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ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание на  ФС 

проведено на  29.11.2022 г. 

 

Днес, 29.11.2022 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 Ив. Сираков, проф. д-р 

К. Величкова, проф. д-р А. Стоянова, проф. д-р Д. Георгиев, доц. д-р Г. Бонев, доц. д-р Д. 

Ганева, доц. д-р К. Пейчев, доц. д-р М. Герджикова, доц. д-р Н. Вълчев, доц. д-р Р. Михайлов, 

доц. д-р Т. Пенев, гл. ас. д-р И. Маринов, гл.ас. д-р М. Георгиев, гл. ас. д-р П. Велева. 

Списъчен състав – 30. 

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

Съветът е законен и може да взема решения.  

 
Деканът на АФ направи предложение промяна в наименованието на точка 2.: 

Приемане на квалификационна характеристика и учебна програма по докторска програма 

„Биохимия“. 

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

Предложение за включване на нови точки в дневния ред: 

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

асистент“ по научната специалност „Ботаника“. 

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

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

асистент“ по научната специалност „Физиология на животните и човека“. 

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

8. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по научна 

специалност „Ентомология“. 

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

11. Информация за рейтинга на ВУЗ. 

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

13. Актуализиране на план-сметка на редовен докторант. 

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

14. Актуализиране на комисия по разглеждане на дипломи и академически справки за 

признаване на периоди на обучение на системата за трансфер на кредити при АФ на ТрУ. 

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

 

Не са постъпили други предложения и се премина към гласуване. 

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

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД: 

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

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

2. Приемане на квалификационна характеристика и учебна програма по докторска програма 

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

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

научната специалност „Биохимия“. 

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

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

по научната специалност „Морфология“. 

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

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

асистент“ по научната специалност „Ботаника“. 

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

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

асистент“ по научната специалност „Физиология на животните и човека“. 

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

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

придобиване на ОНС „Доктор“ на докторант на самостоятелна подготовка. 

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

8. Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по научна 

специалност „Ентомология“. 

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

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

2022/2023 г. 

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

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

семестър на учебната 2022/2023 г. 

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

11. Промяна на ръководител на курс за СДК. 

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

12. Информация за рейтинга на ВУЗ. 

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

13. Актуализиране на план-сметка на редовен докторант. 

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

14. Текущи 
 

Декан – Във връзка с предстоящия избор за академична длъжност Деканският съвет предлага 

състав на Комисия по избора: 

1. проф. дн Атанас Генчев - Председател 

2. доц. д-р Тончо Пенев- член 

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

 

След проведено гласуване с 24 гласа „За“, Факултетния съвет прие предложения състав на 

комисията. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

……………………………… 
След проведено тайно гласуване от 23 гласували - 23 „За“. Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ:  

1. Избира гл. ас. д-р Петя Маринова Велева на академичната длъжност 

„Доцент“, по „Автоматизирани системи за обработка на информация и 

управление (по отрасли)“, област на висше образование 5. Технически науки, 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика 

към катедра „Аграрно инженерство“. 

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

назначаването на гл. ас. д-р Петя Маринова Велева на академичната 

длъжност „Доцент“, към кат. „Аграрно инженерство“. 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

Приемане на квалификационна характеристика и учебна програма по 

докторска програма „Биохимия“. 

………………………….. 
След проведено гласуване от 24 гласували - 24 „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема квалификационна характеристика и учебна програма за обучение по 

ОНС „Доктор“, научна специалност „Биохимия“. 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Биохимия“. 

……………………………… 

След проведено гласуване от 24 гласували - 24 „За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по научната специалност „Биохимия“, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки: 

Вътрешни членове: 

1. проф. д-р Татяна Иванова Влайкова – МФ, ТрУ, ПН 4.3 Биологически науки; 

2. проф. д-р Диян Михайлов Георгиев – АФ, ТрУ, ПН 4.3 Биологически науки; 

3. доц. д-р Ангел Иванов Павлов – пенсионер, ПН 4.3 Биологически науки. 

