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ПРОТОКОЛ № 20 

от заседание на  ФС 

проведено на  07.12.2021 г. 

 

Днес, 07.12.2021 г. от 13:00 ч. се проведе заседание (неприсъствено) на Факултетния съвет на 

Аграрен факултет.   

Списъчен състав: доц. д-р Д. Панайотов, проф. дн А. Генчев, проф. В. Кацаров,  проф. дсн В. 

Атанасов, проф. д-р В. Радев, проф. д-р Ив. Върляков, проф. дн Ив. Желязкова, проф. д-р С. Георгиева, 

проф. д-р Ч. Митева, проф. д-р Ю. Митев, доц. д-р А. Стоянова, доц. д-р В. Димова, доц. д-р Г. Беев, доц. 

д-р Г. Бонев, доц. д-р Д. Георгиев, проф. д-р Е. Райчев, доц. д-р Ив. Сираков, проф. д-р К. Величкова, 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 Г. Динева, гл. ас. д-р Д. Георгиев, гл. ас. д-р И. Маринов, 

гл.ас. д-р М. Георгиев, гл. ас. д-р П. Велева, докт. И. Недева, студ. Хр. Иванов, докт. Я. Янков. 

Списъчен състав – 35. 

Участие с изпращане на попълнен формуляр, са заявили 33 членове. 

Съветът е законен и може да взема решения.  

Материалите по отделните точки са изпратени предварително до всички членове. След като се запознаят 

с тях те попълват формуляр, който изпращат по електронната поща. 

 

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет прие следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“. 

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

2. Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА критерии във 

връзка с програмна акредитация на докторска програма „Технология на месните и рибните продукти“, 

професионално направление 5.13 „Общо инженерство“, област на висше образование 5. „Технически 

науки“. 

Докладва – проф. д-р К. Величкова – Зам.-декан УД 

3. Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор“. 

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

4. Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

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

5. Приемане на промени в заплащане на хонорувани преподаватели. 

Докладва – проф. д-р К. Величкова – Зам.-декан УД 

6.  Избор на хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за летен семестър на учебната 2021/2022 

г., редовно и задочно обучени за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

Докладва – проф. д-р К. Величкова – Зам.-декан УД 

7. Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни курсове за летен семестър на 

учебната 2021/2022 г., редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

Докладва – проф. д-р К. Величкова – Зам.-декан УД 

8. Предложения за назначаване на академичната длъжност „Асистент“. 

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

9. Приемане на информация за проведена атестация на нехабилитиран преподавател. 

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

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

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

11. Актуализиране на план-сметки на редовни докторанти. 

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

12. Текущи 
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По първа точка от дневния ред (Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“) Деканския 

съвет предлага да бъде избрана Комисия по избора в състав: 

1. проф. дн Иванка Желязкова - Председател 

2. доц. д-р Тончо Пенев - член 

3. гл. ас. д-р Петя Велева - член  

която в деня на Факултетния съвет да осъществи таен избор присъствено, в кабинет № 443 (проф. В. 

Радев) между 13 и 14 часа. 

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, комисията е избрана. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“. 

……………………….. 

След проведено присъствено тайно гласуване от гласували 33 членове -  32 гласа „За“ и 1 „Против“. 

Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

1. Избира доц. д-р Ивайло Николаев Сираков на академичната длъжност „Професор“, по научна 

специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 

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

2. Предлага на Ректора на Тракийски университет да издаде заповед за назначаването на доц. д-р 

Ивайло Николаев Сираков на академичната длъжност „Професор“ към кат. „Биология и 

аквакултура“ 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Приемане на доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА критерии във 

връзка с програмна акредитация на докторска програма „Технология на месните и рибните 

продукти“, професионално направление 5.13 „Общо инженерство“, област на висше образование 5. 

„Технически науки“. 

Не са постъпили изказвания. 

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА критерии във 

връзка с програмна акредитация на докторска програма „Технология на месните и рибните 

продукти“, професионално направление 5.13 „Общо инженерство“, област на висше образование 5. 

„Технически науки“. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурси за заемане на академичната длъжност „Професор“. 

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

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

„Професор“ по научната специалност „Екология и опазване на екосистемите“, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки. 

Срок за подаване на документите – 2 месеца след публикуване в ДВ.  
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След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

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

„Професор“ по научната специалност „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, област 

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

Растениевъдство. 

