В продължение на повече от 70
години Аграрният университет се утвърждава като модерен национален и
европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център,
интегриран в Европейското образователно пространство, със значителен принос към устойчив и интелигентен растеж
на аграрния, туристическия бизнес и
развитие на регионите.

The Agricultural University has
developed as a modern national and
European educational, research and
development center during its over 70year history, which has integrated into the
European Education Area with a significant
contribution to the sustainable and smart
growth of agriculture, tourism and regional
development.

Днес Аграрният университет е
храм на аграрното знание и наука, в който съхранените традиции непрекъснато
се развиват и усъвършенстват, за да се отговори на предизвикателствата на бъдещето.

Nowadays the Agricultural University
is a temple of agricultural knowledge and
science, where the established traditions
are developed and improved further to
meet the challenges of the future.

В предлаганите 20 бакалавърски, 28 магистърски и
26 докторски специалности се подготвят специалисти с
висока квалификация, способни да работят за осигуряване на качествени и безопасни храни, фуражи и биогорива, отговарящи на високите изисквания на европейските стандарти.

Highly-qualified specialists are trained in the offered
20 Bachelor’s degree majors, 28 Master’s and 26 doctoral
degree programmes. The graduates are able to work
for the provision of top quality safety food, forages and
biofuels, which comply with the high requirements of the
European standards.

Модерните образователни технологии, широките
възможности за работа в реална работна среда и международната мобилност подпомагат бързата професионална реализация в условията на глобализация.
Доказателство за високото качество на аграрното
образование са нашите възпитаници, които компетентно ръководят водещи компании в аграрния бизнес не
само в България, но и в целия свят.
С изградената модерна инфраструктура Университетът е място за провеждане на конкурентоспособни
фундаментални и приложни научни изследвания, ориентирани към бизнеса и към повишаване жизнеспособността на всички видове земеделие за устойчивото развитие на сектора.

Modern educational technologies, the broader
opportunities for the students to work in a real working
environment and the international mobility support the
career opportunities in the context of globalization.
Our alumni who manage competently leading
companies in Bulgaria and worldwide, are the best proof
of the high quality of agricultural education.
The University with its modern infrastructure is a
place for competitive fundamental and applied research,
oriented to business and enhancing agricultural practices
for sustainable development of the sector.

Днес преподаватели, служители, студенти и докторанти работят с професионализъм, компетентност и
творчески дух за прогреса на обществото, основан на
икономика на знанието, иновациите и споделените академични ценности.

At present the university lecturers, staff and students
contribute with their professionalism, competence and
creativity to the progress of society towards knowledgebased economy, innovation and shared academic values.

Проф. д-р Христина Янчева
РЕКТОР

Prof. Dr. Hristina Yancheva
RECTOR

1

България, страна на розите и гостоприемството,
на плодородните полета и традиционната любов към
земята, се присъедини към Европейския съюз като пълноправен член на 1 януари 2007 г.
Град Пловдив, разположен в китната Горнотракийска низина, прикътан между седемте хълма в долината
на река Марица, пази хилядолетната мъдрост от разнолики култури. Сиенитните хълмове му придават неповторима и живописна красота. Съвременник на Троя, подревен от Рим, Атина и Константинопол, градът винаги
е възкръсвал из руините още по-великолепен и примамлив, съхранявайки ценни паметници на културата. Образците на архитектурата и калдъръмените улички на
Стария град отвеждат повече от век назад и отразяват
творческата мощ на Българското възраждане.
Благоприятните климатични условия, географското положение и богатото културно-историческо наследство го утвърждават като културен, туристически, стопански, земеделски и научен център.
Със своето минало и настояще Пловдив достойно
заявява своята естествена принадлежност към Европа.
Оцелял осем хилядолетия срещу ветровете на времето, Пловдив е избран за европейска столица на културата през 2019 г.