Резерва: 

1. доц. д-р Тончо Господинов Динев – АФ, ТрУ, ПН 4.3 Биологически науки; 

 

Външни членове: 

1. проф. дбн Диана Георгиева Иванова – МУ, гр. Варна, ПН 4.3 Биологически 

науки; 
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2. доц. дн Йолина Валентинова Хубенова – СУ „Св. Климент Охридски“, ПН 4.3 

Биологически науки; Институт по електрохимия и енергийни системи към БАН, 

ПН 4.2 Химически науки; 

3. доц. д-р Виолин Стоянов Райков – Институт по океанология, БАН, Варна, ПН 

4.3 Биологически науки; 

4. доц. д-р Людмила Николаевна Николова – АУ, Пловдив, ПН 6.3 

Животновъдство. 

Резерва: 

1. проф. д-р Ангел Иванов Ангелов – УХТ, Пловдив, ПН 5.11 Биотехнологии. 
 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Професор“ по научната специалност „Морфология“. 

……………………………… 

След проведено гласуване от 24 гласували - 24„За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Професор“, научна специалност „Морфология“ област на висше 

образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално 

направление 6.3. Животновъдни науки: 

Вътрешни членове: 

1. проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева – АФ, ТрУ, ПН 6.3 Животновъдство; 

2. проф. д-р Георги Пенчев Георгиев – ВМФ, ТрУ, ПН 6.4 Ветеринарна медицина; 

3. проф. д-р Ангел Петров Воденичаров – пенсионер, ПН 6.4 Ветеринарна 

медицина; 

4. проф. дн Мирослав Георгиев Стефанов – Аф, ТрУ, ПН 6.4 Ветеринарна 

медицина. 

Резерва: 

1. доц. д-р Ивайло Стефанов Стефанов – МФ, ТрУ, ПН 7.1 Медицина. 

 

Външни членове: 

1. проф. д-р Митко Тодоров Лалев – ЗИ, Стара Загора, ПН 6.3 Животновъдство; 

2. проф. дн Живко Асенов Кръстанов – ЗИ, Стара Загора, ПН 6.3 

Животновъдство; 

3. проф. д-р Васко Тодоров Герзилов – АУ, Пловдив, ПН 6.3 Животновъдство; 

Резерва: 

1. доц. д-р Николай Цветанов Марков – ИНЖЗ, Троян, ПН 6.3 Животновъдство. 
 

ПО ПЕТА ТОЧКА 
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Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Ботаника“. 

……………………………………. 
След проведено гласуване от 24 гласували - 24 „За“ Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“, научна специалност „Ботаника“ област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  

професионално направление 4.3. Биологически науки: 

Вътрешни членове: 

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

2. доц. д-р Милена Танкова Цанова – АФ, ТрУ, ПН 4.3 Биологически науки. 

Резерва: 

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

 

Външни членове: 

1. проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ШУ „Епископ Константин Преславски“, 

ПН 4.3 Биологически науки; 

2. доц. д-р Ина Йосифова Анева – ИБЕИ-БАН, ПН 4.3 Биологически науки; 

3. доц. д-р Пламен Стоянов – ПУ „Паисий Хилендарски“,  ПН 4.3 Биологически 

науки. 

Резерва: 

1. доц. д-р Иванка Иванова Тенева-Джамбазова -  ПУ „Паисий Хилендарски“,  ПН 

4.3 Биологически науки. 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“ по научната специалност „Физиология на 

животните и човека“. 