Срок за подаване на документите – 2 месеца след публикуване в ДВ.  

 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

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

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

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

„Доцент“ по научната специалност „Специални отрасли (Промишлен дивеч)“, област на висше 

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

Животновъдство. 

Срок за подаване на документите – 2 месеца след публикуване в ДВ.  

 

 
След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

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

„Доцент“ По научната специалност „Механизация и електрификация на животновъдството“, 

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

инженерство.  

Срок за подаване на документите – 2 месеца след публикуване в ДВ.  

 

 

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

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

„Доцент“ по научната специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“, 

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

инженерство.  

Срок за подаване на документите – 2 месеца след публикуване в ДВ.  

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Приемане на промени в заплащане на хонорувани преподаватели. 

……………………… 

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ:  

Приема промени в заплащане на хонорувани преподаватели: 

1. 
№ по 

ред 
Преподавател 

Лекции 

лв./учебен час 

Упражнения 

лв./учебен час 

1. Професор 

18 лв. 

Без удвояване на 

часовете 

9 лв. 

2. Доцент 

16 лв.   

Без удвояване на 

часовете 

8 лв. 

3. 
Главен асистент/ 

преподавател 

14 лв. 

Без удвояване на 

часовете 

7 лв.  

4. 
Асистент/преподавател/д

окторант 
- 13 лв. 

 

2. На хоноруваните преподаватели, които живеят извън територията на  гр. Стара Загора, да се изплащат 

само пътни разходи, без дневни. 

3. Предложението да влезе в сила от летния семестър на учебната 2021/2022г. 

 

 

ПО ЩЕСТА ТОЧКА 

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

2021/2022 г., редовно и задочно обучени за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

………………………………. 

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Избира и предлага на Академичния съвет да утвърди избора на следните хонорувани, които да 

изведат занятия за летен семестър на учебната 2021/2022 г., редовно и задочно обучени за ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

 

 

 

Академична 2021/2022 г.  

Летен семестър (ред. и зад. обучение)  

Катедра/Учебна дисциплина 
Часове   

лекции упр. изп. р.д.р. общо 

катедра   АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО 

ОКС “Бакалавър” – Редовно обучение/Задочно обучение                         

Гл. ас. д-р Янка 

Николова 

Иванова 

Възобновяеми енергийни източници,  спец. 

Аграрно инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, 

редовно обучение, 3/1 

30 10 10  50 

Възобновяеми енергийни източници,  спец. 

Аграрно инженерство, ІІІ курс, VІ семестър, 

задочно обучение, 7/3 

14 6 10  30 
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Екологични аспекти на земеделската и 

транспортна техника, 

спец. ЕООС, ІІІ курс, задочно обучение, 5/5 

15 15 10  40 

Инж. Пенчо 

Влайков 

Технология на машиностроенето, спец. 

Аграрно инженерство, І курс, ІІ семестър, 

задочно обучение, 6/7 

 21 10  31 

 

Технология на машиностроенето, спец. 

Аграрно инженерство, І курс, ІІ семестър, 

редовно обучение, 2/3 

 45 10  55 

 

катедра БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА                                    

докт. Янко 

Господинов 

Янков 

Екология и опазване на околната среда, спец. 

ЕООС, ред.об.  
 60   60 

Екология и опазване на околната среда, спец. 

Рибовъдство и аквакултура, ред.обуч. 
 30   30 

Морска екология, спец. Рибовъдство и 

аквакултура, зад. обуч. 
 15   15 

 Морска екология, спец. ЕООС, зад. обуч.  15   15 

Д-р Румяна 

Стефанова 

Грозева 

Зелена инфраструктура в териториални 

системи, ОКС „Магистър“ 10 5   15 

       

катедра ГЕНЕТИКА, РАЗВЪЖДАНЕ И РЕПРОДУКЦИЯ                                    

Доц. д-р Димитър 

Иванов Василев 

Методи за преценка на развъдната стойност 

МП „Развъждане на с.с.животни“ 
12 18   30 

       

катедра БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА                                    

Доц. д-р Николай 

Петров Такучев 

Прогнозиране и моделиране на 

замърсяванията в селищни системи, МП 

„Екология на селищни системи“ 

15 15 1  31 

 

 

катедра РАСТЕНИЕВЪДСВО                                    

Доц. д-р Ангел 

Стойчев Иванов 

 

Лозарство и винарство, /Р.об/, спец. 