Bulgaria, the country of roses and hospitality, of
fruitful fields and traditional love to land, joined the
European Union on 1 January 2007.
The city of Plovdiv, located in the lovely upper
Thracian Lowlands, nestled among the seven hills along
the valley of the Maritsa river, has treasured the millennial
wisdom of many-faced cultures. The syenite hills lend a
unique charm to the city. A contemporary of Troya, older
than Rome, Athens and Konstantinopol, Plovdiv has
always come to life out of the ruins ever more magnificent
and attractive, preserving valuable monuments of culture.
The architectural paragons and the cobbled streets of the
Ancient Part of the City lead more than a century back to
the creative power of the Bulgarian Revival.
Due to its favourable climatic conditions, geographical
location and rich cultural and historical heritage, the city
has long been established as a cultural, tourist, economic,
agricultural and research centre.
By its past and present Plovdiv has declared with
dignity its natural belonging to Europe. Withstanding
the winds of time for eight thousand years, Plovdiv was
selected as the European Capital of Culture in 2019.
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С благоприятните си климатични и географски особености България традиционно е аграрна страна и желана туристическа дестинация. Земеделието е основен
поминък още от създаването на Българската държава,
осигуряващ прехраната на населението. Непосилният
труд, силната зависимост от конкретните климатични условия през отделните години, технологичното
развитие на преработвателната промишленост, растящите изисквания на потребителите към качеството
и безопасността на продукцията, конкуренцията в регионален и световен мащаб налагат непрекъснатото
усъвършенстване на вековните традиции, разширяване
на сортимента и отглежданите видове, преодоляване на неблагоприятните климатични фактори, борба с
болестите и вредителите по растенията и опазване на

природната среда от замърсяване. В исторически план,
на базата на многогодишния опит и добри практики
на поколения земеделци, се зараждат и основите на
земеделското образование още преди повече от 130
години. Наши градинари са помогнали сериозно за развитието на зеленчукопроизводството в Австрия, Чехия,
Унгария. След Освобождението България има и своите
първи учени-агрономи, придобили образованието си в
развитите европейски земеделски страни като Франция, Германия, Австрия, Чехия.
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The favourable climatic conditions and specific
geographic location of Bulgaria have contributed to the
rich traditions in agriculture and made this country a
desirable tourist destination. Farming has been the main
means of living ever since the founding of the Bulgarian
state. The hard labour, the strong dependence on specific
climatic conditions throughout the years, the technological
advance of the processing industry, the growing customers’
requirements to the quality and safety of the produce, the
competition on regional and world scale have imposed
the need for a continuous improvement of the centuryold traditions, the increase of the assortment range and
kinds of crops grown, the overcoming of unfavourable
climatic factors, the control of plant diseases and pests,
as well as for environmental protection against pollution.
Historically,
the
agriculturally-oriented
education
emerged more than 130 years ago, on the basis of the
long experience and good practices of generations of
farmers. Bulgarian gardeners seriously contributed to the
development of vegetable growing in Austria, Bohemia
and Hungary. After the Liberation in 1878, Bulgaria had
its first scientists in the field of agriculture, who had been
trained in the agriculturally-developed European countries
of the time – France, Germany, Austria, Bohemia.

Основите на висшето аграрно образование в България датират от 1921 г. До тогава специалисти с висше
агрономическо образование се обучават във Франция,
Германия, Италия и други европейски страни. През 1945
г. с Указ на регентите № 180 от 4 август 1945 г. е приета
Наредбата-закон, обнародвана в „Държавен вестник”
на 20 август 1945 г., за създаване на първия извънстоличен държавен университет в Пловдив, чийто правоприемник днес е Аграрният университет – Пловдив. Историята и традициите на висшето училище неизменно
следват политическото и културно развитие на страната, преминало през труден и нееднозначен път. И
днес Аграрният университет – Пловдив е единственото
специализирано държавно висше училище в България
в областта на селското стопанство и сродните науки с
утвърден престиж в национален, европейски и международен мащаб.
През 2015 година Аграрният университет – Пловдив отбеляза своя 70-годишен юбилей, следвайки мисията си за превръщането на Университета в национален
център за земеделско образование, наука и внедряване на научните резултати в практиката.
Академичната атмосфера в Аграрния университет
е среда на творческо и авангардно мислене, защото
университетите винаги са били център на новото. Изграждането като елитно учебно заведение зависи основно от стила и качеството на работа, като основна
роля играят усъвършенстването на материалната база
и издигане самочувствието на преподаватели, служители и студенти.
Аграрният университет – Пловдив осигурява академичен продукт в тристепенното висше образование
– „бакалавър”, „магистър”, „доктор” и продължаващото обучение през целия живот за повишаване квалификацията на специалистите. Профилът на студентския
контингент е разнообразен – тук се обучават както български студенти от всички административни области
на страната, така и чуждестранни граждани в редовна
и задочна форма, в бакалавърска, магистърска и докторска степени. Институционалният имидж на висшето
училище сред кандидат-студентите, бизнес средите и

