВА ТОЧКА 
Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност 

„Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея)“. 

……………………………………… 
След проведено тайно гласуване от 28 гласували - 26 „За“, 2 невалидни бюлетини. Факултетния 

съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира доц. д-р Антония Колева Стоянова на академичната длъжност „Професор“, по 

научна специалност „Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея)“, област на висше 

образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. 

„Растениевъдство“.  

2. Предлага на Ректора на Тракийски университет да издаде заповед за назначаването на 

доц. д-р Антония Колева Стоянова на академичната длъжност „Професор“ към кат. 

„Растениевъдство“. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“ по научната специалност 

„Екология и опадване на екосистемите“. 

……………………………………….. 
След проведено тайно гласуване от 28 гласували - 26 „За“, 2 невалидни бюлетини. Факултетния 

съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира доц. д-р Диян Михайлов Георгиев на академичната длъжност „Професор“, по 

научна специалност „Екология и опадване на екосистемите“, област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки.  

2. Предлага на Ректора на Тракийски университет да издаде заповед за назначаването на 

доц. д-р Диян Михайлов Георгиев на академичната длъжност „Професор“ към кат. 

„Екология и зоохигиена“. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Специални 

отрасли (Промишлен дивеч)“. 

…………………………………….. 
След проведено тайно гласуване от 29 гласували - 27 „За“, 2 невалидни бюлетини. Факултетния 

съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Станислава Пейчева Пеева на академичната длъжност „Доцент“ по 

научна специалност „Специални отрасли (Промишлен дивеч)“, област на висше образование 

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. 

Животновъдство.  

2. Предлага на Ректора на Тракийски университет да издаде заповед за назначаването на гл. 

ас. д-р Станислава Пейчева Пеева на академичната длъжност „Доцент“ към кат. 

„Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Механизация и електрификация на животновъдството“. 

……………………………………. 
След проведено тайно гласуване от 28 гласували - 27 „За“, 1 невалидна бюлетина. Факултетния 

съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Галина Тенев Динева на академичната длъжност „Доцент“ по научна 

специалност „Механизация и електрификация на животновъдството”, област на висше 

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

2. Предлага на Ректора на Тракийски университет да издаде заповед за назначаването на гл. 

ас. д-р Галина Тенев Динева на академичната длъжност „Доцент“ към кат. „Аграрно 

инженерство“. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност 

„Механизация и електрификация на растениевъдството“. 

…………………………………….. 
След проведено тайно гласуване от 29 гласували - 28 „За“, 1 невалидна бюлетина. Факултетния 

съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Галин Илиев Тиханов на академичната длъжност „Доцент“ по научна 

специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството”, област на висше 

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

2. Предлага на Ректора на Тракийски университет да издаде заповед за назначаването на гл. 

ас. д-р Галин Илиев Тиханов на академичната длъжност „Доцент“ към кат. „Аграрно 

инженерство“. 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна 

специалност „Екология и опазване на екосистемите“. 

…………………………………….. 

След проведено гласуване с 29 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 „Екология и опазване на 

екосистемите“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки.  за нуждите на кат. 

„Екология и зоохигиена“.  

Срок – 2 месеца от обявяване на конкурса в ДВ. 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научна 

специалност „Специални отрасли (пчели)“. 

……………………………………….. 

След проведено гласуване с 29 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 „Специални отрасли 

(пчели)“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 

професионално направление 6.3. Животновъдство. за нуждите на кат. „Животновъдство – 

непреживни животни и специални отрасли“. 

Срок – 2 месеца от обявяване на конкурса в ДВ. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

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

„Професор“. 

………………………………. 
След проведено гласуване с 29 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 „Морфология“, професионално направление 4.3 

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

информатика: 

Вътрешни членове: 

1. проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева – МФ, ТрУ, професионално направление 4.2. Химически 

науки; 

2. Доц. д-р Тончо Господинов Динев – АФ, ПН 4.3. Биологически науки; 

3. Доц. д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова – МФ,  ПН 4.3. Биологически науки. 

Резерва  
1.Доц. д-р Милена Стоева-Цанова– АФ, ПН 4.3. Биологически науки. 
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Външни членове: 

1. Проф. дн Николай Еленков Лазаров – МУ-София, ПН 7.1 Медицина; 

2. Проф. д-р Димитър Савов Димитров – пенсионер, ВМФ, ТрУ, ПН 6.4 Ветеринарна медицина; 

3. Проф. д-р Машенка Борисова Димитрова – ИЕМПАМ – БАН, ПН 4.3. Биологически науки; 

4. Проф. д-р Мери Любенова Ганчева – ИЕМПАМ – БАН, ПН 7.1 Медицина. 