……………………………… 

След проведено гласуване от 24 гласували - 24 „За“ Факултетния съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ: 
ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Главен асистент“, научна специалност „Физиология на 

животните и човека“, област на висше образование 6. Аграрни науки и 

ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство: 

Вътрешни членове: 

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

2. Проф. д-р Катя Нанева Величкова - ПН 4.3 Биологически науки, ТрУ, АФ; 
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3. Проф.  двмн Иван Пенчев Георгиев - ПН 6.4 Ветеринарна медицина, ТрУ, 

ВМФ; 

Резерва:  

1. проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски - ПН 6.4 Ветеринарна медицина, ТрУ, 

ВМФ; 

 

Външни членове: 

1. Доц. д-р Николай Марков - ПН 6.3 Животновъдство, ИПЗЖ, гр. Троян; 

2. Проф. д-р Петя Колева Славова - ПН 6.3 Животновъдство, Земеделски 

институт, гр. Стара Загора; 

Резерва:  

1. Проф. д-р Йовка Митева Попова - ПН 6.3 Животновъдство, Земеделски 

институт, гр. Стара Загора. 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА 

Утвърждаване на Научно жури по процедура за защита на дисертационен 

труд за придобиване на ОНС „Доктор“ на докторант на самостоятелна 

подготовка. 

…………………………. 
След проведено гласуване от 24 гласували - 24 „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Утвърждава състав на научно жури по процедура за защита на 

дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“ на докторант на 

самостоятелна подготовка към кат. „Животновъдство – непреживни 

животни и специални отрасли“ Цветан Христов Стоев. Дисертационният 

труд е по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен 

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

медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство. Предложение за 

състав на журито: 

Вътрешни членове: 

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

2. доц. д-р Сашка Иванова Чобанова-Шиха -  АФ, ТрУ, ПН 6.3. Животновъдство. 

Резерва: 

1. доц. д-р Стефка Николова Стоянова - АФ, ТрУ, ПН 6.3. Животновъдство. 

 

Външни членове: 

1. проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова – ЗИ, Стара Загора, ПН 6.3. 

Животновъдство; 

2. проф. д-р Петя Колева Славова - ЗИ, Стара Загора, ПН 6.3. Животновъдство; 
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3. Людмила Николаевна Николова – АУ, Пловдив, ПН 6.3. Животновъдство. 

Резерва: 

1. проф. д-р Йовка Митева Попова - ЗИ, Стара Загора, ПН 6.3. Животновъдство. 
 

 
ПО ОСМА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Асистент“ по 

научна специалност „Ентомология“. 

……………………….. 
След проведено гласуване от 24 гласували - 21 „За“, 1 „Против“ и 2 „Въздържал се Факултетния 

съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Отлага се обсъждането на предложението за следващ Факултетен съвет. 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 

Избор на хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за летния 

семестър на учебната 2022/2023 г. 

…………………………….. 
След проведено гласуване от 24 гласували - 24 „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Избира следните хонорувани преподаватели за извеждане на занятия за летен 

семестър на учебната 2022/2023 г., редовно и задочно обучение, ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. 

 
Академична 2022/2023 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                         

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 

Доц. д-р Николай 

Петров Такучев 

Прогнозиране и моделиране на 

замърсяванията в селищни системи, МП 

„Екология на селищни системи“ 

15 15 2  32 

 

катедра БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ                                    

Д-р Румяна Зелена инфраструктура в териториални 6 8   14 
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Стефанова 

Грозева 

системи, ОКС „Магистър“ 

Проф. д-р Стефка 

Атанасова 

Дистанционни методи за анализ, Аграрно 

инженерство, 2 к. задочно обучение  

зимен семестър (считано от 12.01.2023 г.). 
 

9 6 1  16 

Недеструктивни методи за анализ на почви и 

растителна продукция,  Аграрно инженерство, 3 

к. задочно обучение 

зимен семестър (считано от 12.01.2023 г.). 

 

9 6 1  16 

 

 

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 

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 

Проф. дсн Георги 

Стефанов Петков 

МП „Агроекология и растителна защита“,  

дисциплина „Законодателство в областта на 

растителната защита“ 15  10  25 

 
катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ 

ПРОДУКТИ                                    

Проф. дсн 

Радослав Славов 

Технологии в овцевъдството и козевъдството, 

ОКС «Магистър» 21 24   45 

д-р Мая Нинона 

„Политики и програми на ЕС и Р България в 

областта на земеделието и развитието на 

селските райони”, ОКС „Магистър“ 12 9   21 

Проф. дн Живка 

Герговска 

„Говедовъдство и биволовъдство“, спец. 

