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ПРОТОКОЛ № 7 

от заседание (неприсъствено) на  ФС 

проведено на  14.07.2020 г. 

 

 

На 14.07.2020 г. се проведе заседание на Факултетния съвет на Аграрен 

факултет (неприсъствено).  
Двадесет и девет от членовете  на Факултетния съвет са заявили желанието си 

да участват дистанционно при вземането на решения. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на допълнително актуализирани учебни програми за 

специалностите в Аграрен факултет. 

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

 

2. Приемане на учебна програма на нова избираема дисциплина за 

специалностите в Аграрен факултет. 

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

 

3. Актуализиране на състава на комисия за провеждане на Държавен 

теоретичен изпити за спец. Аграрно инженерство, учебна 2020/2021 г. 

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

 

4. Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател за зимен семестър на 

учебната 2020/2021 г.  (Допълнителна точка) 

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

 

5. Въвеждане на нов курс за следдипломна квалификация. 

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

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Приемане на допълнително актуализирани учебни програми за 

специалностите в Аграрен факултет. 

……………………………… 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема допълнително актуализирани учебни програми за специалностите в 

Аграрен факултет. 

Специалност Зооинженерство 

Включване на преподавател като водещ на лекционен курс, 

избираема дисциплина, в ОКС „Бакалавър“ 
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1. „Математика“ – гл. ас. д-р Мирослава Иванова 

 

Включване на преподавател като водещ на лекционен курс в ОКС 

„Магистър“ 
1. МП „Развъдни програми – структура и управление“ – гл. ас. д-р Ивайло 

Маринов и гл. ас. д-р Радка Влаева. 

 

Промяна на водещ на задължителна дисциплина в ОКС 

„Бакалавър“  
1. „Информатика“ –доц. д-р Габриела Кирякова и ас. д-р Надежда Ангелова 

вместо проф. Лина Йорданова. 

 

Промяна на водещ на избираема дисциплина в ОКС „Бакалавър“  
1. „Основи на биотехнологиите“ – доц. д-р Георги Беев вместо проф. Ст. Денев; 

2. „Компютърни текстообработки и презентации“ - доц. д-р Габриела Кирякова 

вместо проф. Лина Йорданова. 

 

Промяна на водещ на факултативна дисциплина в ОКС 

„Бакалавър“  
1. „Интернет технологии“ – ас. д-р Надежда Ангелова вместо проф. Лина 

Йорданова. 

 

Специалност Агрономство 

Промяна на водещ на задължителна дисциплина в ОКС 

„Бакалавър“  
1. „Информатика“ –доц. д-р Габриела Кирякова и ас. д-р Надежда Ангелова 

вместо проф. Лина Йорданова; 

2. „Химия“ – доц. д-р Лилко Доспатлиев вместо доц. д-р Ангел Павлов. 

Включване на преподавател като водещ на лекционен курс по 

задължителна дисциплина в ОКС „Бакалавър“  

1. „Математика“ – гл. ас. д-р Мирослава Иванова. 

 

Промяна на водещ на избираема дисциплина в ОКС „Бакалавър“  
1. „Интернет технологии“ – ас. д-р Надежда Ангелова вместо проф. Лина 

Йорданова. 

 

Промяна на водещ на факултативна дисциплина в ОКС 

„Бакалавър“  
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1. „Компютърни текстообработки и презентации“ - доц. д-р Габриела Кирякова 

вместо проф. Лина Йорданова. 

 

Специалност Агрономство (ЕМК) 

Водещ на задължителна дисциплина в ОКС „Бакалавър“  
1. „Химия“ – доц. д-р Лилко Доспатлиев  

2. Микробиология – доц. д-р Георги Беев 

3. Селекция и сортоподдържане на етерично маслени култури - гл.ас. д-р Станко 

Станев 

4. Качество и стандарти при ЕМК - доц. д-р Ана Добрева 

5. Технология на етеричните масла и продукти - доц. д-р Ана Добрева 

6. Биологично-активни вещества в ЕМК - Доц. д-р Ана Добрева 

7. Растителна защита на етерично маслени култури - Доц. Ганка Баева 
 

Водещ на избираема дисциплина в ОКС „Бакалавър“  
1. Английски език – ст. пр. Л. Спасова 

2. Технология на парфюмерийните и козметични препарати - гл. ас. д-р Моллова 
 

Водещ на факултативна дисциплина в ОКС „Бакалавър“  
1. Биотехнологии в растениевъдството – доц. д-р Георги Беев 
 

Специалност ЕООС 

Промяна на водещ на задължителна дисциплина в ОКС 

„Бакалавър“  
1. „Информатика“ –доц. д-р Габриела Кирякова и ас. д-р Надежда Ангелова 

вместо проф. Лина Йорданова; 

2. „Неорганична и органична химия“ – доц. д-р Лилко Доспатлиев вместо доц. д-р 

Ангел Павлов; 

3. „Аналитична химия с инструментални методи“ - доц. д-р Лилко Доспатлиев 

вместо доц. д-р Ангел Павлов. 

