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ПРОТОКОЛ № 28 

от заседание на  ФС 

проведено на  25.10.2022 г. 

 

Днес, 25.10.2022 г. от 13:00 ч. се проведе заседание на Факултетния съвет на Аграрен 

факултет.   

Присъстват: проф. д-р Д. Панайотов, проф. дн А. Генчев, проф. дсн В. Атанасов, 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 К. Величкова, проф. д-р А. 

Стоянова, проф. д-р Д. Георгиев,  доц. д-р В. Димова, доц. д-р Г. Беев, доц. д-р Г. Бонев, доц. д-р 

К. Пейчев, доц. д-р М. Герджикова, доц. д-р М. Тодорова, доц. дн Н. Грозева, доц. д-р Н. Вълчев, 

доц. д-р Р. Михайлов, доц. д-р Т. Пенев, гл. ас. д-р Д. Георгиев, гл. ас. д-р И. Маринов, гл.ас. д-р 

М. Георгиев. 

Списъчен състав – 32. 

На заседанието присъстват 26 членове, т.е. 2/3 от списъчния състав. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

 

Деканът на АФ направи предложение за промени в дневния ред: 

Точка 6 се променя в множествено число: Промени на научни ръководители на редовни 

докторанти. 

 

Нови точки: 

7. Утвърждаване на научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за придобиване 

на ОНС „Доктор“ на редовен докторант. 

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

15. Актуализиране на план-сметка на редовен докторант. 

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

16. Актуализиране състава на Методичния съвет за спец. Аграрно инженерство. 

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 

 

Не са постъпили други предложения и се премина към гласуване. 

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет единодушно прие следния 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 

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

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

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

„Морфология“. 

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

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

електрификация на животновъдството“. 

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

4. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по „Физиология 

на животните и човека“. 

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

5. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научна 

специалност „Ботаника“. 
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Докладва: проф. д-р Д. Георгиев – зам.-декан по НИД 

6. Промени на научни ръководители на редовни докторанти. 

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

7. Утвърждаване на състав на научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за 

придобиване на ОНС „Доктор“ на редовен докторант. 

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

8. Обсъждане и приемане на отчети за учебната заетост на преподавателите от Аграрен факултет 

за учебната 2021/2022 г. и планове за учебната 2022/2023 г. 

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 

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

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

10. Информация за приема на студенти, ОКС „Магистър“, в Аграрен факултет за учебната 

2022/2023 г.  

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 

11. Информация за резултатите от държавните изпити в Аграрен факултет.  

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 

12. Информация за резултатите от лятната сесия на учебната 2021/2022 г., редовно обучение.  

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 

13. Предложение за въвеждане на нов курс за следдипломна квалификация. 

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

14. Приемане на рецензии на окончателни отчети на научни проекти. 

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

15. Актуализиране на план-сметка на редовен докторант. 

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

16. Актуализиране състава на Методичния съвет за спец. Аграрно инженерство. 

Докладва: проф. дн К. Величкова - зам.-декан по УД 

17. Текущи. 

 

Декан – Във връзка с предстоящите избори за академични длъжности Деканският съвет предлага 

състав на Комисия по избора: 

1. проф. дн Иванка Желязкова - Председател 

2. доц. д-р Георги Бонев- член 

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

 

Не са постъпили други предложения и се премина към гласуване. 

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет прие предложения състав на 

комисията. 

  

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

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

„Ботаника“. 

…………………………. 
След проведено тайно гласуване, в което доц. Грозева не участва, от 25 гласували - 25 „За“ 

Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
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1. Избира доц. дн Нели Христова Грозева на академичната длъжност „Професор“, по научна 

специалност „Ботаника“, 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. дн Нели Христова Грозева на академичната длъжност „Професор“, към кат. 

„Биологически науки“. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

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

„Морфология“. 

………………………. 

След проведено тайно гласуване от 26 гласували - 24 „За“, 2 бели бюлетини. Факултетния съвет 

взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира доц. дн Мирослав Георгиев Стефанов на академичната длъжност „Професор“ по 

научна специалност „Морфология“, 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. дн Мирослав Георгиев Стефанов на академичната длъжност „Професор“ към кат. 

„Фундаментални науки в животновъдството“. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

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

„Механизация и електрификация на животновъдството“. 

………………………… 

След проведено тайно гласуване, в което гл. ас. Д. Георгиев не участва, от 25 гласували - 24 „За“ и 

1 бяла бюлетина, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Димитър Стоянов Георгиев на академичната длъжност „Главен 

асистент“ по научна специалност „Доцент“ по научна специалност „Механизация и 

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

професионално направление 5.13 Общо инженерство.  

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

ас. д-р Димитър Стоянов Георгиев на академичната длъжност „Доцент“ към кат. „Аграрно 

инженерство“. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по 

„Физиология на животните и човека“. 

…………………………….. 
След проведено гласуване от 26 гласували - 26 „За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

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

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Физиология на животните и 
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човека“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, 

професионално направление 6.3. Животновъдство.  

Срок за подаване на документите – два месеца след обявяване на конкурса. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по научна 

специалност „Ботаника“. 

……………………….. 
След проведено гласуване от 26 гласували - 26 „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

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

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Ботаника“, Област на висше 

образование . Природни науки,  математика и информатика, професионално направление 

4.3. Биологически науки.  

Срок за подаване на документите – два месеца след обявяване на конкурса. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Промени на научни ръководители на редовни докторанти. 

………………………………. 

След проведено гласуване от 26 гласували - 26 „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Да бъде освободен научния консултант проф. д-р Юрий Емилов Митев. 

2. Избира доц. д-р Димо Проданов Димов за втори научен ръководител на редовен докторант 

към кат. „Екология и зоохигиена“ Мартин Стойнов Стойнов. 

 

………………………………… 

След проведено гласуване от 26 гласували - 26 „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Да бъде освободен научния консултант проф. д-р Евгений Георгиев Райчев. 

2. Избира доц. д-р Станислава Пейчева Пеева за научен ръководител на редовен докторант 

към кат. „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“ Десислава 

Иванова Тинчева. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Утвърждаване на състав на научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за 

придобиване на ОНС „Доктор“ на редовен докторант. 

………………………………… 
След проведено гласуване от 26 гласували - 26 „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за 

придобиване на ОНС „Доктора“ на редовен докторант Николай Асенов Къркеланов, по 

научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, 

ПН 6.3. Животновъдство: 
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Вътрешни членове: 

1. Проф. дн Атанас Генчев Генчев – АФ, ТрУ,  ПН 6.3. Животновъдство; 

2. Доц. Д-р Ганчо Ганчев Ганчев - АФ, ТрУ,  ПН 6.3. Животновъдство. 

Резерва: 

1.Доц. д-р Христо Луканов Христов – АФ, ТрУ,  ПН 6.3. Животновъдство. 

 

Външни членове: 

1. Проф. дсн Димо Стефанов Пенков – АУ, гр.Пловдив, ПН 6.3. Животновъдство; 

2. Доц. д-р Димитрина Алексиева Алексиева – пенсионер, ПН 6.3. Животновъдство; 

3. Доц. д-р Милена Миткова Михайлова - ЗИ, гр. Стара Загора, ПН 6.3. Животновъдство. 

Резерва: 

1. Проф. Васко Тодоров Герзилов - АУ, гр.Пловдив, ПН 6.3. Животновъдство. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Обсъждане и приемане на отчети за учебната заетост на преподавателите от Аграрен 

факултет за учебната 2021/2022 г. и планове за учебната 2022/2023 г. 

…………………………….. 
След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема отчети за учебната заетост на преподавателите от Аграрен факултет за учебната 

2021/2022 г. и планове за учебната 2022/2023 г.: 
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ОТЧЕТИ ЗА УЧЕБНАТА ЗАЕТОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ 
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КАТЕДРА АГРАРНО 

ИНЖЕНЕРСТВО                       

доц. д-р Ваня Димова -

ръководител катедра 408           408 300 21,5 429,5 129,5 

доц. д-р Кънчо Пейчев 602           602 300 255 620 365 

доц. д-р Галина Динева 455           455 360 14 469 109 

гл. ас. д-р Димитър Георгиев 396,6           396,6 360 10,8 407,4 47,4 

доц. д-р инж. Галин Тиханов 805           805 300 38.6 843.6 543,6 

доц. д-р Теодора Петрова 315           315 300 27 342 42 

гл. ас. д-р Янка Иванова 70           70 170 2 72 -98 

гл. ас. д-р Петя Велева 559           559 360 9,7 568,7 208,7 

гл. ас. д-р Галя Христова 659           659 360 13,3 672,3 312,3 

Секция Физика                        

проф. д-р Стефка Атанасова 330           330 240 54,4 384,4 144,4 

гл. ас. Димитър Йоргов 438           438 360 22,2 460,2 100,2 
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ас. Радослав Гинин 480           480 360 27,1 507,1 147,1 

К-РА БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ                       

Секция Ботаника                       

доц. д-р Нели Грозева - Зам. 

Ректор УД 
230     10 190   430 120 0 430 310 

проф. дн Катя Величкова- 

ръководител секция 
258     71   134 463 180 37 500 320 

гл. ас. д-р Светослава 

Господинова 
405     120 133   525 360 0 525 165 

гл. ас. д-р Силвия Раданова 345           345 360 15 360 0 

Секция Зоология                         

доц.  Диана Ганева - 

ръководител секция 
340           340 300 21,3 361,3 61.3 

Гл. ас. Маргарита Маринова 313     58   132 503 360 34,2 537,2 177,2 

 Ас. Стоян Горанов 227     92     319 360 27,5 346,5 -13,5 

Секция Биохимия                       

проф. дсн Васил Атанасов - 

ръководител катедра 333           333 204 16 349 145 

доц. д-р Милена Цанова 354,5           354,5 300 19 373,5 73,5 

гл. ас. д-р  Елица Вълкова 397           397 360 15 412 52 

Секция Микробиология                       
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доц. д-р Георги Беев – р. секция 360           360 300 35,6 395,6 95,6 

доц. д-р Тончо Динев 337,5           337,5 300 30,6 368.1 68.1 

КАТЕДРА 

ФУНДАМЕНТАЛНИ 

НАУКИ В 

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 

                      

Секция Морфология на 

животните                       

 доц. дсн  Мирослав Стефанов 303           303 300 10 313 13 

доц. д-р Радослав Михайлов- 

ръководител секция 362           362 300 12 374 74 

Секция Физиология                       

проф. д-р Иван Върляков  - 

ръководител секция 197,4           197,4 204 15,6 213 9 

 проф. д-р Веселин Радев 138           138 144 16,9 154,9 10,9 

доц. д-р  Тодор Славов  326           326 225 21 347 122 

Ас. д-р Ивелина Недева 128           128 180 0 128 -52 

Секция Хранене на 

животните                       

доц. д-р Сашка Чобанова-

ръководител секция 426           426 300 13 439 139 

доц. д-р Ганчо Ганчев 335           335 300 13 348 48 

Секция Генетика                       
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проф. д-р Светлана Георгиева  -