Резерва 
1.Доц. д-р Димо Стоянов Кръстев – МУ, София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, ПН 

7.1 Медицина. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

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

„Главен асистент“. 

………………………………………. 
След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

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

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Овощарство“, професионално 

направление 6.1 Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и 

ветеринарна медицина: 

 Вътрешни членове: 

1. Доц. д-р Николай Янчев Вълчев - АФ, ТрУ, ПН 6.1. Растениевъдство; 

2. Доц. д-р Антония Колева Стоянова – АФ, ТрУ, ПН 6.1. Растениевъдство; 

3. Доц. д-р Ценка Жекова Желязкова – АФ, ТрУ, ПН 6.1. Растениевъдство. 

Резерва: 

1.  Доц. д-р Мима Христова Тодорова – АФ, ТрУ, ПН 6.1. Растениевъдство. 

 

Външни членове: 

1. Доц. д-р Диян Петков Георгиев – ИПЖЗ, Троян, ПН 6.1. Растениевъдство; 

2. Доц. д-р Деница Димитрова Сербезова - ЛТУ, София, ПН 6.1. Растениевъдство. 

Резерва:  

1. Доц. д-р Боряна Минчева Стефанова - ИПЖЗ, Троян, ПН 6.1. Растениевъдство. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на квалификационна характеристика и учебен план на нова магистърска 

програма. 

Проф. д-р К. Величкова - Постъпил е доклад от Председателя на Методичния съвет на спец. 

Аграрно инженерство, доц. д-р В. Димова (вх. № 1371/22.06.2022 г.) относно предложение за 

разкриване на нова магистърска програма „Агротроника“, част от проект BG05М2ОР001-2.016-

0009-С01 „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на 

обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез 

партньорство между Тракийски университет, УНСС, Русенски университет и Българска стопанска 

камара (СИМПО-ТрУ)“, разработена съвместно с РУ „Ангел Кънчев“ в професионално 

направление 5.13 Общо инженерство и 4.6 Информатика и компютърни науки. Ръководител на 

магистърската програма - доц. д-р Теодора Петрова. 
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Методичния съвет на спец. Аграрно инженерство предлага да бъдат приети от Факултетния съвет 

и утвърдени от Академичния съвет квалификационна характеристика и учебен план на новата 

магистърска програма „Агротроника“. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 

„АГРОТРОНИКА” 

Ръководител на програмата – доц. д-р Теодора Петрова 

 

Магистърската програма „АГРОТРОНИКА” е съобразена с нарастващата потребност от 

все по-интензивно навлизане на процесите на автоматизация и дигитализация в аграрния сектор, 

изискват подготовката на кадри за една нова техногенна среда за производство на селскостопанска 

продукция. Тази среда става все по наситена на роботроника и агротроника. Роботиката е област 

на науката и технологиите, фокусирана върху създаването на роботи и роботизирани системи, 

предназначени да автоматизират сложни технологични процеси и операции, включително тези, 

извършвани в недетерминирани условия, за да заменят човек при извършване на тежка, досадна и 

опасна работа. Агротрониката е област на науката и технологиите, базирана на синергичното 

съчетание на прецизни аграрни възли с електронни, електрически и компютърни компоненти, 

които осигуряват проектирането и производството на качествено нови модули, системи, машини и 

системи с интелигентен контрол на техните функционални движения.  

Магистърът по „АГРОТРОНИКА“ трябва да е готов за професионални дейности по 

организация и изпълнение на монтаж и пускане в експлоатация на агротронни системи, работа по 

експлоатация на компоненти на оборудването и модули на агротронни системи, за поддръжка и 

ремонт на оборудването на компоненти и модули на агротронни системи.  

Целта на обучението по магистърската програма по „АГРОТРОНИКА“ е свързана с 

подготовка на ново поколение проектанти, разработчици и администратори на съвременни 

системи с цифрова и паралелна обработка, използване на комуникационни и навигационни 

системи и приложение на безпилотни летателни апарати, разработчици и администратори на 

сложни софтуерни системи. 

Съществен принос за иновативността на програмата е дългогодишното успешно 

сътрудничество на преподавателите на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ и РУСЕНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“. 