The foundations of Bulgarian higher agricultural
education date back to 1921. Until then agricultural
university graduates were trained in France, Germany,
Italy and other European countries. In 1945, based on the
Regents’ Council Decree No 180 of August 4th, published
in the State Gazette on August 20th, the Ordinance
on setting up a state university located in Plovdiv, was
enacted. Nowadays the Agricultural University (AU) is
the successor of that first university situated outside the
capital Sofia. The history and traditions of this higher
educational establishment have invariably followed the
social and cultural development of the country which has
gone through difficult and complicated times. Even today
the AU in Plovdiv is the only specialized state university in
Bulgaria in the area of agricultural and related sciences of
national, European and international high prestige.
During 2015 the Agricultural University celebrated its
70th anniversary, pursuing its mission to be established
as the National Centre of agricultural education, science,
research and introduction of the outcomes into practice.
The academic atmosphere at AU presents a medium
of creative and advanced thinking as universities have
always been the centres of novelty. The elite status of
the educational establishment depends mainly on the
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style and quality of work, the main role being given to the
improvement of the equipment and facilities and raising
the self-esteem of the lecturers, staff and students.
The AU provides training for three academic
degrees – Bachelor, Master and Doctor in two cycles as
well as postgraduate Lifelong Learning (LLL), aiming at
enhancing the qualifications of professionals. The profile
of the students is diverse – young people from all over
Bulgaria as well as foreigners are enrolled both as fulltime and part-time students in the three academic and
educational degree courses. The AU reputation with
would-be students, business stakeholders and society at
large is constantly growing.
The signed contracts and agreements for cooperation
with national and international agencies, institutions,
leading companies, associations and foundations and
farm, firm and enterprise representatives are constantly
being renewed. The University Governing Body have
always supported the participation of both lecturers and
students in national and international events. Efforts have
been made to integrate disadvantaged students. The
social infrastructure – hostels, canteens, unique sports
facilities including an indoor swimming pool – are at the
disposal of the disadvantaged students under preferential
conditions. Social relief funds are provided as well.

6

обществото нараства.
Непрестанно се актуализират сключените договори и споразумения за сътрудничество с национални
и международни агенции, институти, водещи компании, дружества и фондации и представители на ферми,
фирми и предприятия. Ръководството на Университета
винаги е подпомагало участието на своите преподаватели и студенти в национални и международни изяви.
Полагат се и усилия за интегрирането на студентите в
неравностойно положение. Социалната инфраструктура – общежития, студентски столове, спортни зали,
уникален спортен комплекс със закрит плувен басейн,
се предоставят за ползване от студенти в неравностойно положение при облекчен режим, осигуряват се и социални помощи.
Основен критерий за успешната образователна
дейност във Висшето училище е професионалната ориентация и реализация на завършилите студенти. Потребителите на кадри дават висока оценка за качеството
на обучението. Факт е, че много работодатели поставят
като предварително условие за кандидатстване за определени позиции при тях кандидатите да са завършили Аграрния университет – Пловдив. Все повече фирми
проявяват интерес към сключване на договори за студентски и преддипломни стажове и готовност за включ-

The major criterion for the successful training at
the University is the professional orientation and career
of the graduates. The employers hold in high esteem
the education quality. It is a fact that quite a number
of the labour market stakeholders insist on recruiting
applicants who have graduated from AU. An increasing
number of businesses take interest in signing contracts
for students’ internships and are willing to be involved in
the training process via giving open talks, participating in
the discussion and updating the curricula, being involved
in the State Practical Examination Board.
Some of the academic priorities are: the pursuit of
providing accessible and high-quality academic education
resting on scientific research; national and international
mobility; students’ and lecturers’ responsibility to the
teaching/learning process; harmonizing the training