ръководител катедра 
191           191 204 20 211 7 

доц. д-р Деяна Христова 310           310 300 19,5 329,5 29,5 

Секция Развъждане на 

животните 
                      

доц. д-р Стойчо Методиев - 

ръководител секция 284           284 300 21 305 5 

Гл. ас. д-р  Желязко  Събев 153           153 360 8 161 -199 

Секция Репродукция                       

доц. д-р Георги Бонев - 

ръководител секция 351,5           351,5 300 0 351,5 51,5 

доц. д-р Станимир Димитров 338,5           338,5 300 30 368,5 51,5 

КАТЕДРА 

ЖИВОТНОВЪДСТВО-

ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И 

ТЕХНОЛОГИИ НА 

ЖИВОТИНСКИТЕ 

ПРОДУКТИ 

                      

Секция Говедовъдство и 

биволовъдство                       

гл. ас.  д-р Ивайло Маринов - 

ръководител секция 393           393 360 11 404 44 
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Секция Овцевъдство и 

козевъдство                       

проф. д-р Димитър Панайотов - 

декан ръководител катедра 91,5           91,5 120 34,9 126,4 6,4 

гл. ас. д-р Дарина Памукова 446,2 18         446,2 360 0 464,2 104,2 

Секция Мляко и млечни 

продукти                       

доц. д-р Николина Желева- 

ръководител секция 441           441 300 23 464 164 

Секция Месо и месни 

продукти 
                      

гл. ас. д-р Иван Пенчев- 

ръководител секция 
429.5           429.5 360 9,4 438.9 78.9 

КАТЕДРА 

ЖИВОТНОВЪДСТВО-

НЕПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И 

СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ 

98 10         108 240 17 233 3 

Секция Свиневъдство                       

доц. д-р  Валентин Дойчев - 

ръководител секция 188           188 300 9 197 -103 

проф. д-р Валентин Яков 

Кацаров 
78 10         88 240 5 93 -147 

ас. Катерина Петкова Бурлакова 81           81 360 0 81 -279 
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Секция Птицевъдство                       

проф. дн Атанас Генчев  - 

ръководител катедра 532,6 4         536,6 240 6,5 543,1 303,1 

доц.  д-р  Христо Христов 651,6 14         665,6 300 20,2 685,8 385,8 

Секция Коневъдство                       

гл. ас. д-р  Радка Влаева -  408           408 360 12,6 420,6 60,6 

Секция Рибовъдство и 

аквакултура 
                      

проф.  д-р Ивайло   Сираков - 

ръководител секция 
474           474 300 15,2 489.2 189,2 

доц. д-р Стефка Стоянова 457           457 300 15 472 172 

доц. д-р  Георги. Желязков 388           388 300 11,1 399,1 99,1 

доц.  д-р Галин  Николов 377           377 300 10 387 87 

Секция зайцевъдство и 

дивечовъдство                       

проф. д-р Евгений Райчев-

ръководител секция 
545           545 240 19,9 564,9 324,9 

доц.  д-р Станислава Пеева 392           392 360 9,8 401,8 41,8 

                        

Секция Пчеларство                       
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проф. дн Иванка Желязкова - 

предс. МС -  ръководител секция 
260           260 240 37,4 297.4 57,4 

гл. ас. д-р Свилен Лазаров 219           219 360 3,5 222.5 -137,5 

Секция Бубарство                       

гл. ас. д-р Радостина Гънчева - 

ръководител секция 
399,6           399,6 360 14,4 414 54 

КАТЕДРА ЕКОЛОГИЯ И 

ЗООХИГИЕНА 
                      

Секция  Обща Екология                       

проф. д-р  Диян Георгиев - 

ръководител секция 
262           262 144 0 262 118 

Гл. ас. д-р Силвия Калчева 477           477 360 0 477 117 

Секция Приложна екология                       

проф. дн Гергана Костадинова -

ръководител секция 
455           455 240 28,9 483,9 243,9 

проф. дсн Георги Петков 34           34 0 0 34 0 

гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева 504           504 360 20,2 524,2 164,2 

Секция Здравеопазване                       

проф. д-р Юрий Митев- 

ръководител катедра 
353           353 240 25,2 378,2 138,2 



 

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: 13 от 45 

 

 

 

доц. д-р Тончо Пенев  470           470 300 51,2 521,2 221,2 

Докт. Мартин Стойнов 12           12 0 0 12 0 

Секция Зоохигиена                       

проф. д-р Чонка Митева- 

ръководител секция 
254           254 204 14,6 268,6 64,6 

доц. д-р  Димо Проданов Димов 
531           531 300 51 582 282 

КАТЕДРА 

РАСТЕНИЕВЪДСТВО                       

доц. д-р Николай Вълчев - 

ръководител катедра 461           461 255 51,9 512,9 257,9 

доц. д-р Грози Делчев 445           445 300 47,3 492,3 192,3 

доц. д-р Ценка Желязкова  317,5 42   30     389,5 300 42,1 431,6 131,6 

доц. д-р Мима Тодорова 408,4           408,4 300 36,1 444,5 144,5 

проф. д-р Антония Стоянова 413,6           413,6 300 36,1 449,7 149,7 

доц. д-р Мария Герджикова 438,1           438,1 300 51,8 489,9 189,9 

гл. ас. д-р Митко Георгиев 422           422 360 12,6 434,6 74,6 

гл. ас. д-р Светлин Иванов 543           543 360 21,4 564,4 204,4 

ас. д-р Любов Плешкуца 398 16         414 360 35 449 89 

ас. д-р Станислава Атанасова 378           378 360 29,1 407,1 47,1 

ас. Ферихан Емурлова 318           318 360 6,3 324,3 -35,7 

ас. Роксана Минева 184,35           184,35 180 0 184,35 4,35 
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ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА ЗАЕТОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 
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КАТЕДРА АГРАРНО 

ИНЖЕНЕРСТВО                       

доц. д-р Ваня Димова-

ръководител катедра 
258           258 255 0 258 3 

доц. д-р Кънчо Пейчев 374           374 300 0 374 74 

доц. д-р Галина Динева 379           379 300 0 379 79 

доц. д-р Димитър Стоянов 381           381 360 0 381 21 

доц. д-р инж. Галин Тиханов 582           582 300 0 582 282 

доц. д-р Теодора Петрова 450           450 300 0 450 150 

гл. ас. д-р Янка Иванова 369           369 360 0 369 9 

гл. ас. д-р Петя Велева 540           540 360 0 540 180 

гл. ас. д-р Галя Христова 607           607 300 0 607 307 

Секция Физика                        

проф. д-р Стефка Атанасова 120           120 240 0 120 -120 
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гл. ас. Димитър Йоргов 340           340 360 0 340 -20 

ас. Радослав Гинин 330           330 360 0 330 -30 

ас. Антония  Петрова 320           320 330 0 320 -10 

К-РА БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ                       

Секция Ботаника                       

доц. д-р Нели Грозева - Зам. 

Ректор УД 
227     15 240   482 120 0 482 362 

проф. дн Катя Величкова- 

ръководител секция 
250     75   150 475 180 0 475 295 

гл. ас. д-р Светослава 

Господинова 
95     120 180   395 360 0 395 35 

гл. ас. д-р Силвия Раданова 360           360 360 0 360 0 

Секция Зоология                         

доц.  Диана Ганева - 

ръководител секция 
357           357 300 0 357 57 

Гл. ас. Маргарита Маринова 286     60   150 496 360 0 496 136 

 Ас. Стоян Горанов 232     60     292 300 0 292 -8 

Секция Биохимия                       

проф. дсн Васил Атанасов - 

ръководител катедра 
264           264 204 0 264 60 

доц. д-р Милена Цанова 381           381 300 0 381 81 
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гл. ас. д-р  Елица Вълкова 379           379 360 0 379 19 

Секция Микробиология                       

доц. д-р Георги Беев – р. секция 360           360 300 0 360 60 

доц. д-р Тончо Динев 285           285 300 0 285 -15 

КАТЕДРА 

ФУНДАМЕНТАЛНИ 

НАУКИ В 

ВИВОТНОВЪДСТВОТО 

                      

Секция Морфология на 

животните 
                      

 доц. дсн  Мирослав Стефанов 303           303 300 0 303 3 

доц. д-р Радослав Михайлов- 

ръководител секция 
314           314 300 0 314 14 

Секция Физиология                       

проф. д-р Иван Върляков - 

ръководител секция 
112           112 120 0 112 -8 

 проф. д-р Веселин Радев 145           145 144 0 145 1 

доц. д-р  Тодор Славов  253           253 300 0 253 -47 

Ас. д-р Ивелина Недева 267           267 360 0 267 -93 

Секция Хранене на 

животните 
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доц. д-р Сашка Чобанова-

ръководител секция 
349           349 300 0 349 49 

доц. д-р Ганчо Ганчев 317           317 300 0 317 17 

Секция Генетика                       

проф. д-р Светлана Георгиева -

ръководител катедра 
234           234 204 0 234 30 

доц. д-р Деяна Христова 333           333 300 0 333 33 

Секция Развъждане на 

животните 
                      

доц. д-р Стойчо Методиев - 

ръководител секция 
90           90 300 0 90 -210 

Гл. ас. д-р  Желязко  Събев 285           285 360 0 285 -75 

Секция Репродукция                       

доц. д-р Георги Бонев - 

ръководител секция 
351,5           351,5 300 0 351,5 51,5 

доц. д-р Станимир Димитров 338,5           338,5 300 0 338,5 38,5 

КАТЕДРА 

ЖИВОТНОВЪДСТВО-

ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И 

ТЕХНОЛОГИИ НА 

ЖИВОТИНСКИТЕ 

ПРОДУКТИ 
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Секция Говедовъдство и 

биволовъдство 
                      

гл. ас.  д-р Ивайло Маринов - 

ръководител секция 
378 18         396 360 0 396 36 

Секция Овцевъдство и 

козевъдство 
                      

проф. д-р Димитър Панайотов - 

декан ръководител катедра 
112           112 96 0 112 16 

доц. д-р Дарина Памукова 451 18         469 300 0 469 169 

Секция Мляко и млечни 

продукти 
                      

доц. д-р Николина Желева - 

ръководител секция 
352           352 300 0 352 52 

ас. Мария  Лазарова 191           191 280 0 191 -89 

Секция Месо и месни 

продукти 
                      

гл. ас. д-р Иван Пенчев - 

ръководител секция 
425           425 360 0 425 65 

КАТЕДРА 

ЖИВОТНОВЪДСТВО-

НЕПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ 

И СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ 
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Секция Свиневъдство                       