Агрономство 
45  10  55 

Лозарство и винарство, /З.об/, спец. 

Агрономство  
21  10  31 

Съхраняване на плодова и зеленчукова 

продукция, /Р.об/, спец. Агрономство 
10  5  15 

Съхраняване на плодова и зеленчукова 

продукция, /З.об/, спец. Агрономство  
5  5  10 

Производство на посадъчен материал от лози, 

МП „Производство на посевен и посадъчен 

материал“ 

6 9 5  20 

Доц. д-р Стефан 

Калчев Рашев 

Карантина на растенията, МП „Агроекология и 

растителна защита“   3 2  - 5 
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Проф. д-р Виолета 

Златева Божанова 

Нови методи в производството на посевен и 

посадъчен материал, МП „Производство на 

посевен и посадъчен материал“   6 9  5  -  20 

 

катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И МЛЕКАРСТВО                                    

Проф. дсн 

Радослав Славов 

Технологии в овцевъдството и козевъдството, 

ОКС «Магистър» 21 24   45 

Доц. д-р 

Станислав Видев 

Коев 

Основи на аграрното право, ОКС „Магистър“ 

6 9   15 

катедра ПРИЛОЖНА ЕКОЛОГИЯ И ЗООХИГИЕНА   

Проф. Георги 

Петков 

Замърсяване на въздуха и въздействие върху 

екосистемите, зад. обуч., ОКС „Бакалавър“ 21    21 

Радиоекология, зад. Обуч., ОКС „Бакалавър“ 15    15 

Биологично производство на животински 

продукти, ОКС „Магистър“ 12 12   24 

 
ПО СЕДМА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитирани преподаватели за извеждане на лекционни курсове за летен 

семестър на учебната 2021/2022 г., редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“. 

…………………………….. 

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ:  

ФС РЕШИ:  

Възлага на следните нехабилитирани преподаватели извеждането на лекционни курсове за летен 

семестър на учебната 2021/2022 г., редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“ и ОКС 

„Магистър“: 

 

гл. ас. д-р Димо Димов - пълно извеждане на лекционните курсове по дисциплините: 

- „История на животновъдството“ – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение с хорариум 15 часа и задочно 

обучение с хорариум 9 часа; 

Частично извеждане на лекционните курсове по дисциплините: 

- „Рекламна дейност в аграрния сектор“ – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, редовно обучение с 

хорариум 15 часа и задочно обучение с хорариум 9 часа;  

- „Управление на дейността при природни бедствия“ – ОКС „Магистър“, с хорариум 21 часа. 

  

гл. ас. д-р Ивайло Маринов - частично извеждане на лекционен курс без право на изпитване, както и 

упражненията по дисциплината „Защита при бедствия и първа долекарска помощ“. 

 

гл. ас. д-р Галин Тиханов - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Трактори и земеделски машини“ – спец. Зооинженерство, задочно обучение с хорариум 12 часа; 

- „Експлоатация на машино-тракторния парк“ – специалности Агрономство и Аграрно инженерство, 

задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Машини и технологии за прибиране на земеделските култури“, ОКС „Магистър“, МП „Земеделска 

техника“, с хорариум 15 часа лекции за задочно обучение; 

- „Механизация при биологичното земеделие“, ОКС „Магистър“, МП „Биологично земеделие“, с 

хорариум 30 часа лекции за редовно обучение и 12 часа лекции за задочно обучение; 
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гл. ас. д-р Галина Динева - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Технологии за пречистване на флуиди“ – спец. ЕООС, редовно обучение с хорариум 45 часа и задочно 

обучение с хорариум 21 часа; 

- „Използване на AutoCad в инженерното проектиране“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение с 

хорариум 30 часа и задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Техническо чертане“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение с хорариум 30 часа и задочно 

обучение с хорариум 15 часа. 

 

гл. ас. д-р Петя Велева - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „Машинни елементи“ – спец. Аграрно инженерство, задочно обучение с хорариум 15 часа лекции; 

- „Технология на машиностроенето“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение с хорариум 30 часа 

и задочно обучение с хорариум 18 часа; 

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

инженерство, с хорариум 30 часа за редовно обучение; 

- „Комуникационни и информационни системи (избираема дисциплина) – за ОКС „Магистър“, спец. 