В рамките на обучителния процес ще бъдат използвани интерактивни методи на обучение 

като управленски дискусии, казусни методи, дискусии и практически стаж. Екипът от 

преподаватели залага на най-съвременните концепции, практики и бизнес инструменти в сферата 

на иновациите, предприемачеството, маркетинга, мениджмънта и финансите, базирани на 

интерактивен подход на преподаване. 

В този смисъл програмата е актуална и до голяма степен гарантира успешната реализация 

на завършилите студенти както в България, така и в други страни на ЕС. Тракийски университет 

възлага ръководството на магистърската програма на катедра „Аграрно инженерство“, имаща 

утвърдени позиции в областта на агротронните технологии. 
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 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
ДИСЦИПЛИНИ 

        
     

1.  
Програмиране на език Python в 

агротрониката 
1 60 80 2/1 1 30 110 5/5 1 60 80 2/1 

 

6 

2.  Сензори в агротрониката 1 45 50 2/2 1 30 65 5/5 1 45 50 2/2 4 

3.  Компютърни мрежи и комуникации 1 60 80 2/2 1 30 110 5/5 1 60 80 2/2 6 

4.  
Навигационни системи в 

агротрониката 
1 60 80 2/2 1 30 110 5/5 1 60 80 2/2 

6 

5.  
Електронни системи за 

дистанционно управление на 

мобилни роботи 

2 60 65 2/2 2 30 95 5/5 2 60 65 2/2 

 

5 

6.  
Системи за видеоконтрол и 

видеонаблюдение, обработка на 

изображения 

2 45 50 2/1 2 30 65 5/5 2 45 50 2/1 

4 

7.  
Използване на безпилотни летателни 

апарати аграрния сектор 
2 45 50 2/1 2 30 65 5/5 2 45 50 2/1 

4 

8.  
Методи за цифрова обработка на 

информация 
2 60 65 2/2 2 30 95 5/5 2 60 65 2/2 

5 
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 ОБЩОЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ 
 

 435 520   240 715   435 520  
 

 2. ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ              

1.  Проектиране и експлоатация на 
бази от данни 

1 45 50 2/1 1 30 65 5/5 1 45 50 2/1 4 

2.  Основи на кибер сигурността 1 45 50 2/1 2 30 65 5/5 1 45 50 2/1 4 

3.  Обработка на големи масиви от 
данни 

2 45 50 2/1 2 30 65 5/5 2 45 50 2/1 4 

4.  Дигитални системи за прецизно 
земеделие 

2 45 50 2/1 2 30 65 5/5 2 45 50 2/1 4 

5.  Иновационен мениджмънт, 
управление на проекти и 
предприемачество 

2 45 50 2/1 2 30 65 5/5 2 45 50 2/1 4 

 ОБЩО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ  225 250   150 325   225 250   

 3. ФАКУЛТАТИВНИ 

ДИСЦИПЛИНИ 
        

     

 Стаж (И) 3 30 35 1/1 3 15 48 5/0 3 30 35 1/1 3 

 ОБЩО ФАКУЛТАТИВНИ 

ДИСЦИПЛИНИ 
 30 35   15 50   30 35 

  

               

 РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА 

ДИПЛОМНА РАБОТА 
3 15 660   15 660  3 15 660 

  

27 

 ОБЩО  705 1465   420 1750   705 1465   
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След проведено гласуване от 29 гласували - 25 гласа „За“ и 4 „Въздържали се“. Факултетния съвет 

взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди квалификационна характеристика и 

учебен план нова магистърска програма „Агротроника“, част от проект BG05М2ОР001-

2.016-0009-С01 „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация 

на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез 

партньорство между Тракийски университет, УНСС, Русенски университет и Българска 

стопанска камара (СИМПО-ТрУ)“, разработена съвместно с РУ „Ангел Кънчев“ в 

професионално направление 5.13 Общо инженерство и 4.6 Информатика и компютърни 

науки.  

Ръководител на магистърската програма - доц. д-р Теодора Петрова. 

 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране съставите на Методичните съвети в Аграрен факултет. 

………………………………….. 