доц. д-р  Валентин Дойчев - 

ръководител секция 
188 12         200 300 0 200 -100 

ас. Катерина Бурлакова 81 6         87 360 0 87 -273 

Секция Птицевъдство                       

проф. дн Атанас Генчев - 

ръководител катедра 
439 4         443 204 0 443 239 

доц.  д-р  Христо Христов 644 14         658 300 0 658 358 

Секция Коневъдство                       

гл. ас. д-р  Радка Влаева - 

ръководител секция 
317           317 360 0 317 -43 

Секция Рибовъдство и 

аквакултура 
                      

проф.  д-р Ивайло   Сираков - 

ръководител секция 
459           459 240 0 459 219 

доц. д-р Стефка Стоянова 327           327 300 0 327 27 

доц. д-р  Георги. Желязков 389           389 300 0 389 89 

доц.  д-р Галин  Николов 306           306 300 0 306 6 

Секция зайцевъдство и 

дивечовъдство 
                      

проф. д-р Евгений Райчев - 

ръководител секция 
343           343 240 0 343 103 
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доц.  д-р Станислава Пеева 399           399 300 0 399 99 

Секция Пчеларство                       

проф. дн Иванка Желязкова - 

предс. МС - ръководител 

секция 

111           111 240 0 111 -129 

гл. ас. д-р Свилен Лазаров 431           431 360 0 431 71 

Секция Бубарство                       

гл. ас. д-р Радостина Гънчева- 

ръководител секция 
428           428 360 0 428 68 

КАТЕДРА ЕКОЛОГИЯ И 

ЗООХИГИЕНА 
                      

Секция  Обща Екология                       

проф. д-р  Диян Георгиев - 

ръководител секция  
262           262 144 0 262 118 

Гл. ас. д-р Силвия Калчева 477           477 360 0 477 117 

Секция Приложна екология                       

проф. дн Гергана Костадинова- 

ръководител секция 
398           398 240 0 398 158 

гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева 477           477 360 0 477 117 

Секция Здравеопазване                       
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проф. д-р Юрий Митев- 

ръководител катедра 
279           279 204 0 279 75 

доц. д-р Тончо Пенев  365           365 300 0 365 65 

Секция Зоохигиена                       

проф. д-р Чонка Митева - 

ръководител секция 
268           268 240 0 268 28 

доц. д-р  Димо Проданов Димов 376           376 300 0 376 76 

            

 

КАТЕДРА  

РАСТЕНИЕВЪДСТВО 
                      

доц. д-р Николай Вълчев - 

ръководител катедра 
296           296 300 0 296 -4 

доц. д-р Грози Делчев 308,8     30     338,8 300 0 338,8 38,8 

доц. д-р Ценка Желязкова  289,5 42         331,5 300 0 331,5 31,5 

доц. д-р Мима Тодорова 334,5           334,5 300 0 334,5 34,5 

проф. д-р Антония Стоянова 398,2           398,2 240 0 398,2 158,2 

доц. д-р Мария Герджикова 350,5           350,5 300 0 350,5 50,5 

гл. ас. д-р Митко Георгиев 418           418 360 0 418 58 
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гл. ас. д-р Светлин Иванов 345           345 360 0 345 -15 

ас. д-р Любов Плешкуца 296 21         317 300 0 317 17 

ас. д-р Станислава Атанасова 508           508 360 0 508 148 

ас. Ферихан Емурлова 373           373 360 0   373      13  
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на учебни планове и програми за специалностите в Аграрен 

факултет. 

……………………………. 

След проведено гласуване с 26 „За“, Факултетния съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема предложените от Методичните съвети по отделните специалности 

актуализации на учебните програми. 

Специалност Зооинженерство  
Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“:  
1. “Говедовъдство и биволовъдство” (задължителна дисциплина) - гл. ас. д-р Ивайло 

Маринов вместо доц. д-р Милена Панайотова; 

2. „Декоративни и екзотични животни“ (факултативна дисциплина) - доц. д-р Станислава 

Пеева вместо доц.  д-р Евгений Райчев; 

3. „Рекламна дейност в аграрния сектор“ (факултативна дисциплина) – доц. д-р Димо 

Димов вместо проф. д-р Чонка Митева; 

4. „Хигиена на труда и техника на безопасност“ (факултативна дисциплина) – доц. д-р 

Димо Димов вместо проф. д-р Чонка Митева; 

5. „История на животновъдството“ (факултативна дисциплина) – доц. д-р Димо Димов 

вместо проф. д-р Чонка Митева; 

6. „Приюти и хотели“ (факултативна дисциплина) – доц. д-р Точно Пенев вместо проф. д-

р Юрий Митев; 

7. „Защита при бедствия и първа долекарска помощ“ (факултативна дисциплина) – доц. д-

р Точно Пенев вместо проф. дсн Георги Петков 

8.„Генетика" (задължителна дисциплина) – проф. д-р Светлана Георгиева вместо проф. 

дсн. Светлин Танчев 

 

Отпадане на преподаватели като лектори в ОКС „Бакалавър“: 

1. “Говедовъдство и биволовъдство” (задължителна дисциплина) - отпада доц. д-р 

Милена Панайотова  

2. „Овцевъдство и козевъдство“ , спец. Зооинженерство – поради навършена 

пенсионна възраст, като лектор отпада проф. дсн Радослав Славов; 

3. „Въведение в е аграрните науки“, спец. Зооинженерство – отпадат като лектори  

доц. дн Нели Грозева, проф. д-р Йордан Стайков, проф. дсн Георги Петков, доц. д-р 

Кънчо Пейчев, доц. д-р Антония Стоянова; 

4. „Генетика" (задължителна дисциплина) – отпада проф. дсн. Светлин Танчев 

5. „Морфология на животните” (задължителна дисциплина) – отпада доц. д-р Д. 

Владова 

 

Включване на преподаватели като водещи лекционни, практически и семинарни 

занятия по дисциплини в ОКС „Бакалавър": 

1.“Говедовъдство и биволовъдство” (задължителна дисциплина) - гл. ас. д-р Ивайло 

Маринов; 

2. „Въведение в аграрните науки“, спец. Зооинженерство - проф. дн Катя Величкова, 

проф. д-р Диян Георгиев, проф. д-р Ивайло Сираков, проф. дн Гергана Костадинова, 

доц. д-р Николай Вълчев, доц. д-р Ваня Димова; 
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3.  „Защита при бедствия и първа долекарска помощ“ (факултативна дисциплина) – доц. 

д-р Димо Димов и гл. ас. д-р Ивайло Маринов; 

3. „Нанотехнологии а аграрния сектор“ (избираема дисциплина) - доц. д-р Димо Димов; 

4. „Генетика" (задължителна дисциплина) – доц. д-р Деяна Генчева; 

5. „Фуражно производство“ (задължителна дисциплина) – доц. д-р Мария Герджикова 

/като водещ лекции/. 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Бакалавър": 

1. „Зайцевъдство и дивечовъдство“ (задължителна дисциплина) - отпадане на 

„Отглеждане на лисици и песци“ от методичните единици, поради прекратяване на 

клетъчното отглеждане на тези видове; 

2. „Генетика“ (задължителна дисциплина) – актуализация на списъка с литература за 

теоретичен изпит – включване на новото ръководство по генетика, издание от 2020г.; 

3. „Морфология на животните” (задължителна дисциплина) –– променена е анотацията; 

4. „Организация и управление на зоопарк” (избираема дисциплина) – променени в 

литературата за подготовка на студентите, допълнена е с учебник по ОУЗ излязъл от 

печат м. август 2022 г.; 

5. „Развъждане на селскостопанските животни“ (задължителна дисциплина)  - 

актуализация на препоръчителния списък с литература; 

6. „Основи на храненето” (задължителна дисциплина)  – промяна в темите за лекции и 

упражнения, оценка на студентите и конспект за теоретичен изпит; 

7. „Приложно хранене” (задължителна дисциплина) – промяна в темите за лекции и 

упражнения, оценка на студентите и конспект за теоретичен изпит. 

 

 

Промяна в наименование на дисциплини в ОКС „Магистър"  

 

МП Старо наименование Ново наименование  

„Племенно 

коневъдство” 

„Хранене на различни 

категории коне“ 

„Хранене на различни 

категории племенни коне“ 

Водещ: Доц. д-р Г. Ганчев 

 

Промяна на ръководител на магистърска програма 

МП “Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството” - гл. ас. 

д-р Ивайло Маринов вместо доц. д-р Милена Панайотова 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър": 

1. „Селекция в млечното говедовъдство“, МП “Производствени системи и селекция в 

говедовъдството и биволовъдството” - гл. ас. д-р Ивайло Маринов вместо доц. д-р Милена 

Панайотова 

2. “Организация на производството и селекция в месодайното говедовъдство”, МП 

“Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството” - гл. ас. д-р 

Ивайло Маринов вместо доц. д-р Милена Панайотова 
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3. „Селекция, репродукция и технологии за отглеждане на биволи“, МП “Производствени 

системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството” - гл. ас. д-р Ивайло Маринов 

вместо доц. д-р Милена Панайотова 

4. „Добри фермерски практики при производство на месо и мляко“, МП  „управление на 

системите за безопасност и качество на храните” - доц. д-р Валентин Дойчев вместо проф. 

д-р В. Кацаров 

5. „Благосъстояние и хуманно отношение към животните“, МП „Технология на месо и 

месни продукти” - гл. ас. д-р Иван Пенчев вместо проф. д-р В. Кацаров 

6. „Нанотехнологии а аграрния сектор“ (избираема дисциплина) - доц. д-р Точно Пенев 

вместо проф. д-р Юрий Митев и доц. д-р Михаил Панайотов 

7. „Зоохигиена, здравеопазване и екологични аспекти при отглеждане на говеда и биволи“, 

МП „Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството“- проф. д-

р Юрий Митев вместо доц. д-р Александър Илиев 

8. „Популационна и количествена генетика", МП „Развъждане на селскостопански 

животни“ - проф. д-р Светлана Георгиева вместо проф. дсн. Светлин Танчев 

9. „Микробиология на месо и месни продукти“, МП „Технология на месо и месни 

продукти”- доц. д-р Тончо Динев 

 

Отпадане на преподаватели като водещи лекционни, практически и семинарни 

занятия по дисциплини в ОКС „Магистър“: 

1. „Селекция в млечното говедовъдство“, МП “Производствени системи и селекция в 

говедовъдството и биволовъдството” - отпадат доц. д-р Милена Панайотова и проф. дн 

Живка Герговска; 

2. “Организация на производството и селекция в месодайното говедовъдство”, МП 

“Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството” - отпада 

проф. дн Живка Герговска; 

3. „Селекция, репродукция и технологии за отглеждане на биволи“ , МП “Производствени 

системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството” - отпадат доц. д-р Милена 

Панайотова и проф. дн Живка Герговска; 

4. „Селекция и репродукция на овце и кози“, МП „Производствени системи и селекция в 

овцевъдство и козевъдство“ – поради навършена пенсионна възраст, като лектори отпадат 

проф. дсн Радослав Славов и доц. д-р Стефан Рибарски; 

5. „ Съвременни методи за окачествяване и маркетинг на продукти от овце и кози“, МП 

„Производствени системи и селекция в овцевъдство и козевъдство“  – поради навършена 

пенсионна възраст, като лектори отпадат проф. дсн Радослав Славов,  проф. дсн Гюрга 

Михайлова, доц. д-р Тодор Илиев и доц. д-р Стефан Рибарски; 

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

селекция в овцевъдство и козевъдство“ – поради навършена пенсионна възраст, като 

лектор отпада проф. дсн Радослав Славов; 

7. „Добри фермерски практики при производство на месо и мляко“, МП  „Управление на 

системите за безопасност и качество на храните” - отпадат проф. д-р В. Кацаров и проф. 