„Зооинженерство“,  ОКС „Бакалавър“ 5    5 

катедра ЕКОЛОГИЯ И ЗООХИГИЕНА   

Проф. Георги 

Петков 

Замърсяване на въздуха и въздействие върху 

екосистемите, зад. обуч., ОКС „Бакалавър“ 21 24   45 
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Радиоекология, зад. Обуч., ОКС „Бакалавър“ 15 15   30 

Биологично производство на животински 

продукти, ОКС „Магистър“ 12 12   24 

       
катедра ЖИВОТНОВЪДСТВО – НЕПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ ПРОДУКТИ  

 

Проф. дн Иванка 

Желева 

Желязкова 

 

 

Редовно обучение ОКС «Бакалавър»                                   

Пчеларство – спец. Зооинженерство; 

Пчелоопрашване на ЕМК – спец. 

Агрономство и ЕМК; 

Пчеларство и пчелоопрашване – спец. 

Агрономство; 

Пчеларство и околна среда – спец. ЕООС 

20    20 

Задочно обучение ОКС «Бакалавър»                                   

Пчеларство – спец. Зооинженерство; 

Пчелоопрашване на ЕМК – спец. 

Агрономство и ЕМК; 

Пчеларство и пчелоопрашване – спец. 

Агрономство; 

Пчеларство и околна среда – спец. ЕООС 

15    15 

Задочно обучение ОКС «Магистър»                                   

Технологии в пчеларството 
5    5 

Селекция в пчеларството 5    5 

Екология на стопанско-полезните насекоми 12    12 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

Възлагане на нехабилитирани преподаватели извеждането на лекционни 

курсове за летен семестър на учебната 2022/2023 г. 

……………………………… 

След проведено гласуване от 24 гласували - 24 „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Възлага на следните нехабилитирани преподаватели извеждането на лекционни курсове 

за летен семестър на учебната 2022/2023 г.: 

гл. ас. д-р Силвия Калчева - пълно извеждане на лекционния курс по: 

- „Морска екология“ – ОКС „Бакалавър“, редовно и 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; 

- „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. 
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гл. ас. д-р Янка Иванова - извеждане на лекционен курс по дисциплината „Екологични 

аспекти на земеделска и транспортна техника“ за спец. ЕООС, задочно обучение. 

 

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

„Биохимия на растенията“, специалности Агрономство, 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, 15 часа за задочно обучение.  

 

гл. ас. д-р Маргарита Маринова – частично 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, 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“; 

 

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. 

 

ас. Момчил Георгиев Койнов – частично извеждане на дисциплините: 

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

„Бакалавър“.  

- „Полско зеленчукопроизводство“ - за спец.  Агрономство, спец. “ ЕМК“ -  редовно и задочно 

обучение; ОКС „Бакалавър“.  

- „Оранжерийно  зеленчукопроизводство“ - за спец.  Агрономство,  редовно и задочно обучение; 

ОКС „Бакалавър“.  

 - Растениевъдство (етерично-маслени, вкусови и лекарствен култури) – за специалност „ЕМК“ 

- редовно и задочно обучение -  ОКС „Бакалавър“. 

-  Основи на биологичното земеделие – за специалност „Агрономство“, спец. „ЕМК“ „ЕООС“ и 

„АИ“ – редовно и задочно обучение -  ОКС „Бакалавър“.  
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- Растениевъдство II част - за спец. „Агрономство“ –редовно и задочно обучение -  ОКС 

„Бакалавър“. 