ЕООС и спец Агрономство, с хорариум 15 часа за задочно обучение; 

- „Комуникационни и информационни системи (избираема дисциплина) – за спец. Аграрно инженерство, 

с хорариум 30 часа за редовно обучение и за специалности Аграрно инженерство и Рибовъдство и 

аквакултура, с хорариум 15 часа за задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Галя Христова - извеждане на лекционни курс по дисциплините: 

- „ Хидравлика и хидрозадвижване“ – спец. Аграрно инженерство, редовно обучение с хорариум 30 часа 

и задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Енергетика и транспорт“ – спец. Агрономство, задочно обучение с хорариум 15 часа; 

- „Маркетинг на земеделската техника“ – ОКС „Магистър“, МП“Земеделска техника“, с хорариум за 

задочно обучение 15 часа; 

- „Поддръжка на земеделската техника и организиране на сервизната дейност“ - ОКС „Магистър“, 

МП“Земеделска техника“, с хорариум за задочно обучение 15 часа. 

      

гл. ас. д-р Елица Вълкова – частично извеждане на лекционен курс по дисциплината „Биохимия на 

растенията“, специалности Агрономство и ЕМК, редовно и задочно обучение, „Биохимия на 

хидробионтите“ спец. Рибовъдство и аквакултура, редовно и задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Димитър Йоргов - извеждане на лекционен курс по дисциплината „Физика ІІ част“, спец. 

Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Силвия Раданова - извеждане на лекционен курс по дисциплината „Физиология на 

растенията“ за спец. Агрономство, ЕМС, ЕООС и Аграрно инженерство - 15 часа за задочно обучение.  

 

гл. ас. д-р Маргарита Маринова –извеждане на лекционния курс по „Биологично разнообразие и 

неговото опазване“, спец. ЕООС, редовно обучение 

 

гл. ас. д-р Любов Плешкуца - извеждане на лекционен курс по дисциплината „Агрохимия“ – спец. 

Агрономство, спец. ЕМК, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение;  

 

гл. ас. д-р Митко Георгиев – извеждане на лекционен курс по дисциплината  „Добри земеделски 

практики“, ОКС „Магистър“, МП „Агроекология и растителна защита“; 
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гл. ас. д-р Светлин Иванов - извеждане на лекционен курс по дисциплините: 

- „Хербология“ – спец. Агрономство, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение, спец. ЕМК, редовно 

обучение; 

- „Фитопатология“ – спец. Агрономство, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение, ЕМК, редовно 

обучение; 

- „Карантина на растенията“ - ОКС „Магистър“, МП „Агроекология и растителна защита“; 

 

ас. д-р Станислава Атанасова - извеждане на лекционен курс по дисциплините: 

- „Овощарство“ ІІ част – спец. Агрономство, редовно и задочно обучение; 

- „Производство на посадъчен материал от овощни видове“ – ОКС „Магистър“, МП „Производство на 

посевен и посадъчен материал“; 

Частично извеждане на лекционния курс по „Съхраняване на плодова и зеленчукова продукция“ – спец. 

Агрономство, редовно и задочно обучение. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

гл. ас. д-р Иван Георгиев Пенчев - извеждане на лекционни курсове по дисциплините: 

- „Месо и месни продукти“ - спец. Зооинженерство, редовно обучение; 

- „Промишлено охлювовъдство“ - спец. Зооинженерство, редовно; 

- Преработка и съхранение на хидробионтите - спец. Рибовъдство и аквакултура, редовно обучение; 

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

- „Добри хигиенни и производствени практики при производство на месо и месни продукти“, МП 

„Технология на месо и месни продукти“, спец. Зооинженерство, задочно обучение; 

- „Анализ на риска и контрол на критичните контролни точки при производство на месо и месни 

продукти“, МП „Технология на месо и месни продукти“, спец. Зооинженерство, Задочно обучение; 

- „Технология на месните продукти“, МП „Технология на месо и месни продукти“, спец. 