 

Включване на преподавател като водещ на лекционен курс по 

дисциплина в ОКС „Бакалавър“  

1. „Математика“ – гл. ас. д-р Мирослава Иванова. 

Промяна на водещ на факултативна дисциплина в ОКС 

„Бакалавър“  
1. „Компютърни текстообработки и презентации - доц. д-р Габриела Кирякова 

вместо проф. Лина Йорданова; 
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2. „Интернет технологии“ – ас. д-р Надежда Ангелова вместо проф. Лина 

Йорданова. 

 

Специалност Аграрно инженерство 

Промяна на водещ на задължителна дисциплина в ОКС 

„Бакалавър“  
1. „Информатика І част“ – доц. д-р Габриела Кирякова и ас. д-р Надежда Ангелова 

вместо проф. Лина Йорданова; 

2. „Информатика ІІ част“ – доц. д-р Габриела Кирякова вместо проф. Лина 

Йорданова. 

3. „Химия“ – доц. д-р Лилко Доспатлиев вместо доц. д-р Ангел Павлов. 

Промяна на водещ на избираема дисциплина в ОКС „Магистър“  
1. „Технологии за преработка на растителни масла“ – доц. д-р Лилко Доспатлиев 

вместо доц. д-р Ангел Павлов. 

 

Промяна на водещ на избираема дисциплина в ОКС „Бакалавър“  
1. „Основи на биотехнологиите“ – доц. д-р Георги Беев вместо проф. Ст. Денев. 

 

Промяна на водещ на факултативна дисциплина в ОКС 

„Бакалавър“  
1. „Компютърни текстообработки и презентации“ - доц. д-р Габриела Кирякова 

вместо проф. Лина Йорданова; 

2. „Интернет технологии“ – ас. д-р Надежда Ангелова вместо проф. Лина 

Йорданова. 

 

Специалност Рибовъдство и аквакултура 

Промяна на водещ на задължителна дисциплина в ОКС 

„Бакалавър“  
1. „Информатика“ –доц. д-р Габриела Кирякова и ас. д-р Надежда Ангелова 

вместо проф. Лина Йорданова. 

2. „Аналитична химия с основи на хидрохимията“ - доц. д-р Лилко Доспатлиев 

вместо доц. д-р Ангел Павлов; 

Промяна на водещ на избираема дисциплина в ОКС „Бакалавър“  
1. „Основи на биотехнологиите“ – доц. д-р Георги Беев вместо проф. Ст. Денев. 

 

Промяна на водещ на факултативна дисциплина в ОКС 

„Бакалавър“  
1. „Компютърни текстообработки и презентации“ - доц. д-р Габриела Кирякова 

вместо проф. Лина Йорданова; 
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2. „Интернет технологии“ – ас. д-р Надежда Ангелова вместо проф. Лина 

Йорданова. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА 

Приемане на учебна програма на нова избираема дисциплина за 

специалностите в Аграрен факултет. 

………………………………….. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема учебна програма на нова дисциплина „Иновативни технологии за 

безпочвено отглеждане на земеделски култури“ с водещи – доц. д-р Ивайло 

Сираков и доц. Николай Вълчев, която да бъде включена в списъка на 

избираемите дисциплини на специалностите в Аграрен факултет. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на състава на комисия за провеждане на Държавен 

теоретичен изпити за спец. Аграрно инженерство, учебна 2020/2021 г. 
……………………………………. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема състав на комисията за провеждане на Държавен теоретичен изпит 

за специалност Аграрно инженерство, ОКС „Бакалавър“: 

   

Председател: доц. д-р Ваня Димова 

Зам. председател: доц. д-р Кънчо Пейчев 

 Членове:  доц. д-р Стефка Атанасова 

доц. д-р Милена Панайотова  

   гл. ас. д-р Митко Георгиев 

   гл. ас. д-р Димитър Георгиев 

 Секретар: гл. ас. д-р Галин Тиханов 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Обявяване на конкурс за хоноруван преподавател за зимен семестър на 

учебната 2020/2021 г. 

………………………………. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 
РЕШЕНИЕ: 
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ФС РЕШИ 

Приема и предлага на Академичния съвет да бъде обявен конкурс за 

хоноруван преподавател за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. по 

дисциплините от ОКС „Магистър“, МП „Агроекология и растителна 

защита“: 

1. Специална фитопатология – с хорариум 5 часа лекции и 5 часа 

упражнения; 

2. Растителна вирусология и бактериология - с хорариум 3 часа лекции и 2 

часа упражнения; 

3. Прогноза и сигнализация при защита на растенията – с хорариум 3 часа 

лекции. 

 
 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

Въвеждане на нов курс за следдипломна квалификация. 
……………………………. 

След проведено дистанционно гласуване с 29 гласа „Да“ Факултетния съвет прие 

следното 
РЕШЕНИЕ: 

ФС РЕШИ 

Приема и предлага на Академичния съвет да утвърди въвеждането на нов 

курс за следдипломна квалификация „Хигиенни практики в 

животновъдната ферма“ с ръководител проф. д-р Чонка Митева. Курсът е с 

хорариум 150 часа и такса обучение 1500 лв. 
 

 

 

ДЕКАН НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ: 

/ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ/ 
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