дн Живка Герговска; 

8. „Благосъстояние и хуманно отношение към животните“, МП „технология на месо и 

месни продукти” - отпада проф. д-р В. Кацаров; 

9. „Нанотехнологии а аграрния сектор“ (избираема дисциплина) - отпада гл. ас. д-р 

Радостина Гънчева; 
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10. „Популационна и количествена генетика", МП „Развъждане на селскостопански 

животни“ – отпада проф. дсн Светлин Танчев; 

11. „Технология на отглеждане и производство в говедовъдството“, МП по 

„Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството“ - отпада доц. 

д-р Милена Панайотова. 

 

Включване на преподаватели като водещи лекционни, практически и семинарни 

занятия по дисциплини в ОКС „Магистър"  

 

1.„Селекция в млечното говедовъдство“, МП “Производствени системи и селекция в 

говедовъдството и биволовъдството” - гл. ас. д-р Ивайло Маринов; 

2.“Организация на производството и селекция в месодайното говедовъдство”, МП 

“Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството” - гл. ас. д-р 

Ивайло Маринов; 

3.„Селекция, репродукция и технологии за отглеждане на биволи“ , МП 

“Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството” - гл. ас. д-р 

Ивайло Маринов; 

 4.„Селекция и репродукция на овце и кози“, МП „Производствени системи и селекция в 

овцевъдство и козевъдство“ – гл. ас. д-р Иван Пенчев; 

5.„ Съвременни методи за окачествяване и маркетинг на продукти от овце и кози“, МП 

„Производствени системи и селекция в овцевъдство и козевъдство“  - гл. ас. д-р Иван 

Пенчев; 

6.„Добри фермерски практики при производство на месо и мляко“, МП  „Управление на 

системите за безопасност и качество на храните” - доц. д-р Валентин Дойчев и гл. ас. д-р 

Ивайло Маринов; 

7.„Благосъстояние и хуманно отношение към животните“, МП „Технология на месо и 

месни продукти” - гл. ас. д-р Иван Пенчев; 

8.„Зоохигиена, здравеопазване и екологични аспекти при отглеждане на говеда и 

биволи“ - доц. д-р Тончо Пенев; 

9.“Популационна и количествена генетика", МП „Развъждане на селскостопански 

животни“ - доц. д-р Деяна Генчева; 

10.„Технология на отглеждане и производство в говедовъдството“ , МП 

„Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството“ - гл. ас. д-р 

Ивайло Маринов. 

 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Магистър": 

1.„Теория на развъждането“, МП „Развъждане на селскостопански животни“ - 

актуализация на препоръчителния списък с литература; 

2. Биотехнологии в развъдните програми“, МП „Развъждане на селскостопански 

животни“ - актуализация на препоръчителния списък с литература; 

3. „Генетични основи на развъждането с приложение на репродуктивни технологии“, 

МП „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството”- актуализация на 

препоръчителния списък с литература; 

4. „Генетика и развъждане на коне“, МП „Племенно коневъдство“ - актуализация на 

препоръчителния списък с литература; 
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5. „Системи за прилагане на репродуктивните биотехнологии в животновъдството“, МП 

„Репродуктивни технологии в животновъдството“ – Промяна в литературата, добавени 

са нови литературни източници; 

6. „Добри производствени практики при хранене на животните”, МП „Хранене на 

животни и технология на комбинирани фуражи” – оценка на студентите; 

7. „Фуражи и фуражни добавки при хранене на селскостопанските животни и контрол и 

анализ на фуражите”, МП „Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи” 

– оценка на студентите; 

8. „Хранене на говеда и биволи”, МП „Хранене на животни и технология на 

комбинирани фуражи” – оценка на студентите; 

9. „Хранене на овце и кози”, МП „Хранене на животни и технология на комбинирани 

фуражи” – оценка на студентите; 

10. „Системи за управление на качеството и безопасността при производството на 

комбинирани фуражи”, МП „Хранене на животни и технология на комбинирани 

фуражи” – оценка на студентите; 

11. „Нормирано хранене на животните”, МП „Хранене на животни и технология на 

комбинирани фуражи” – оценка на студентите; 

12. „Добри производствени практики и НАССР при производство на комбинирани 

фуражи”, МП „Управление на системите за безопасност и качество на храните” – оценка 

на студентите; 

13. „Микробиология на месо и месни продукти“, МП „Технология на месо и месни 

продукти”- актуализация на методичните единици. 

 

Специалност Агрономство 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“ 

1. Генетика (задължителна дисциплина) – проф. д-р Светлана Георгиева вместо проф. 

дсн Светлин Танчев; 

2. Енергетика и транспорт (задължителна) – доц. д-р Галин Тиханов вместо гл.ас. д-р 

Галя Христова; 

3. Рекламна дейност в аграрния сектор (факултативна) - доц. д-р Димо Димов вместо 

проф. Чонка Митева;  

4. Хигиена на труда и техника на безопасност (факултативна) – доц. д-р Димо Димов 

вместо проф. Чонка Митева; 

5. Приюти и хотели (факултативна)  - доц. д-р Тончо Пенев вместо проф. Юри Митев. 

 

 Включване на преподаватели като водещи на лекционни,практически и семинарни 

занятия по дисциплини в ОКС „Бакалавър“ 

1. Генетика (задължителна дисциплина) – доц. д-р Деяна Генчева; 

2. Въведение в аграрните науки (задължителна) – проф. Катя Величкова, проф. Диян 

Георгиев, проф. Ивайло Сираков, проф. Гергана Костадинова, доц. Николай Вълчев, 

доц. Ваня Димова; 

3. Животновъдство (задължителна) – доц. Валентин Дойчев и гл.ас. д-р Ивайло 

Маринов; 

4. Агрометеорология (задължителна) – ас. Антония Петрова. 
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Отпадане на преподаватели като лектори от следните дисциплини:  

  1. Въведение в аграрните науки (задължителна) – доц. Нели Грозева, проф. Йордан 

Стайков, проф. Георги Петков, доц. Кънчо Пейчев, доц. Антония Стоянова 

2. Животновъдство – проф. Валентин Кацаров и доц. Милена Панайотова 

 

Актуализиране на учебни програми на изучавани в ОКС „Бакалавър“ дисциплини: 

1. Генетика (задължителна) – с водещ проф. Светлана Георгиева; 

2. Биохимия на растенията (задължителна) с водещ проф. Васил Атанасов и доц. д-р 

Милена Цанова; 

3. Ентомология (задължителна) с водещ доц. Диана Ганева. 

 

Актуализиране на академичната длъжност на Декана на АФ, водещите лекции и 

упражнения в учебните програми на следните дисциплини: 

1. Анатомия и физиология на животните (избираема) с водещ - доц. д-р Тодор Славов и 

водещ упражнения – ас. д-р Ивелина Недева; 

2. Пчеларство и пчелоопрашване (факултативна)  с водещ упражнения - гл. ас. д-р 

Свилен Лазаров; 

3. Агротуризъм (факултативна) с водещ упражнения-  гл. ас. д-р Свилен Лазаров; 

4. Механизация в растениевъдството (задължителна) – доц. Галин Тиханов; 

5. Информационни системи за управление на аграрния сектор (факултативна); 

6. Консултантска дейност в селското стопанство (избираема). 

 

Промяна в наименование на Магистърски програми в ОКС „Магистър“  

МП „Агроекология и растителна защита“  да бъде преименувана на МП  

„Растителнозащитни технологии в Растениевъдството”. 

 

Промяна в наименование на дисциплини в ОКС „Магистър“  

 

 Старо наименование Ново наименование 

задължителна Специална хербология“   Интегрирани методи за борба с 

плевелите 

задължителна Агроекологични системи за 

растителна защита при полски 

култури 

Растителнозащитни технологии при 

полски култури 

задължителна Агроекологични системи за 

растителна защита при зеленчукови 

култури 

Растителнозащитни технологии при 

зеленчукови култури 

задължителна Агроекологични системи за 

растителна защита при трайни 

насаждения 

Растителнозащитни технологии при 

трайни насаждения 

избираема Законодателство в растителната 

защита 

Европейска и национална политика в 

растителната защита 

 

Промяна на ръководител на Магистърска прогама: 

1.Ръководител на МП „Посевен и посадъчен материал“ да бъде  доц. д-р Грози Делчев, 

вместо доц. д-р Ценка Желязкова. 
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 Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър“:  

1.Нанотехнологии в аграрния сектор (избираема) – доц. д-р Тончо Пенев вместо проф. 

Юри Митев и доц. Михаил Панайотов 

 

Отпадане на преподаватели като лектори от следните дисциплини:  

1. Нанотехнологии в аграрния сектор (избираема) – отпада доц. Михаил Панайотов и 

гл.ас. Радостина Гънчева; 

2. Консултантски практики по правилата за кръстосано съответствие и поддържане на 

земята в добро земеделско и екологично състояние  (задължителна) в МП 

„Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството“  – 

доц. Нели Грозева и доц. Мима Тодорова. 

 

Включване на преподаватели като втори и други водещи в лекционни, практични и 

семинарни занятия по дициплини в  ОКС „Магистър“: 

1. Управление на екологичния риск (задължителна) в МП „Биологично земеделие“ – гл.ас. 

д-р Дияна Дерменджиева; 

2. Болести и неприятели при производство и съхранение на посевен и посадъчен материал 

– гл.ас. д-р Светлин Иванов. 

 

Актуализиране съдържанието на учебни програми в ОКС „Магистър“: 

1.Законодателство и институции в биологичното земеделие (задължителна) в МП 

Биологично земеделие; 

2. Методи за борба с вредителите при биологично производство (задължителна) в МП 

„Биологично земеделие“ с водещ доц. Диана Ганева. 