За специалност Зооинженерство 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, 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 Чонка Митева 

проф. д-р Светлана Георгиева  

 доц. д-р Кънчо Пейчев 

доц. д-р Ценка Желязкова 

  доц. д-р Ганчо Ганчев   

  доц. д-р Деяна Генчева 

студент Веска Балтаджиева, ІІ курс 

Членове от бизнеса: Христо Гъчев – „Фарм технолъджи“ 

         Мартин Трънчев – „Топмикс“ 

Секретар: гл. ас. д-р Ивайло Маринов 

Отговаря: Декан доц. д-р Димитър Панайотов 

 

За специалности Агрономство и ЕМК 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

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 

  проф. д-р Антония Стоянова 



 

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: 11 от 21 

 

 

 

  доц. д-р Грози Делчев   

доц. д-р Мария Герджикова 

  доц. д-р Диана Ганева 

  студент Денислав Тодоров – ІIІ курс,  

Членове от бизнеса: Йордан Стойков – „Евроферт“, Димитровград  

    Здравко Димитров Христакев – „Хрис-99“ ЕООД 

Секретар: гл. ас. д-р Светлин Иванов 

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

 

 

За специалност ЕООС 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

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

Председател: проф. дн Гергана Костадинова   

Зам. председател: проф. д-р Диян Георгиев 

Членове:  проф. д-р Евгени Райчев 

  проф. д-р Катя Величкова 

доц. д-р Ваня Димова 

гл. ас. д-р Маргарита Маринова 

  студент Зорница Георгиева Тодорова, ІІІ 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 проф. д-р Диян Георгиев 

 

За специалност Аграрно инженерство 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

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

Председател: доц. д-р Ваня Димова  

Зам. председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

Членове:  доц. д-р Теодора Петрова 

доц. д-р Галина Динева 

доц. д-р Мария Герджикова 

доц. д-р Тончо Пенев 

  доц. д-р Христо Луканов 

  студент Росица Господинова Люцканова, 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 
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За специалност Рибовъдство и аквакултура 

Рибовъдство и аквакултура. 

След проведено гласуване с 29 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: проф. 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, ІІІ 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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Актуализиране съставите на комисиите за провеждане на Държавни изпити в Аграрен 

факултет за учебната 2022/2023 г. 

………………………………………. 
След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема състав на комисии за провеждане на държавни изпити в Аграрен факултет за 

учебната 2022/2023 г. 

Специалност “Зооинженерство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. дн Иванка Желязкова 

Зам. председател: доц. д-р Станимир Димитров 

Членове:  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 

гл. ас. д-р Ивайло Маринов 

 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 
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Членове:  проф. дн Атанас Генчев 

   доц. д-р Сашка Чобанова 

   доц. д-р Деяна Генчева 

   доц. д-р Георги Бонев 

   проф. д-р Ивайло Сираков 

 Секретар: гл. ас. д-р Ивайло Маринов 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. дн Атанас Генчев  

Зам. председател: доц. д-р Ганчо Ганчев 

Членове:  доц. д-р Николина Найденова 

доц. д-р Георги Бонев 

проф. д-р Ивайло Сираков 

гл. ас. д-р Иван Пенчев 

 Секретар: доц. д-р Станислава Пеева 
 

 

Специалност “Агрономство” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. 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. д-р 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 

проф. д-р Антония Стоянова 

   проф. дн Гергана Костадинова 

   гл. ас. д-р Галя Христова  

 Секретар: гл. ас. д-р Ферихан Емурлова 

 

ОКС “Магистър” 

Държавен теоретичен: 

 Председател: доц. д-р Ценка Желязкова 

Зам. председател: доц. д-р Грози Делчев 

 Членове:  проф. д-р Антония Стоянова 
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доц. д-р Мима Тодорова 

доц. д-р Николай Вълчев 

   доц. д-р Стефан Рашев 

   доц. д-р Мария Герджикова 

доц. д-р Ангел Иванов 

гл. ас. д-р Светлин Иванов  

Секретар: ас. д-р Станислава Атанасова 

 

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

Държавен теоретичен: 

 Председател: проф. дн Гергана Костадинова  

Зам. председател: проф. 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 

Членове:  проф. дн Иванка Желязкова 

проф. д-р Светлана Георгиева  

проф. д-р Диян Георгиев 

проф. 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:  проф. 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 
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   гл. ас. д-р Митко Георгиев 

   гл. ас. д-р Димитър Йоргов 

 Секретар: доц. 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 

   доц. д-р Галина Динева 

доц. 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  

доц. д-р Галина Динева 

доц. д-р Галин Тиханов 

 Секретар: гл. ас. д-р Галя Христова 

 

Специалност “Рибовъдство и аквакултура” 
ОКС “Бакалавър” 