Зооинженерство, задочно обучение; 

- "Добри хигиенни и производствени практики при производство на месо и месни продукти“, МП 

„Управление на системите за безопасност и качество на храните“, спец. Зооинженерство, задочно 

обучение; 

- „Анализ на риска и контрол на критичните контролни точки при производство на месо и месни 

продукти“, МП „Управление на системите за безопасност и качество на храните“, спец. Зооинженерство, 

задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Дарина Памукова - извеждане на лекционен курс по дисциплината „Животновъдство“ 

(Овцевъдство и козевъдство) – спец. Агрономство и Аграрно инженерство, редовно и задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Станислава Пеева - пълно извеждане на лекционния курс по дисциплината „Зайцевъдство и 

дивечовъдство“, спец. Зооинженерство, задочно обучение с хорариум 24 часа. 

 

гл. ас. д-р Радка Влаева - пълно извеждане на лекционните курсове по дисциплините, преподавани в 

секция „Коневъдство“ за ОКС „Магистър“: 

- „Селекция в коневъдството“ – с хорариум 60 часа за редовно обучение и 30 часа за задочно обучение; 

- „Правилознание“ - с хорариум 60 часа за редовно обучение и 30 часа за задочно обучение; 

- „Съвременни аспекти в племенното коневъдство“ – хорариум 45 часа за редовно обучение и 15 часа за 

задочно обучение; 

 

гл. ас. д-р Радостина Гънчева - пълно извеждане на лекционния курс по дисциплините: 

- „Бубарство“ - задължителна за специалност Зооинженерство, факултативна за специалности 

Агрономство и Аграрно инженерство, с хорариум 30 часа лекции за редовно и 12 часа лекции за задочно 

обучение; 
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- „Бубарство и околна среда“ - избираема за специалност ЕООС, 30 часа за редовно обучение и 12 часа за 

задочно обучение. 

гл. ас. д-р Свилен Лазаров – частично извеждане на лекционните курсове по избираемата дисциплина 

„Агротуризъм“ за специалности Зооинженерство, ЕООС, Агрономство и Аграрно инженерство с 

хорариум 9 часа лекции за редовно обучение и 6 часа лекции задочно обучение. 

 

гл. ас. д-р Надежда Ангелова – извеждане на лекционните курсове по следните дисциплини: 

- Информационни технологии – редовно и задочно обучение за всички специалности; 

- Информатика І част – редовно и задочно обучение; 

- Интернет технологии – избираема дисциплина, редовно и задочно обучение. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА 

Предложения за назначаване на академичната длъжност „Асистент“. 

……………………… 

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  
Съгласно чл. 64(5) от ПРАСТрУ предлага на Ректора на Тракийски университет да издаде заповед 

за назначаване на академичната длъжност „Асистент“ на отчислената с право на защита редовна 

докторантка  Ивелина Николаева Недева. 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Приемане на информация за проведена атестация на нехабилитиран преподавател. 

……………………………. 
След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема оценката на Комисията по атестация на академическия и преподавателския състав към 

Аграрен факултет на гл. ас. д-р Радка Влаева - 258.22 точки (Много добра). 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

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

………………………… 

След проведено дистанционно гласуване с 33 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема рецензии на окончателни отчети на научни проекти по конкурс за 2019 г.: 

1. На научен проект „Влияние на растителни екстракти, използвани като добавки във 

фураж на риби, отглеждани в рециркулационни системи“, с ръководител доц. д-р 

Стефка Стоянова. Рецензент: доц. д-р Ангелина Стайкова Иванова - Институт по 

рибарство и аквакултури (ИРА), гр. Пловдив. 

2. На научен проект „Спектралният анализ в близката инфрачервена област като бърз и 

недеструктивен метод за определяне вида и качеството на пчелен мед“, с ръководител 

гл. ас. д-р Свилен Лазаров. Рецензент: доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева, 

Русенски университет, Катедра „Автоматика и мехатроника“. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на план-сметки на редовни докторанти. 

………………………………. 

След проведено дистанционно гласуване с 35 гласа „За“, Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема актуализираните план-сметки на редовни докторанти: 

Десислава Иванова Тинчева – научна специалност „Специални отрасли (Промишлен дивеч), кат. 

„Животновъдство – непреживни и други животни“; 

Анета Вълева Чолакова - научна специалност: “Фуражно производство, ливадарство“, кат. 

„Растениевъдство“. 

 

 

 

 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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