 

Актуализиране на академичната длъжност на Декана на АФ, водещите лекции и 

упражнения в учебните програми на следните дисциплини: 

1. Пчелоопрашване на етерично маслени култури  (задължителна)  с водещ упражнения 

гл.ас. д-р Свилен Лазаров; 

2. Агротуризъм (факултативна) с водещ упражнения гл.ас. д-р Свилен Лазаров; 

3. Управление на риска в земеделските стопанства (задължителна) – проф. д-р Юри Митев 

в МП „Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в 

растениевъдството“; 

4. Консултантски практики по правилата за кръстосано съответствие и поддържане на 

земята в добро земеделско и екологично състояние  (задължителна) в МП „Консултантска 

дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството“  – проф. Юрий 

Митев, водещ упражнения – доц. д-р Димо Димов и доц. д-р Тончо Пенев; 

5. Управление на екологичния риск (задължителна) в МП „Биологично земеделие“ – проф. 

Гергана Костадинова; 

6. Биологично производство на животински продукти  (задължителна)  в МП „Биологично 

земеделие“; 

7. Законодателство и институции в биологичното земеделие (задължителна)  в МП 

„Биологично земеделие“; 

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

биологичното разнообразие, опазването на почвите и водите състояние  (задължителна) в 

МП „Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството; 
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9. Консултантска дейност в земеделието (задължителна) в МП „Консултантска дейност, 

разработване и управление на проекти в растениевъдството 

10. Методика на експеримента (избираема) в МП. 

 

специалност Етерично-маслени култури 
 Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“:  

1. Генетика (задължителна дисциплина) – проф. д-р Светлана Георгиева вместо проф. 

дсн Светлин Танчев; 

2. Енергетика и транспорт (задължителна) – доц. д-р Галин Тиханов вместо гл.ас. д-р 

Галя Христова; 

3. Хигиена на труда и техника на безопасност – доц. д-р Димо Димов вместо проф. 

Чонка Митева; 

4. Защита при бедствия и първа долекарска помощ - доц. д-р Тончо Пенев вместо проф. 

Георги Петков. 

 
 Включване на преподаватели като втори и други водещи в лекционни, практични и 

семинарни занятия по дициплини в  ОКС „Бакалавър“: 

1. Генетика (задължителна дисциплина) – доц. д-р Деяна Генчева; 

2. Агрометереология (задължителна) – ас. Антония Петрова. 

 

Отпадане на преподаватели като лектори от следните дисциплини:  

1. Въведение в аграрните науки (задължителна) – доц. Нели Грозева, проф. Йордан 

Стайков, проф. Георги Петков, доц. Кънчо Пейчев, доц. Антония Стоянова. 

2.  

Актуализиране съдържанието на учебни програми в ОКС „Бакалавър“: 

1. Генетика (задължителна) – с водещ проф. Светлана Георгиева; 

2. Биохимия на растенията (задължителна) с водещ проф. Васил Атанасов и доц. д-р 

Милена Цанова; 

3. Химия на природните съединения с водещ доц. д-р Милена Цанова; 

4. Микробиология (задължителна) с водещи доц. Георги Беев. 

 

Актуализиране на академичната длъжност на Декана на АФ, водещите лекции и 

упражнения в учебните програми на следните дисциплини: 

1. Пчелоопрашване на етерично маслени култури  (задължителна)  с водещ 

упражнения гл.ас. д-р Свилен Лазаров; 

2. Агротуризъм (факултативна) с водещ упражнения гл.ас. д-р Свилен Лазаров 

Енергетика в земеделието (задължителна) – доц. Галин Тиханов; 

3. Експлоатация на машинно тракторния парк ( избираема) – доц. Галин Тиханов; 

4. Механизация в растениевъдството – доц. Галин Тиханов; 

5. Информационни системи за управление на аграрния сектор (факултативна) ; 

6. Визуализация на данни, текстообработка и презентации (факултативна); 

7. Приложни статистически методи в растениевъдството (избираема); 

8. Консултантска дейност в селското стопанство (избираема); 

9. Ентомология (задължителна) с водещ доц. Диана Ганева. 

 

специалност Аграрно инженерство 
Актуализиране на учебни програми в ОКС „Бакалавър“  
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Актуализацията на посочените по-долу учебни програми включва промяна в научното 

звание на Декана на АФ (от доцент в професор), както и промяна на научното звание на 

преподаватели от секцията. 

1. “Екологично строителство и териториално устройство“ - задължителна за 

спец.“ЕООС“ и спец. „Аграрно инженерство“ – промяна в научното звание  на водещ 

упражнения – от гл. ас. д-р инж. Димитър Георгиев в доц. д-р инж. Димитър Георгиев. 

2. „Строителни съоръжения в аквакултурата“- избираема за спец. „Аграрно 

инженерство“ – промяна в научното звание на водещ упражнения  – от гл. ас. д-р инж. 

Димитър Георгиев в доц. д-р инж. Димитър Георгиев. 

3. „Механизация и автоматизация в животновъдството“- задължителна за спец. 

„Аграрно инженерство“ – промяна в научното звание на водещ упражнения  – от гл. ас. д-

р Галина Динева в доц. д-р Галина Динева 

4. „Трактори и автомобили“ - задължителна за спец. „Аграрно инженерство“ – промяна 

в научното звание на водещ дисциплина – от гл. ас. д-р инж. Галин Тиханов в доц. д-р 

инж. Галин Тиханов. 

5. „Експлоатация на машинно тракторния парк“ - задължителна за спец. „Аграрно 

инженерство“ – промяна в научното звание на водещ дисциплина – от гл. ас. д-р инж. 

Галин Тиханов в доц. д-р инж. Галин Тиханов 

6. „Механизация в растениевъдството“- задължителна за спец. „Аграрно инженерство“ 

– промяна в научното звание на водещ дисциплина – от гл. ас. д-р инж. Галин Тиханов в 

доц. д-р инж. Галин Тиханов 

7. „Механика и съпротивление на материалите“- задължителна за спец. „Аграрно 

инженерство“ – промяна в научното звание на водещ дисциплина  – от гл. ас. д-р инж. 

Димитър Георгиев в доц. д-р инж. Димитър Георгиев. 

8. „Техническо чертане“ - задължителна за спец. „Аграрно инженерство“ – промяна в 

научното звание на водещ дисциплина – от гл. ас. д-р Галина Динева в доц. д-р Галина 

Динева 

9. „Използване на AutoCAD в инженерното проектиране“ - избираема за спец. 

„Аграрно инженерство“ – промяна в научното звание на водещ дисциплина – от гл. ас. д-р 

Галина Динева в доц. д-р Галина Динева 

10. „Физиология на растенията“- факултативна за спец. „Аграрно инженерство“ – 

промяна в научното звание на водещ дисциплина – от доц. д-р Катя Величкова в проф. дн 

Катя Величкова. 

11. „Анатомия и физиология на животните“- избираема за спец. „Аграрно 

инженерство“ – промяна в научното звание на  доц. д-р Тодор Славов и ас. д-р Ивелина 

Недева. 

12. “Физика  I част“ - задължителна за спец. „Аграрно инженерство“: 

- Промяна в научното звание  на водещ дисциплина – от доц. д-р Стефка Атанасова в 

проф. д-р Стефка Атанасова и на водещ упражнения – от ас. д-р Димитър Йоргов в гл. ас. 

д-р Димитър Йоргов. 

13. “Физика  II част“ - задължителна за спец. „Аграрно инженерство“ -  Промяна в 

научното звание  на водещ дисциплина – от доц. д-р Стефка Атанасова в проф. д-р Стефка 

Атанасова и на водещ упражнения – от ас. д-р Димитър Йоргов на гл. ас. д-р Димитър 

Йоргов. 

14. “Дистанционни методи за анализ“ - факултативна за спец. „Аграрно инженерство“ - 

Промяна в научното звание  на водещ дисциплина – от доц. д-р Стефка Атанасова в проф. 

д-р Стефка Атанасова. 
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15. “Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна продукция“ - 

факултативна за спец. „Аграрно инженерство“ - Промяна в научното звание  на водещ 

дисциплина – от доц. д-р Стефка Атанасова в проф. д-р Стефка Атанасова и на водещ 

упражнения – от ас. д-р Димитър Йоргов на гл. ас. д-р Димитър Йоргов. 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“: 

1. „Технология на машиностроенето“ (задължителна дисциплина, специалност „Аграрно 

инженерство“, I курс) - гл. ас. д-р инж. Петя Велева, вместо доц. д-р инж. Ваня Димова 

2. “Трактори и автомобили” (задължителна дисциплина, специалност Аграрно 

инженерство, III курс) - доц. д-р инж. Галин Тиханов вместо гл. ас д-р инж. Галя 

Христова.  

 

Отпадане на преподаватели като лектори в ОКС „Бакалавър“: 

1. „Животновъдство“, отпадат като лектори доц. д-р Милена Панайотова  и проф. д-р 

Валентин Кацаров. 

 

Включване на преподаватели като водещи на лекционни, практически и семинарни 

занятия в ОКС „Бакалавър“: 

 

1. „Животновъдство“ – да се включат като лектори доц. д-р Валентин Дойчев и гл. ас. 

Ивайло Маринов. 

2. „Въведение в аграрните науки“, се включват като лектори проф. дн Катя 

Величкова, проф. д-р Диян Георгиев, проф. д-р Ивайло Сираков, проф. дн Гергана 

Костадинова, доц. д-р Ваня Димова и доц. д-р Николай Вълчев.  

3. “Физика  I част“ - Към водещи упражнения е добавена ас. Антония Петрова. 

4. “Физика  IІ част“ - Към водещи упражнения е добавена ас. Антония Петрова. 

5. “Дистанционни методи за анализ“ - Към водещи упражнения са добавени ас. 

Радослав Гинин и ас. Антония Петрова. 

6. “Недеструктивни методи за анализ на почви и растителна продукция“ - Към 

водещи упражнения са добавени ас. Радослав Гинин и ас. Антония Петрова. 

5. “Агрометеорология“ – Водещи упражнения -  ас. Радослав Гинин и ас. Антония 

Петрова 

 

Промяна на ръководител на магистърска програма: 

1. МП по „Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор“- доц. д-р 

Кънчо Пейчев, вместо доц. д-р инж. Ваня Димова 

2. МП по „Земеделска техника“ - доц. д-р инж. Галин Тиханов, вместо д-р Кънчо 

Пейчев. 