Държавен теоретичен: 

Председател: проф. д-р Ивайло Сираков 

Зам. председател: проф. д-р Веселин Радев 

 Членове:  доц. д-р Стефка Стоянова 

   доц. д-р Галин Николов 

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: проф. д-р Ивайло Сираков 

Зам. председател: проф. д-р Юрий Митев 

Членове:  доц. д-р Галин Николов 

доц. д-р Георги Бонев 

   проф. д-р Катя Величкова 

доц. д-р Георги Желязков 

  доц. д-р Стефка Стоянова 

 Секретар: гл. ас. д-р Желязко Събев 
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

защита на летни учебни практики и преддипломни стажове за академичната 2022/2023г. 

…………………………………………. 
След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Утвърждава предложените ръководители за провеждане на груповите летни практики за 

академичната 2022/2023г. 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 технологии на 

животинските продукти”; 

Гл. ас. д-р Радостина Гънчева – „кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални 

отрасли”. 

 

АГРОНОМСТВО  И ЕМК 

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

Гл. ас. д-р Светлин Иванов – кат. „Растениевъдство”; 

Ас. д-р Любов Плешкуца – кат. „Растениевъдство”. 
 
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   

I-ви курс – групова практика на територията на  ТрУ 

Гл. ас. д-р Маргарита Маринова - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални 

отрасли”; 

Ас. д-р Светослава Терзиева - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”. 

 

АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО   

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

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

Доц. 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 технологии на 

животинските продукти”. 

 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

I-ви курс – групова практика на територията на ТрУ 

Проф. д-р Ивайло Сираков - кат.  „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”; 

Доц. д-р Георги Желязков - кат.  „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”. 

 

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

преддипломни стажове за учебната 2022/2023 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 Тодор Славов – кат. „Фундаментални науки в животновъдството ”.  
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Членове: 

Доц. д-р Николина Найденова - кат. „Животновъдство - преживни животни и технологии на 

животинските продукти”; 

Гл. ас. д-р Дарина Памукова – кат. „Животновъдство - преживни животни и технологии на 

животинските продукти”. 

 

III-ти курс - индивидуална практика по птицевъдство, свиневъдство, коневъдство и 

месопреработване 

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

специални отрасли”; 

Членове: 

Доц. д-р Валентин Дойчев - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”; 

Доц. д-р Димо Димов - кат. „Екология и зоохигиена“;     

Гл. ас. д-р Радка Влаева – кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”; 
 

IV-ти курс – преддипломен стаж 

Председател: Проф. д-р  Веселин Радев – кат. „Фундаментални науки в животновъдството“.     

Членове:  
Проф. д-р Евгени Райчев - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”; 

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

Доц. д-р Сашка Чобанова  - кат. „Фундаментални науки в животновъдството“     

Гл. ас. д-р Дарина Памукова - кат. „Животновъдство - преживни животни и технологии на 

животинските продукти”; 

Гл. ас. д-р Ивайло Маринов - кат. „Животновъдство - преживни животни и технологии на 

животинските продукти”. 

 

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. „Фундаментални науки в животновъдството ”. 

Членове:  

Доц. д-р Ганчо Ганчев – кат. „Фундаментални науки в животновъдството”; 

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

Председател: Проф. дн. д-р Гергана Костадинова - кат. „Екология и зоохигиена”. 
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Членове:  
Проф. д-р Чонка Митева – кат. „Екология и зоохигиена”; 

Гл. ас. д-р Маргарита Маринова - кат. „Биологически науки“. 
 
IV-ти курс - преддипломен стаж 

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

Членове :  

Проф. д-р Диян Георгиев - кат. „Екология и зоохигиена ”; 

Гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева - кат. „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”; 

Доц. д-р Галина Динева - кат. „Аграрно инженерство”. 

 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

ІІ курс – индивидуална практика 

Председател: Проф. д-р Ивайло Сираков – кат. „Животновъдство–непреживни животни и 

специални отрасли”; 

Членове: 

Доц. д-р Стефка  Стоянова - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”; 

Доц. д-р Георги  Желязков - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”. 

 

ІІI курс – индивидуална практика 

Председател: Проф. д-р Ивайло Сираков – кат. „Животновъдство–непреживни животни и 

специални отрасли”; 

Членове: 

Доц. д-р Стефка  Стоянова - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”; 

Доц. д-р Георги  Желязков - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”. 