ване в обучението на студентите чрез изнасяне на публични лекции, участие при обсъждане и актуализиране
на учебните планове, включване в Държавната изпитна
комисия за практическия държавен изпит.
Сред академичните приоритети са стремежът за
осигуряване на достъпно и качествено академично образование, основано на научни изследвания; вътрешна
и международна мобилност; отговорност на студенти
и преподаватели в учебния процес; хармонизиране на
обучението с европейските образователни практики,
стандарти и норми; осигуряване признаването на дипломите, периодите на обучение и вече придобита квалификация; разнообразяване на формите и технологиите на обучението през целия живот за осигуряване на
ускорена професионална възвращаемост.
Аграрният университет осигурява достъп за професионална реализация в правителствени структури и
структури на местната власт, в управленския елит на
селскостопанското производство, растителната защита, екология и икономиката в страната, в редица страни от Европа, Африка и Азия. През последните години
значително нарасна и броят на успешно реализираните
възпитаници на Университета в страни като САЩ и Канада.
Научната политика на Университета включва подкрепа и съдействие за реализиране на научноизследователски програми и проекти, които имат за цел да
подпомагат с научни продукти развитието на селското
стопанство и туризма и интегрирането ни в европейското икономическо пространство, базирано на знанието.
Управленската култура на Аграрния университет
– Пловдив отчита важността на обществения отзвук.
Ясната институционална концепция и подходът за гласност спомагат за получаването на положителни оценки
от местната власт, бизнеса, партниращите университети и изследователски центрове от страната и чужбина,
дипломатическите представителства. Доказателство
за това е и съвместното участие в национални и международни проекти, търсенето на научните работници
от АУ за консултантски и експертни услуги, широкото
участие в юбилейните и традиционни научно-практически конференции с международно участие, кръгли маси

process with the European educational practices,
standards and norms; ensuring the recognition of
diplomas, training periods and the acquired qualifications;
diversifying the forms and methods of LLL for ensuring
accelerated professional career development.
The AU offers opportunities for a successful
professional career in governmental bodies and
municipality structures, in the governance of Bulgarian
agriculture, plant protection, ecology and economics, as
well as in a number of countries in Europe, Africa and Asia.
Over the last years the number of AU graduates with a
successful professional career in countries such as Canada
and USA has increased considerably.
The University research policy involves support
and cooperation in the implementation of research
programmes and projects focused on knowledge-based
enhancement of Bulgarian agricultural development,
tourism and the country’s integration into the European
economic space.
The AU management culture takes into consideration
the importance of public response. The explicit
institutional concept and publicity approach contribute
to positive assessment on behalf of the local authorities,
Bulgarian and foreign businesses, partner universities and
research centres, and diplomatic missions. This has been
proved by the joint national and international projects, the
demand for AU researchers performing consultancy and

7

и срещи. Вече е практика организирането на публични
дискусии с изтъкнати представители на президентството, правителството, работодателските и неправителствените организации, посолствата и консулствата на
чуждестранни представителства, акредитирани у нас.
Аграрният университет е активен партньор при разработване на националните и европейски политики в областта на земеделието, екологията, туризма, развитието на селските райони.
През 2013 г. Аграрният университет получи последната валидна институционална акредитация с много висока оценка от Националната агенция за оценяване и
акредитация, валидна до 2019 г.

expertise services, the active participation in jubilee and
current national and international scientific conferences
and hands-on events, round tables and meetings.
Public discussions with the participation of prominent
representatives from the Presidency, the Government,
Employers’ and Non-governmental Organizations, the
foreign embassies and consulates have already become a
routine. The AU is an active player in the elaboration of
national and European policies in the areas of agriculture,
ecology, tourism and rural development.
In 2013 the Agricultural University was granted its
latest valid institutional accreditation by the National
Evaluation and Accreditation Agency with very high
grades, valid until 2019.

МИСИЯТА НА АГРАРНИЯ
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Е:

MISSION OF THE AGRICULTURAL
UNIVERSITY – PLOVDIV:

•

•
•
•
•
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Да осигурява качествено обучение, ориентирано
към студента и гарантиращо конкурентоспособност на българския, европейския и международния пазар на труда.
Да провежда научни изследвания, ориентирани
към бързо внедряване в практиката.
Да изгражда личности с ясна гражданска позиция,
способни да формират политиката и стратегията в
аграрния сектор.
Да съхранява любовта на българина към земята и
нейните богатства, жаждата за знание и традициите на висшето аграрно образование и наука.
Аграрният университет да заслужи обществено
признание като водещ в аграрния бизнес, наука и
образование.