 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Магистър“ 

1. Дисциплина „Енергийна ефективност на селскостопански сгради“- МП по 

„Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор“ – промяна в научното звание – от 

гл. ас. д-р инж. Димитър Георгиев в доц. д-р инж. Димитър Георгиев. 
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2. „Вятърна и слънчева енергия“, задължителна - МП по „Възобновяеми енергийни 

източници в аграрния сектор“ спец. „Аграрно инженерство“ – промяна в научното звание 

– от доц. д-р Стефка Атанасова в проф. д-р Стефка Атанасова и на водещ упражнения – от 

ас. д-р Димитър Йоргов на гл. ас. д-р Димитър Йоргов. 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър“ 

1. „Механика на трактора“, задължителна - МП по „Земеделска техника“ – водещ на 

дисциплината да бъде доц. д-р инж. Димитър Георгиев, вместо  доц. д-р инж. Галин 

Тиханов. 

2. „Машини и технологии за обработка на почвата, сеитба и грижа за растенията“, 

задължителна - МП по „Земеделска техника“ –  водещ дисциплината да бъде проф. д-р 

Антония Стоянова, вместо доц. д-р  Кънчо Пейчев. 

3. „Техника и технологии за първична обработка и съхранение на земеделската 

продукция“, задължителна - МП по „Земеделска техника“ –– водещ дисциплината да 

бъде доц. д-р инж. Галин Тиханов, вместо  доц. д-р  инж. Ваня Димова. 

4. „Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника“, задължителна - МП 

по „Земеделска техника“ –– водещ дисциплината да бъде доц. д-р инж. Ваня Димова, 

вместо  доц. д-р Николай Вълчев. 

 5. „Маркетинг на земеделската техника“, задължителна - МП по „Земеделска техника“ 

–– водещ дисциплината да бъде доц. д-р Галина Динева, вместо  доц. д-р инж. Ваня 

Димова. 

 

6. „Машини и технологии за прибиране на земеделските култури“, задължителна - МП 

по „Земеделска техника“ - водещ дисциплината да бъде доц. д-р инж. Галин Тиханов, 

вместо  доц. д-р  Кънчо Пейчев. 

7. „Поддръжка на земеделската техника и организиране на сервизна дейност“, 

задължителна - МП по „Земеделска техника“ – водещ дисциплината да бъде доц. д-р инж. 

Галин Тиханов, вместо доц. д-р  Кънчо Пейчев 

8. „Технико технологични системи за добив на биогаз“, задължителна - МП по 

„Възобновяеми енергийни източници“ – водещ дисциплината да бъде доц. д-р инж. 

Теодора Петрова, вместо  доц. д-р  Кънчо Пейчев. 

9. „Технология pа отглеждане и производство в говедовъдството“ избираема 

дисциплина, специалност Аграрно инженерство, ) – гл. ас. д-р Ивайло Маринов, 

вместо доц. д-р Милена Панайотова. 

Включване на преподаватели като водещи на лекционни, практически и семинарни 

занятия по дисциплини в ОКС „Магистър"  

1. „Технология на отглеждане и производство в говедовъдството“, МП по 

„Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството“ - гл. ас. д-р 

Ивайло Маринов. 

 

Отпадане на преподаватели като лектори в ОКС „Магистър“: 

1. „Технология на отглеждане и производство в говедовъдството“, МП по 

„Производствени системи и селекция в говедовъдството и биволовъдството“ - доц. д-р 

Милена Панайотова. 
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специалност ЕООС 
Промяна на академичната длъжност на Декана на АФ, от доц. д-р Димитър 

Панайотов на проф. д-р Димитър Панайотов на УП в ОКС „Бакалавър:  

1. „Биохимия и биотехнологии“ (задължителна дисциплина); 

2. „Микробиология и микробиологични методи на пречистване“ (задължителна 

дисциплина); 

3 .„Управление и опазване на водите“ (задължителна дисциплина); 

4. „Управление на водите“ (задължителна дисциплина); 

5. „Радиоекология“ (задължителна дисциплина); 

6. „Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите“ (задължителна 

дисциплина); 

7. „Системи за управление на околната среда“ (задължителна дисциплина); 

8. „Екологично законодателство и норми“ (задължителна дисциплина); 

9. „Екологичен мониторинг“ (задължителна дисциплина). 

10. „Рекламна дейност в аграрния сектор“ (избираема дисциплина); 

11. „ Хигиена на труда и техника на безопасност“ (избираема дисциплина). 

12. „Приюти и хотели за животни“ (факултативна дисциплина); 

13. „Основи на патологията в екосистемите“ (задължителна дисциплина); 

14. „Защита при бедствия и първа долекарска помощ“ (факултативна дисциплина); 

15. „Пчеларство и околна среда“ (избираема дисциплина); 

16. „Агротуризъм“ (факултативна дисциплина); 

17. „Териология“ (задължителна дисциплина);  

18. „Орнитология“ (задължителна дисциплина); 

19. „Кинология“ (избираема дисциплина); 

20. „Декоративни и екзотични животни“ (избираема дисциплина); 

21. „Приложни статистически анализи в аграрния сектор“ (избираема дисциплина); 

22. „Екологично строителство и териториално устройство“ (задължителна дисциплина); 

23. „Технология за пречистване на флуиди“ (задължителна дисциплина); 

24. „Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника“ (задължителна 

дисциплина). 

 

Промяна на академичната длъжност на Декана на АФ, от доц. д-р Димитър 

Панайотов на проф. д-р Димитър Панайотов на УП в ОКС „Магистър:  

1. „Политика и управление на околната среда в селищни системи“ (задължителна 

дисциплина); 

2. „Замърсяване и опазване на въздуха  в селищните системи“ (задължителна 

дисциплина); 

2. „Управление на екологичния риск“ (задължителна дисциплина); 

4. „Рекламна дейност в аграрния сектор“ (избираема дисциплина); 

5. „Управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд“ (задължителна дисциплина); 

6. „Безопасност на труда и околната среда“ (задължителна дисциплина). 

7. „Управления на дейността при природни бедствия“ (задължителна дисциплина). 

8. „Защита при производствени аварии и катастрофи“ (задължителна дисциплина);  

9. „Системи за епизоотологичен и епидемиологичен контрол и превенция на 

агротероризма“ (задължителна дисциплина); 
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10. „Селски туризъм“ (задължителна дисциплина); 

11. „Аварийно-спасителна и пожарна техника“ (задължителна дисциплина); 

12. „Екотуризъм“ (задължителна дисциплина); 

13. „Методика на експеримента“ (избираема дисциплина); 

14. „Екологично градоустройство“ (задължителна дисциплина); 

15. „Комуникационни и информационни системи“ (избираема дисциплина). 

 

Промяна на академичната длъжност на преподавателите по дисциплини в ОКС 

„Бакалавър“:  

1. „Биологично разнообразие и неговото опазване“ (задължителна дисциплина) – от доц. 

дн Нели Грозева на проф. дн Нели Грозева; 

2. „Физиология на растенията“ (избираема дисциплина) – от доц. д-р Катя Величкова на 

проф. дн Катя Величкова; 

3. Лятна учебна практика за 1 курс, за спец. ЕООС – от доц. д-р Катя Величкова на проф. 

дн Катя Величкова; 

4. „Морска екология“  (избираема дисциплина) – от доц. д-р Диян Георгиев на проф. д-р 

Диян Георгиев; 

5. „Екологични аспекти на животновъдството“  (задължителна дисциплина) – от доц. д-р 

Диян Георгиев на проф. д-р Диян Георгиев; 

6. „Херпетология“  (факултативна дисциплина) – от доц. д-р Диян Георгиев на проф. д-р 

Диян Георгиев; 

7. „Рекламна дейност в аграрния сектор“ (избираема дисциплина) – от гл. ас. д-р Димо 

Димов на доц. д-р Димо Димов; 

8. „ Хигиена на труда и техника на безопасност“ (избираема дисциплина) – от гл. ас. д-р 

Димо Димов на доц. д-р Димо Димов; 

9. „Териология“ (задължителна дисциплина) – от доц. д-р Евгений Райчев на проф. д-р 

Евгений Райчев;  

10. „Орнитология“ (задължителна дисциплина) – от доц. д-р Евгений Райчев на проф. д-р 

Евгений Райчев; 

11. „Кинология“ (избираема дисциплина) – от гл. ас. д-р Станислава Пеева на доц. д-р 

Станислава Пеева; 

12. „Декоративни и екзотични животни“ (избираема дисциплина) - от гл. ас. д-р 

Станислава Пеева на доц. д-р Станислава Пеева; 

13. „Физиология на животните и човека“ (задължителна дисциплина) – от гл. ас. д-р Тодор 

Славов на доц. д-р Тодор Славов, и от ас. Ивелина Недева на ас. д-р Ивелина Недева.  

14. „Етология“  (избираема дисциплина) – от гл. ас. д-р Тодор Славов на доц. д-р Тодор 

Славов, и от ас. Ивелина Недева на ас. д-р Ивелина Недева.  

15.  „Екологично строителство и териториално устройство“ (задължителна дисциплина) – 

от гл. ас. д-р инж. Димитър Георгиев на доц. д-р инж. Димитър Георгиев; 

16. „Технология за пречистване на флуиди“ (задължителна дисциплина) - от гл. ас. д-р 

инж. Галина Динева на доц. д-р инж. Галина Динева. 

 

Промяна на академичната длъжност на преподавателите по дисциплини в ОКС 

„Магистър“:  

1. „Екология на селищните системи“ (задължителна дисциплина) – от доц. д-р Диян 

Георгиев на проф. д-р Диян Георгиев; 
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2. „Рекламна дейност в аграрния сектор“ (избираема дисциплина) – от гл. ас. д-р Димо 

Димов на доц. д-р Димо Димов; 

3. „Управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд“ (задължителна дисциплина) – от гл. ас. д-р Димо Димов на доц. д-р Димо Димов; 

4. „Безопасност на труда и околната среда“ (задължителна дисциплина) – от гл. ас. д-р 

Димо Димов на доц. д-р Димо Димов; 

5. „Управления на дейността при природни бедствия“ (задължителна дисциплина) – от гл. 

ас. д-р Димо Димов на доц. д-р Димо Димов. 

 

Актуализиране на учебни програми в ОКС „Бакалавър“: 

1. „Управление и опазване на водите“ (задължителна дисциплина) - промяна на 

методичните единици по извежданите упражнения, поради издадено ръководство по води 

(2021 г.); 

2. „Управление на водите“ (задължителна дисциплина) - промяна на методичните единици 

по извежданите упражнения, поради издадено ръководство по води (2021 г.); 

3. „Генетика“ (задължителна дисциплина) - промяна в списъка с литература за теоретичен 

изпит, поради издадено ръководство по генетика (2020 г.); 

4. „Организация и управление на зоопарковете“ (избираема дисциплина) – промяна в 

литературата за подготовка на студентите. 

 

Отпадане на преподаватели като лектори в ОКС „Бакалавър“: 

1. „Въведение в аграрните науки“ (избираема дисциплина), отпадане на лекторите проф. 