 

IV курс – преддипломен стаж 

Председател: Доц. д-р Галин Николов - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални 

отрасли”; 

Членове: 

Доц. д-р Стефка  Стоянова - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”; 

Доц. д-р Георги  Желязков - кат. „Животновъдство–непреживни животни и специални отрасли”. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Избор на хоноруван преподавател за извеждане на занятия за зимен семестър на учебната 

2022/2023 г. 
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………………………………….. 
След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира проф. дн Живка Герговска за хоноруван преподавател за зимен семестър на учебната 

2022/2023, редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ по дисциплината „Говедовъдство 

и биволовъдство“ – 20 часа лекции за редовно обучение и 20 часа лекции за задочно 

обучение. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Възлагане на нехабилитиран преподавател частичното извеждане на лекционни курсове за 

зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

………………………………………… 
След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Възлага на гл. ас. д-р Ивайло Маринов частично извеждане на лекционен курс по 

дисциплината „Говедовъдство и биволовъдство“ за зимен семестър на учебната 2022/2023 г., 

редовно и задочно обучение. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане актуализация на катедрените бюджети. 

………………………………………… 

След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема актуализация на катедрените бюджети на Аграрен факултет. 
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КАТЕДРИ /ЗВЕНА/ 
ОСТАТЪК 01.01.2022 

сума за 
разпределяне 

400 
Професори 

300    
Доценти 

250   
Гл.Асистенти/ 

асистенти 
доктор 

1000                 
стимулир. 
израств. на 

ас. 

точки 
за публ. 
дейност 

1т. –  
20лв. 

сума за 
публ. 

дейност 
крайна 
сума катедра асистент брой сума брой сума брой сума брой сума 

Аграрно инжeнерство 

2156,53 4000 6290,00 1 400 3 900 7 1750     162 3240,00 12446,53 

Биологически науки 

6188,65   6470,00 2 800 5 1500 5 1250     146 2920,00 12658,65 

Фундаментални науки в 
животновъдството  

6176,95   6300,00 3 1200 9 2700 2 500     95 1900,00 12476,95 

Животновъдство - 
преживни животни и 

технологии на 
животинските продукти  9580,70   3370,00 0 0 3 900 3 750     86 1720,00 12950,70 

Животновъдство - 
непреживни животни и 

специални отрасли 13889,89   8506,67 5 1767 5 1500 4 1000 1 1000 162 3240,00 22396,56 

Екология и зоохигиена  
7302,15   5080,00 3 1200 3 900 2 500     124 2480,00 12382,15 

Растениевъдство 9190,06 2344,46 6760,00   0 6 1800 4 1000 2 2000 98 1960,00 18294,52 

НИЛ     2500                     2500,00 

ФСО     1000                     1000,00 

Център за проекти     1000                     1000,00 

Студентски съвет     500                     500,00 

Музей     1000                     1000,00 

ОБЩО 54484,93 6344,46 48776,67 14 5367 34 10200 27 6750 3 3000 873 17460 109606,06 
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ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на план-сметка на редовен докторант. 

…………………………………………… 
След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема актуализацията на план-сметката на редовен докторант към секция „Биохимия“ 

Моника Рачева Тонева. 

 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

……………………………………… 
След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира : 

1. Доц. д-р Мария Видева (пенсионер) за външен рецензент на научен проект на тема 

„Проучване на възможностите за употреба на хербициди и листни торове през вегетацията 

на нахут (Cicer arietinum L.)“ с ръководител доц. д-р Мария Герджикова. 

2. Проф. д-р Йовка Попова (ЗИ-гр. Стара Загора) за външен рецензент на научен проект на 

тема „Проектиране и разработване на опитна установка за изследване на триенето и 

сцеплението на копитата на крави при различни подови настилки“ с ръководител доц. д-р 

Ваня Димова. 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Удължаване срока на научен проект. 

……………………………………….. 
След проведено гласуване с 29 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Да бъде удължен с шест месеца научен проект 4 ОУП/20 с ръководител – доц. д-р Димитър 

Панайотов. 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 

Промяна в заглавие на курс за СДК. 

…………………………………………. 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

 Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди промяна в заглавие на курс за СДК: 

„Хуманно отношение и защита към животните (работа в развъдници, приюти, хотели за 

животни и зоомагазини)“. Хорариумът и таксата за обучение остават без промяна – 16 часа, 

200 лв. 

 
 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

(ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ) 