•
•
•
•

•

To provide high quality student-centered education
guaranteeing competitiveness on the Bulgarian, the
European and the world labour market;
To achieve research results ensuring their rapid
introduction into practice;
To bring up citizens committed to civic virtues, capable
of making policies and strategies in the agricultural
sector;
To preserve the traditional love of Bulgarian people
to land and its richness, their desire for knowledge
and the values of Bulgarian agricultural education and
science;
The Agricultural University should earn the social
acknowledgement as a leading institution in the area
of agricultural business, science and education.

ПЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

JOURNEY THROUGH THE YEARS

1945

В Пловдив е открит Държавен университет с
два факултета: Агрономо-лесовъден и Медицински. Агрономо-лесовъдният факултет полага основите на днешния Аграрен университет

1945

Foundation of the first State University in Plovdiv
with two Faculties: of Agronomy and Forestry
and of Medicine. The Faculty of Agronomy and
Forestry set the foundations of the present AU

1950

Създаден е Висшият селскостопански институт
– Пловдив като самостоятелно висше училище

1950

Establishment of the Higher Institute of
Agriculture – Plovdiv as an independent higher
educational institution

1975

Висшето селскостопанско образование в страната се съсредоточава във ВСИ – Пловдив след
пребазиране на агрономическите специалности
от Селскостопанска академия – София

1975

Convergence of the Bulgarian higher agricultural
education in the Higher Institute of Agriculture
– Plovdiv after the transfer of the agronomic
programmes from the Agricultural Academy –
Sofia to Plovdiv

1983

Във ВСИ – Пловдив се създават три факултета:
Полевъдство, Лозаро-градинарство и Защита
на растенията и почвата

1983

Three Faculties established at the Higher Institute
of Agriculture – Plovdiv: of Agronomy, Horticulture
with Viticulture and Plant and Soil Protection

1985

Утвърждаване на Факултет за обществени професии (ФОП) към ВСИ – Пловдив

1985

Foundation of the Faculty of Social Professions at
the Higher Institute of Agriculture – Plovdiv

1991

Структурата на ВСИ – Пловдив обхваща пет факултета: Агрономически, Лозаро-градинарски,
Факултет по растителна защита и агроекология,
Факултет по тропично и субтропично земеделие и Свободен факултет

1991

Five Faculties are included in the structure of
the Higher Institute of Agriculture – Plovdiv:
of Agronomy, Horticulture with Viticulture,
Plant Protection and Agroecology, Tropical and
Subtropical Agriculture, Free-Choice Faculty

1995
1995

Разкриване на Факултет по икономика

1995
1995

Establishment of the Faculty of Economics

Към ВСИ – Пловдив е създаден Агроекологичен
център с демонстрационна ферма

Agroecological Centre with a demonstration farm
established at the Higher Institute of Agriculture –
Plovdiv
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2000

Успешна институционална акредитация през
ноември и положителна оценка на доклада за
преобразуване на Висшия селскостопански институт – Пловдив в Аграрен университет – Пловдив

2000

Successful institutional accreditation in November
and positive assessment of the self-evaluation
report for transferring the Higher Institute
of Agriculture – Plovdiv into the Agricultural
University – Plovdiv

2001

Преобразуване на ВСИ в Аграрен университет
– Пловдив с Решение на ХХХVІІІ Народно събрание на Република България, прието на 4 април
2001 г., обнародвано в ДВ на 10 април 2001 г.

2001

2006

Институционална акредитация с най-високата
оценка „Много добра”, валидна за 6-годишен
период

2006

2013

Институционална акредитация с оценка 9.29 по
десетобалната система, валидна до 2019 г.

2013

Transferring the Higher Institute of Agriculture –
Plovdiv into the Agricultural University – Plovdiv
by Decision of the 38th National Assembly of the
Republic of Bulgaria adopted on 4th April 2001,
promulgated in the State Gazette of 10 April 2001
The National Evaluation and Accreditation Agency
awards an institutional accreditation to the
Agricultural University – Plovdiv with the highest
grade of “Very Good”, valid for a six-year period
Institutional accreditation with an assessment
grade of 9.29 out of 10 points, valid until 2019.