дн Нели Грозева, проф. д-р Йордан Станков, проф. дсн Георги Петков, доц. д-р Кънчо 

Пейчев, проф. д-р Антония Стоянова. 

2. „Защита при производствени аварии и катастрофи“ (задължителна дисциплина), 

отпадане на проф. дсн Георги Петков;  

3. „Защита при бедствия и първа долекарска помощ“ (факултативна дисциплина), 

отпадане на проф. дсн Георги Петков; 

4. „Генетика“ (задължителна дисциплина), отпадане на проф. дсн Светлин Танчев; 

 

Включване на преподаватели като водещи на лекционни, практически и семинарни 

занятия по дисциплини в ОКС „Бакалавър“: 

1. „Въведение в аграрните науки“ (избираема дисциплина), включване на преподавателите  

- проф. дн Катя Величкова, проф. д-р Диян Георгиев, проф. д-р Ивайло Сираков, проф. дн 

Гергана Костадинова, доц. д-р Николай Вълчев и доц. д-р Ваня Димова; 

2. „Климатология и хидрология“ (задължителна дисциплина), с водещи упражнения, ас. 

Радослав Гинин и ас. Антония Петрова. 

3. „Системи за управление на околната среда“ (задължителна дисциплина), с водещ 

лекции проф. дн Гергана Костадинова, семинарни занятия гл. ас. д-р Дияна 

Дерменджиева; 

4. „Екологичен мониторинг“ (задължителна дисциплина), с водещ лекции проф. дн 

Гергана Костадинова, водещ упражнения гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева; 

5. „Генетика“ (задължителна дисциплина), с лектори - проф. д-р Светлана Георгиева и 

доц. д-р Деяна Генчева; 

6. „Екологични аспекти на земеделската и транспортна техника“ (задължителна 

дисциплина), водещ лекции и упражнения – гл. ас. д-р инж. Янка Иванова. 
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Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“: 

1. „Фуражи и хранене на животните“ (факултативна дисциплина) – доц. д-р Ганчо Ганев 

вместо доц. д-р Сашка Чобанова; 

2.  „Рекламна дейност в аграрния сектор“ (избираема дисциплина) - доц. д-р Димо Димов 

вместо проф. д-р Чонка Митева; 

3. „ Хигиена на труда и техника на безопасност“ (избираема дисциплина) - доц. д-р Димо 

Димов вместо проф. д-р Чонка Митева; 

4. „Защита при бедствия и първа долекарска помощ“ (факултативна дисциплина) - доц. д-р 

Тончо Пенев вместо проф. дсн Георги Петков, и водещи на семинарни занятия и 

упражнения  - доц. д-р Тончо Пенев, доц. д-р Димо Димов и гл. ас. д-р Ивайло Маринов. 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Магистър“: 

1. „Рекламна дейност в аграрния сектор“ (избираема дисциплина) - доц. д-р Димо Димов 

вместо проф. д-р Чонка Митева; 

2. „Управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд“ (задължителна дисциплина) - доц. д-р Димо Димов вместо проф. д-р Чонка Митева; 

3. „Безопасност на труда и околната среда“ (задължителна дисциплина) - доц. д-р Димо 

Димов вместо проф. д-р Чонка Митева; 

4. „Управления на дейността при природни бедствия“ (задължителна дисциплина) - доц. 

д-р Димо Димов вместо проф. д-р Чонка Митева; 

5. „Защита при производствени аварии и катастрофи“ (задължителна дисциплина) - доц. д-

р Тончо Пенев вместо проф. дсн Георги Петков, и водещи на семинарни занятия и 

упражнения - доц. д-р Тончо Пенев и доц. д-р Димо Димов; 

 

специалност Рибовъдство и аквакултура 
Включване на дисциплина в учебния план на специалността 

1. „Етология“, ОКС „Бакалавър“; водещ дисциплината – Проф. д-р Иван Върляков. 

Дисциплината да бъде включена в учебния план за специалност „Рибовъдство и 

аквакултура“ и да се изучава успоредно със студентите от специалност  

„Зооинженерство“, както следва: Редовно обучение – 5 семестър, с хорариум 2/1 и задочно 

обучение – 2 семестър с хорариум 5/3; 3,6 кредити. 

 

Промяна в академични длъжности и наименования на катедри  

1. „Биохимия на хидробионтите“, водещ дисциплината – проф. дсн Васил Атанасов – 

Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на 

проф. д-р Димитър Панайотов и промяна в името на катедра „Биохимия, Микробиология и 

Физика“ на „Биологически науки“. 

2. „Биологичен контрол на водопречистването“, водещ дисциплината – доц. д-р Тончо 

Динев - Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов 

на проф. д-р Димитър Панайотов, промяна в името на катедра „Биохимия, Микробиология 

и Физика“ на „Биологически науки“ и промяна на длъжността на водещия от Гл. ас. д-р 

Тончо Динев на Доц. д-р Тончо Динев.  

3. „Водна Микробиология“, водещ дисциплината – доц. д-р Георги Беев - Промяната е в 

името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър 
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Панайотов и промяна в името на катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“ на 

„Биологически науки“. 

4. „Обща Микробиология“, водещ дисциплината – доц. д-р Георги Беев - Промяната е в 

името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър 

Панайотов и промяна в името на катедра „Биохимия, Микробиология и Физика“ на 

„Биологически науки“. 

5. „Зоология“, водещ дисциплината – Гл. ас. д-р Маргарита Маринова - Промяната е в 

името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър 

Панайотов и промяна в името на катедра „Биология и аквакултура“ на „Биологически 

науки“. 

6. „Херпетология“, водещ дисциплината – Проф. д-р Диян Георгиев - Промяната е в името 

и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър 

Панайотов, промяна в името на катедра от „Биология и аквакултура“ на „Екология и 

зоохигиена“ и промяна в длъжността на водещия дисциплината от доц. д-р Диян Георгиев 

на проф. д-р Диян Георгиев. 

7. „Морска екология“, водещ дисциплината – Проф. д-р Диян Георгиев - Промяната е в 

името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър 

Панайотов, промяна в името на катедра от „Биология и аквакултура“ на „Екология и 

зоохигиена“ и промяна в длъжността на водещия дисциплината от доц. д-р Диян Георгиев 

на проф. д-р Диян Георгиев. 

8. „Управление на водите“, водещ дисциплината – Проф. дн Гергана Костадинова - 

Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на 

проф. д-р Димитър Панайотов и промяна в името на катедра от „Приложна екология и 

зоохигиена“ на „Екология и зоохигиена“ и промяна в длъжността на водещия 

дисциплината от доц. д-р Гергана Костадинова на проф. дн Гергана Костадинова. 

9. „Водна токсикология“, водещ дисциплината – Проф. д-р Юрий Митев - Промяната е в 

името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър 

Панайотов, промяна в името на катедра от „Приложна екология и зоохигиена“ на 

„Екология и зоохигиена“ и промяна в длъжността на водещия дисциплината от доц. д-р 

Юрий Митев на проф. д-р Юрий Митев. 

10. „Профилактика и болести по хидробионтите“, водещ дисциплината – Проф. д-р Юрий 

Митев - Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав 

Славов на проф. д-р Димитър Панайотов, промяна в името на катедра от „Приложна 

екология и зоохигиена“ на „Екология и зоохигиена“ и промяна в длъжността на водещия 

дисциплината от доц. д-р Юрий Митев на проф. д-р Юрий Митев. 

11. „Нанотехнологии в аграрния сектор“, водещ дисциплината – Доц. д-р Тончо Пенев - 

Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на 

проф. д-р Димитър Панайотов, промяна в името на катедра от „Приложна екология и 

зоохигиена“ на „Екология и зоохигиена“.  

12. Дисциплина „Защита при бедствия и първа долекарска помощ“, водещ дисциплината – 

Доц. д-р Тончо Пенев - Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн 

Радослав Славов на проф. д-р Димитър Панайотов, промяна в името на катедра от 

„Приложна екология и зоохигиена“ на „Екология и зоохигиена“.  

13. „Хигиена на труда и техника на безопасност“, водещ дисциплината –проф. Чонка 

Митева - Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав 

Славов на проф. д-р Димитър Панайотов, промяна в името на катедра от „Приложна 

екология и зоохигиена“ на „Екология и зоохигиена“. 
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14. „Рекламна дейност в аграрния сектор“, водещ дисциплината – проф. д-р Чонка Митева 

- Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на 

проф. д-р Димитър Панайотов, промяна в името на катедра от „Приложна екология и 

зоохигиена“ на „Екология и зоохигиена“.  

15. „Хидрология с климатология“, промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от 

проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър Панайотов, промяна в името на катедра 

от „Биохимия, Микробиология и Физика“ на „Аграрно инженерство“ и промяна във 

водещите занятия по дисциплината, като освен доц. д-р Николай Такучев са добавени и 

ас. Радослав Гинин и ас. Антония Петрова. 

16. „Механизация на строителни съоръжения в аквакултурата“, водещ дисциплината – 

Доц. д-р Кънчо Пейчев - Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн 

Радослав Славов на проф. д-р Димитър Панайотов. 

17. „Комуникационни и информационни системи“, водещ дисциплината – Гл. ас. д-р инж. 

Петя Велева - Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав 

Славов на проф. д-р Димитър Панайотов. 

18. „Приложни статистически анализи в аграрния сектор“, ОКС „Магистър“; водещ 

дисциплината – Гл. ас. д-р инж. Петя Велева - Промяната е в името и длъжността на 

Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър Панайотов. 

19. „Репродуктивни технологии в аквакултурата“, водещ дисциплината – доц. д-р Георги 

Бонев - Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов 

на проф. д-р Димитър Панайотов. 

20. „Генетика“, водещ дисциплината – Проф. д-р Светлана Георгиева - Промяната е в 

името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър 

Панайотов и промяна във водещия дисциплината от проф. дсн Светлин Танчев на проф. д-

р Светлана Георгиева. 

21. „Физиология на хидробионтите“, водещ дисциплината – Проф. д-р Иван Върляков - 

Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на 

проф. д-р Димитър Панайотов, както и актуализация в академичната длъжност на 

преподавателите, водещи лекции и упражнения – доц. д-р Тодор Славов и ас. д-р Ивелина 

Недева 

22. „Консултантска дейност в селското стопанство“, водещ дисциплината – Доц. д-р 

Георги Бонев - Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав 

Славов на проф. д-р Димитър Панайотов. 

23. „Екология и опазване на околната среда“, спец. „Рибовъдство и аквакултура“; ОКС 

„Бакалавър“; водещ дисциплината – Доц. д-р Диана Ганева - Промяната е в името и 

длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър 

Панайотов и промяна в името на катедра „Биология и аквакултура“ на „Биологически 

науки“. 