- Растениевъдство III част - за спец. „Агрономство“ -  редовно и задочно обучение   ОКС 

„Бакалавър“. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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; 

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

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

курс, задочно обучение 

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

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

„Зооинженерство“, I курс, задочно обучение 

- „Окачествяване на продукти от свинско месо“, МП „Промишлено свиневъдство“ 

 

гл. ас. д-р Ивайло Маринов - извеждане на лекционни курсове по дисциплините: 

- „Говедовъдство и биволовъдство“, спец. „Зооинженерство на студенти ОКС „Бакалавър“ 

редовно обучение  

- „Технологии за отглеждане и производство в говедовъдството“ на студенти ОКС „Бакалавър“, 

избираема за специалност „Аграрно инженерство“, редовно и задочно обучение 

 

гл. ас. д-р Радка Влаева – за ОКС „Бакалавър“ извеждане на лекционния курс по 

„Животновъдство“ за спец. Агрономство и спец. Аграрно инженерство - 6 часа за редовно 

обучение и 2 часа за задочно обучение; 

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; 

- „Развъдни програми – структура и управление“ 

 

гл. ас. д-р Радостина Гънчева - пълно извеждане на лекционния курс в ОКС „Бакалавър“ 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; 

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

12 часа за задочно обучение. 

В ОКС „Магистър“: 

Пълно извеждане на лекционния курс по Иновации в животновъдството (избираема); 

Извеждане на модули от дисциплините: 

- „Разработване и управление на проекти в животновъдството“; 

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

- „Мениджмънт в специалните отрасли“; 
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- „Селекция на медоносна пчела, копринена пеперуда, зайци и дивеч“; 

- „Технологии в: пчеларство, бубарство, зайцевъдство и дивечовъдство“; 

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

дивечовъдство“.  

 

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; 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Промяна на ръководител на курс за СДК. 

……………………………… 

След проведено гласуване от 24 гласували - 24 „За“, Факултетния съвет взе следното 

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема промяната на ръководителят на курс за СДК „Хуманно отношение 

към свине при отглеждането им“. Поради пенсиониране на досегашния 

ръководител - проф. д-р Валентин Кацаров, курсът да се ръководи от доц. д-р 

Тончо Пенев, а проф. Кацаров да извежда част от часовете на граждански 

договор. 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Информация за рейтинга на ВУЗ. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема информацията за рейтинга на ВУЗ за 2022 г. Възлага на Деканското 

ръководство да направи сериозен анализ по отделните индикатори и да се 

работи в посока повишаване на резултатите. 

 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на план-сметка на редовен докторант. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Да бъде актуализирана план-сметка на редовен докторант към кат. 

„Екология и зоохигиена“ Мартин Стойнов Стойнов пренасочване на сумите 

от точки: 2. Участие в курсове за подготовка на дисертанта – 500 лв. и 5. 

Други материали – 906 лв. в точка 8. Разходи за външни услуги (анализи, 

ремонт на апаратура и други). 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на комисия по разглеждане на дипломи и академически 

справки за признаване на периоди на обучение на системата за трансфер на 

кредити при АФ на ТрУ. 

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

РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ:  

Приема да бъде  актуализиран съставът на комисията по разглеждане на 

дипломи и академически справки за признаване на периоди на обучение на 

системата за трансфер на кредити при АФ на ТрУ: 

1. проф. дн Катя Величкова – Председател 

2. проф. дн Иванка Желязкова – член; 

3. проф. д-р Светлана Георгиева – член; 

4. проф. д-р Чонка Митева – член; 

5. проф. дн Гергана Костадинова – член; 

6. доц. д-р Николай Вълчев – член; 

7. доц. д-р Мима Тодорова – член; 

8. доц. д-р Ваня Димова – член; 

9. доц. д-р Кънчо Пейчев – член; 

10. Кремена Георгиева – технически секретар. 

 
ПО ТОЧКА ТЕКУЩИ 

Заявления от студени 

…………………………………. 

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

 РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Да бъде служебно заверен зимен семестър на учебната 2022/2023 г. на 

следните студенти редовна форма на обучение: 

1. Димитър Желязков Желязков – спец. Агрономство, ІV курс, ф. № 841; 

2. Петя Георгиева Андреева - спец. Агрономство, ІV курс, ф. № 829; 

3. Дебора Руменова Трифонова - спец. Агрономство, ІV курс, ф. № 840. 

 
 

 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

(ПРОФ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ) 

 

 