2013

Откриване на Демонстрационен център за нови
технологии в земеделието

2014

Изграждане на Център за интегрирано управление на болестите по растенията

2014

Откриване на Център за дистанционно обучение

2014

Въведена модерна система за управление на АУ
на основата на новите информационни технологии

2015

Сертифициране на Центъра за биологично изпитване от БАБХ

2013

Inauguration of a Demonstration Centre for New
Technologies in Agriculture

2014

Establishment of a Centre
management of plant diseases

2014

Establishment of a Distance Education Centre

2014

Introduction of a modern University management
system based of new information technologies

2015

The Centre of Biological Testing certified by the
Bulgarian Food Safety Agency

of

integrated

РЕКТОРИ НА
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

RECTORS OF THE AGRICULTURAL
UNIVERSITY – PLOVDIV

Акад. Христо Даскалов
(1950 – 1954)
Academician Hristo
Daskalov (1950 – 1954)

Акад. Павел Попов
(1954 – 1962)
Academician Pavel Popov
(1954 – 1962)

Чл. кор. проф. Минчо
Кондарев (1962 – 1966)
Correspondent member of
BAS Prof. Mincho Kondarev
(1962 – 1966)

Проф. Цвятко Петков
(1973 – 1974; 1979 – 1987)
Prof. Tsvyatko Petkov
(1973 – 1974; 1979 – 1987)

Проф. Иван Ранчев
(1974 – 1979)
Prof. Ivan Ranchev
(1974 – 1979)

Проф. Киро Костов
(1987– 1991)
Prof. Kiro Kostov
(1987– 1991)

Доц. Георги Москов
(1995 – 1999)
Assoc. Prof. Georgi
Moskov (1995 – 1999)

Чл. кор. проф. Йорданка
Кузманова (1999 – 2007)
Correspondent member
of BAS Prof. Yordanka
Kuzmanova (1999 – 2007)

Проф. Димитър Греков
(2007 – май 2013;
септември 2014 – 2015)
Prof. Dimitar Grekov
(2007 – May 2013; since
September 2014 – 2015)

Проф. Тодор Матев
(1966 – 1973)
Prof. Todor Matev
(1966 – 1973)

Проф. Димитър Брайков
(1991 – 1995)
Prof. Dimitar Braykov
(1991 – 1995)

Проф. Христина Янчева
и.д. Ректор (май 2013 –
септ. 2014), от януари 2016
Prof. Hristina Yancheva –
Rector-In-Charge (May 2013
– Sept. 2014), January 2016
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ПОЧЕТНИ ДОКТОРИ НА АГРАРНИЯ
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

DOCTOR HONORIS CAUSA OF
THE AGRICULTURAL UNIVERSITY PLOVDIV

Проф. Сирил Ван Аше – Католически университет – Льовен, Белгия – септември 1994 г.
Проф. Михаел Бьоме – Хумболтов университет – Берлин, Германия – 22 май 1998 г.
Проф. Филип Боксус – Опитна станция за агрономически изследвания – Жамблу, Белгия – 1999 г.

Prof. Cyril Van Assche – Catholic University – Leuven,
Belgium – September 1994
Prof. Michael Boehme – Humboldt University – Berlin,
Germany – 22 May 1998
Prof. Philippe Boxus – Agricultural Research Centre Gembloux, Belgium – 1999

Проф. Джеймз Каванах – Университетски колеж – Дъблин, Ирландия –
1 юни 2001 г. – Тържество по случай
преобразуването на ВСИ в АУ
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Prof. James Kavanagh – University
College of Dublin, Ireland – 1 June 2001

Проф. Денис Бейкър – Импириъл колидж – Лондон, Великобритания – 16
ноември 2001 г. – 80 години висше
агрономическо образование в България

Prof. Denis Baker – Imperial College
– London, United Kingdom – 16
November 2001 – 80th Anniversary of
the beginning of higher education in
agronomy

Проф. дсн Лазар Станчев – 2002 г.
Проф. дсн Въто Груев – 2002 г.

Prof. Lazar Stanchev, DSc – 2002
Prof. Vato Gruev, DSc – 2002

Г-н Ярослав Палас – Министър на земеделието, Чешка република, възпитаник на Аграрния университет –
27 септември 2004 г.