24. „Хидроботаника“, водещ дисциплината – Проф. дн Катя Величкова - Промяната е в 

името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър 

Панайотов, промяна в името на катедра „Биология и аквакултура“ на „Биологически 

науки“ и промяна в  длъжността и научната степен на водещия дисциплината от доц. д-р 

Катя Величкова на проф. дн Катя Величкова. 

25. „Хидробиология“, водещ дисциплината – Проф. дн Катя Величкова  и проф. д-р 

Ивайло Сираков - Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн 

Радослав Славов на проф. д-р Димитър Панайотов, промяна в името на катедра „Биология 

и аквакултура“ на „Биологически науки“ и промяна в  длъжността и научната степен на 
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водещите дисциплината от доц. д-р Катя Величкова на проф. дн Катя Величкова и от доц. 

д-р Ивайло Сираков на проф. д-р Ивайло Сираков. 

26. „Лимнология и Океанология“, водещ дисциплината –Проф. д-р Ивайло Сираков - 

Промяната е в името и длъжността на Декана на АФ от проф. дсн Радослав Славов на 

проф. д-р Димитър Панайотов, промяна в името на катедра „Биология и аквакултура“ на 

„Биологически науки“ и промяна в  длъжността на водещия дисциплината от доц. д-р 

Ивайло Сираков на проф. д-р Ивайло Сираков. 

27. „Етология“, спец. „Рибовъдство и аквакултура“; ОКС „Бакалавър“; водещ 

дисциплината – Проф. д-р Иван Върляков - Промяната е в името и длъжността на Декана 

на АФ от проф. дсн Радослав Славов на проф. д-р Димитър Панайотов.  

 

Включване на преподаватели като водещи на лекционни, практически и семинарни 

занятия по дисциплини в ОКС „Магистър"  

1. „Хигиена на труда и техника на безопасност“ – Доц. д-р Димо Димов съвместно с проф. 

Чонка Митева. 

2. „Рекламна дейност в аграрния сектор“ – Доц. д-р Димо Димов съвместно с проф. д-р 

Чонка Митева. 

3. „Хидрология с климатология“, добавени са ас. Радослав Гинин и ас. Антония Петрова. 

 

Промяна на водещ дисциплина в ОКС „Бакалавър“ 

1. „Нанотехнологии в аграрния сектор“ - доц. д-р Тончо Пенев вместо проф. д-р Юрий 

Митев   

2. „Защита при бедствия и първа долекарска помощ“ - доц. д-р Тончо Пенев вместо проф. 

дсн Георги Петков. 

3. „Въведение в аграрните науки“, нови водещи - проф. дн Катя Величкова, проф. д-р 

Диян Георгиев, проф. д-р Ивайло Сираков, проф. дн Гергана Костадинова, доц. д-р 

Николай Вълчев, доц. д-р Ваня Димова. 

4. „Генетика“ - проф. д-р Светлана Георгиева вместо проф. дсн Светлин Танчев.  

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Информация за приема на студенти, ОКС „Магистър“, в Аграрен факултет за 

учебната 2022/2023 г.  

…………………………  
След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема информацията за приема по държавна поръчка и платено обучение на 

студенти в ОКС «Магистър»: 

СПЕЦИАЛНОСТ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ПЛАТЕНО ОБЩО 

редовно задочно редовно задочно  

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 20 - - 4 24 

АГРОНОМСТВО 30 - - 4 34 

ЕООС 15 - - 2 17 

АГРАРНО - - - 1 1 
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ИНЖЕНЕРСТВО 

Общо 65 - - 11 76 
 

По професионални направления, магистърски програми и форма на обучение: 

ПН Животновъдство      

Специални отрасли (пчеларство, бубарство, зайцевъдство и 
дивечовъдство) 

редовна 2 

Аквакултура редовна 7 

Аквакултура задочна 1 

Управление на системите за безопасност и качество на храните редовна 2 

Управление на системите за безопасност и качество на храните задочна 1 

Технология на мляко и млечни продукти редовна 1 

Технология на мляко и млечни продукти задочна 2 

Промишлено птицевъдство редовна 1 

Промишлено свиневъдство редовна 1 

Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в 
животновъдството 

редовна 2 

Производствени системи и селекция в овцевъдството и козевъдството редовна 1 

Производствени системи и селекция в говедовъдството и 
биволовъдството 

редовна 2 

Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи редовна 1 

ПН Растениевъдство     

Агроекология и растителна защита редовна 23 

Агроекология и растителна защита задочна 4 

Производство на посевен и посадъчен материал редовна 3 

Биологично земеделие редовна 4 

ПН Биологически науки     

Опазване и управление на околната среда редовна 3 

Безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и 
аварии 

редовна 3 

Безопасност на труда, екологичен риск и действия при бедствия и 
аварии 

задочна 1 

Екология на селищни системи редовна 9 

Екология на селищни системи задочна 1 

ПН Общо инженерство     

Земеделска техника задочна 1 

Общо  76 

 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Информация за резултатите от държавните изпити в Аграрен факултет.  

………………………………. 

 



 

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: 42 от 45 

 

 

 

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема информацията за резултатите от редовната сесия на Държавните изпити в 

Аграрен факултет. 

 

 

ОКС БАКАЛАВЪР МАГИСТЪР 

Държавен 
изпит 

Държавен теоретичен Дипломна работа Държавен 

теоретичен 

Дипломна работа 

 Бр.студе
нти 

успех Бр.студ
енти 

успех Бр.студе
нти 

успех Бр.студ
енти 

успех 

ЗООИНЖЕНЕРСТВО 

септември/ 
октомври 2022 

5 
 

Добър 
4.30 

2 
Отличен  

6.00 
4 

Отличен 

5.50 
6 

Отличен 

5.83 

АГРОНОМСТВО 

септември/ 
октомври 2022 16 

Добър 
4.00 

5 
Отличен  

5.60 
9 

Отличен 

5.56 
4 

Мн. 
добър 
5.44 

РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА 

септември/ 
октомври 2022 

3 
Отличен 

5.50 
- - - - - - 

ЕООС 

септември/ 
октомври 2022 

14 
Мн. добър 

4.82 
3 

Отличен 

5.67 
10 

Отличен 

5.80 
- - 

АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 

септември/ 
октомври 2022 

3 
Мн. добър 

4.50 
2 

Отличен 

5.50 
4 

Отличен 
5.88 

- - 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Информация за резултатите от лятната сесия на учебната 2021/2022 г., редовно 

обучение.  

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема информацията за резултатите от лятната сесия, учебна 2021/2022 г., на 

студентите в редовна форма на обучение, а така също и за успеваемост и брой на 

студентите по курсове и специалности. 

 

Специалност Учебна 2021/2022 

 Редовно Брой 

студенти 

Прехвърлени 

задочно 

Изтеглени 

документи 

Служебно 

заверен 

„Зооинженерство“    

I курс 4,91 28 2 11 - 

II курс 4,45 23 1 4 - 

III курс 5,31 12 - 1 1 
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IV курс 4,34 13 - - 7 

Семестриален 

успех 

4,75     

„Екология и опазване на околната среда“    

I курс 4.83 10 8 1 - 

II курс 4.21 7 1 1 - 

III курс 3.87 6 1 - 2 

IV курс 4.81 10 - - - 

Семестриален 

успех 

4.43     

„Агрономство“    

I курс 4,63 30 13 3 1 

II курс 3,98 5 - - - 

III курс 4,89 9 - - 2 

IV курс 4,47 15 - - 9 

Семестриален 

успех 

4,49     

„Аграрно инженерство“    

I курс 4,00 10 6 1 - 

II курс 4.73 3 - - - 

III курс        5.00 зад. 2 - - - 

IV курс 5,50 3 - - - 

      

Семестриален 

успех 

4.80     

„Рибовъдство и аквакултура“    

I курс 3.87 6 5 - - 

II курс - - - - - 

III курс - - - - - 

IV курс 5.00 зад. 2 - - - 

Семестриален 

успех 

4.44     

„Агрономство ЕМК“    

I курс 5,08 10 7 1 - 

II курс 4,03     

Семестриален 

успех 

4,56     

      

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Предложение за въвеждане на нов курс за следдипломна квалификация. 

…………………………… 
След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
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Предлага на Академичния съвет на ТрУ да бъде утвърден нов курс за СДК 

„Технологии за производство на млечни продукти“ с хорариум 25 часа и такса за 

обучение 350 лв. Ръководител на курса – доц. д-р Николина Найденова. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на рецензии на окончателни отчети на научни проекти. 

………………………… 
След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема рецензии на окончателни отчети на научни проекти по конкурси за 2019 и 

2020 г. 

1. Рецензия от доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев – ПУ „Паисий Хилендарски“, на проект 

6АФ/19 „Проучване на съдържанието на тежки метали в представители на гризачи, 

източноевропейски таралеж и насекомоядни бозайници в Южна България“. Ръководител: 

проф. д-р Диян Георгиев; 

2. Рецензия от доц. д-р Надя Стоянова Минчева - Земеделски институт - Стара Загора, на 

проект 1 АФ/20 „Реконструкция на съществуваща сграда и сформиране на колекционно 

стадо към секция „Птицевъдство“, катедра „Животновъдство – непреживни и други 

животни“ при Аграрен факултет, Тракийски университет“ (Вътрешен инфраструктурен 

проект на Аграрен факултет). Ръководител: проф. дн Атанас Генчев; 

3. Рецензия от доц. д-р Елена Иванчева  - пенсионер, на проект 3 АФ/20 „Определяне на 

влиянието на вида риба при култивиране в аквапонна рециркулационна система върху 

продуктивността й“. Ръководител: доц. д-р Ивайло Сираков; 

4. Рецензия от Доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев – ПУ „Паисий Хилендарски“, на проект 

7 АФ/20 „Влияние на сезонните промени върху активността на хищните и копитни 

бозайници от района на Централна Стара Планина“. Ръководител: доц. д-р Евгений 

Райчев; 

5. Рецензия от доц. д-р Ралица Балканска - Институт по животновъдни науки, Костинброд, 

на проект 8 АФ/20 „Мониторинг на температурата и влажността в кошери изработени от 

различен материал чрез електронна записваща система през различните периоди от 

развитието на пчелното семейство“. Ръководител: проф. дн Иванка Желязкова. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на план-сметка на редовен докторант. 

………………………. 

След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ 

ФС РЕШИ:  

Приема актуализираната план-сметка на редовен докторант към кат. 

Растениевъдство Анета Вълева Чолакова. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране състава на Методичния съвет за спец. Аграрно инженерство. 

……………………….. 
След проведено гласуване с 26 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

В състава на методичния съвет на специалност Аграрно инженерство доц. д-р 

Димитър Георгиев да остане като член, а ас. Антония Петрова от секция „Физика“ 

да бъде избрана за секретар. 

 

 

ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

 

 

 

 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

(ПРОФ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ) 
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