Jaroslav Palas – former Minister
of Agriculture, Czech Republic, a
graduate of the Agricultural University
– Plovdiv – 27 September 2004

Проф. Конрад Хагедорн – Хумболтов университет – Берлин, Германия
– 15 декември 2004 г.

Prof. Konrad Hagedorn – Humboldt
University – Berlin, Germany – 15
December 2004

Проф. дсн Георги Стайков –
19 октомври 2005 г.

Prof. Georgi Staykov, DSc –
19 October 2005

Проф. дсн Димитър Брайков –
1 октомври 2007 г.

Prof. Dimitar
1 October 2007

DSc

–

Проф. д-р Георги Сенгалевич –
29 септември 2008 г.

Prof. Dr Georgi Sengalevich
29 September 2008

–

Г-н Георги Гергов – 29 септември
2008 г.

Georgi Gergov – 29 September 2008

Проф. Джако Вангросвелд – Университета в Хаселт, Белгия –
18 декември 2009 г.

Prof. Jaco Vangrosveld – Hasselt
University – Belgium – 18 December
2009

Проф. дсн Димитър Бабриков –
18 декември 2009 г.

Проф. Жозе Mануел Лейтао – Университет в Алгарве, Португалия –
19 септември 2011 г.

Д-р Хинрих Майер-Жерболе –
15 декември 2016 г.

Braykov,

Prof. Dimitar Babrikov, DSc –
18 December 2009

Prof. Jose Manuel Leitao – University
of Algarve, Portugal –
19 September 2011.

Hinrich Meyer-Gerbaulet, D.V.M. –
15 December 2016
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СТРУКТУРА НА АГРАРНИЯ
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

STRUCTURE OF THE AGRICULTURAL
UNIVERSITY – PLOVDIV

А. ОСНОВНИ ЗВЕНА

А. MAJOR UNITS

ФАКУЛТЕТИ

FACULTIES

Факултет по агрономство

Faculty of Agronomy

Деканат
Катедри:
1. Ботаника и агрометеорология
2. Генетика и селекция
3. Земеделие и хербология
4. Животновъдни науки
5. Растениевъдство
6. Агрохимия и почвознание
7. Физиология на растенията и биохимия
Факултет по лозаро-градинарство
Деканат
Катедри:
1. Лозарство
2. Градинарство
3. Овощарство
4. Механизация на земеделието
5. Мелиорации и земеустройство
Факултет по растителна защита и агроекология
Деканат
Катедри:
1. Ентомология
2. Фитопатология
3. Екология и опазване на околната среда
4. Агроекология
5. Микробиология и екологични биотехнологии
6. Обща химия
Факултет по икономика
Деканат
Катедри:
1. Мениджмънт и маркетинг
2. Икономика
3. Туризъм
4. Математика, информатика и физика
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Dean’s Office
Departments:
1. Botany and Agrometeorology
2. Plant Genetics and Breeding
3. Farming and Herbology
4. Animal Science
5. Crop Science
6. Agrochemistry and Soil Science
7. Plant Physiology and Biochemistry
Faculty of Horticulture with Viticulture
Dean’s Office
Departments:
1. Viticulture
2. Horticulture
3. Fruit-Growing
4. Agricultural Machinery
5. Melioration and Land Use Planning
Faculty of Plant Protection and Agroecology
Dean’s Office
Departments:
1. Entomology
2. Phytopathology
3. Ecology and environmental protection
4. Agroecology
5. Microbiology and Ecological Biotechnologies
6. General Chemistry
Faculty of Economics
Dean’s Office
Departments:
1. Management and Marketing
2. Economics
3. Tourism
4. Mathematics, Computer Science and Physics

Department of Languages and Sports

Департамент по езикова подготовка и спорт
1.
2.
3.
4.

Секция Чужди езици
Секция Български език
Секция Физическа култура и спорт
Спортен комплекс Плувен басейн

1.
2.
3.
4.

Section of Foreign Languages
Section of Bulgarian Language
Section of Physical Culture and Sports
Swimming Pool Complex

Б. ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

B. SUPPORTING UNITS

Центрове:
1. Учебно-информационен център
2. Център за продължаващо обучение
3. Център за международна дейност и връзки с обществеността
4. Център за кариерно развитие и връзки с бизнеса
5. Център за информационни и комуникационни технологии
6. Център за дистанционно обучение
7. Библиотечно-информационен център
8. Център Академично издателство
9. Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост
10. Агроекологичен център
11. Демонстрационен център за нови технологии в земеделието
12. Център за интегрирано управление на болестите
по растенията
13. Център за биологично изпитване

Centres:
1. Educational Information Centre
2. Centre of Continuing Education
3. Centre of International and Public Relations
4. Centre for Career Development and Links with
Business
5. Centre of Information and Communication
Technologies
6. Distance Education Centre
7. University Library
8. Academic Publishing House
9. Centre of Research, Technology Transfer and
Protection of Intellectual Property Rights
10. Agroecological Centre
11. Demonstration Centre for New Technologies in
Agriculture
12. Centre of Integrated Management of Plant Diseases
13. Centre of Biological Testing

Отдели:
1. Финансово-счетоводен
2. Човешки ресурси
3. Материално-техническо обслужване

Sections:
1. Finances and Accountancy
2. Human Resources
3. Consumable and technical supply
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RECTOR’S COUNCIL

Проф. д-р Христина Янчева
Ректор
Prof. Dr. Hristina Yancheva
Rector

Проф. дтн Красимир Иванов
Заместник-ректор
Prof. Krasimir Ivanov, DSc
Vice-Rector

Доц. д-р Светла Янчева
Заместник-ректор
Assoc. Prof. Dr. Svetla Yancheva
Vice-Rector

Доц. д-р Боряна Иванова
Заместник-ректор
Assoc. Prof. Dr. Boryana Ivanova
Vice-Rector

Доц. д-р Петър Борисов
Заместник-ректор
Assoc. Prof. Dr. Petar Borisov
Vice-Rector

Величко Родопски
Помощник-ректор
Velichko Rodopski
Assistant Rector

Проф. д-р Малгожата Берова
Декан на Факултета по
агрономство
Prof. Dr. Malgozhata Berova
Dean, Faculty of Agronomy

Доц. д-р Красимир Михов
Декан на Факултета по
лозаро-градинарство
Assoc. Prof. Dr. Krasimir
Mihov
Dean, Faculty of Horticulture
with Viticulture

Проф. д-р Вили Харизанова
Декан на Факултета по
растителна защита и
агроекология
Prof. Dr. Vili Harizanova
Dean, Faculty of Plant Protection and Agroecology

Доц. д-р Димо Атанасов
Декан на Факултета по
икономика
Assoc. Prof. Dr. Dimo
Atanasov
Dean, Faculty of Economics

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

BOARD OF TRUSTEES

Съветът на настоятелите подпомага Университета за
осъществяване на ефективно и прозрачно управление
и за предоставяне на качествено образование и обучение.

The Board of Trustees is continuously assisting the University for achieving efficient and transparent management
and providing high quality teaching and training.
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ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО
„СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”

FACULTY OF AGRONOMY
‘SAINT DEMETRIUS OF THESSALONIKI’

Факултетът по агрономство „Св. Димитър Солунски” е основан през 1945 г., с което се полагат основите
на Аграрния университет.
Факултетът предлага висококвалифицирано теоретично и практическо обучение, осигуряващо професионална реализация в условията на пазарното селскостопанско производство.

‘Saint Dimitrius of Thessaloniki’ Faculty of Agronomy,
established in 1945, set the foundations of the present
Agricultural University.
The Faculty offers highly qualified theoretical
and practical training, contributing to the professional
realization under the market conditions of agricultural
production.
In 2015 the Crop Science professional field was
accredited by the National Evaluation and Accreditation
Agency for a six-year period with the highest grade among
the similar universities in our country.
Seven Departments form its structure: Botany and
Agrometeorology, Plant Genetics and Breeding, Farming
and Weed Science, Animal Sciences, Crop Science,
Agrochemistry and Soil Science, Plant Physiology and
Biochemistry.
Student training is provided by highly qualified
academic staff. The total number of university teachers
is 69, out of them 19 full-time professors, 24 associate
professors, 16 chief assistant professors and 10 assistant
professors. Three of the university teachers are Doctors of
Science and 60 are PhD holders.

През 2015 г. ОКС „бакалавър“ в направление Растениевъдство е акредитирана от Националната агенция
за оценяване и акредитация за срок от 6 години с найвисока оценка сред сродните университети в страната.
В структурата му са включени 7 катедри: Ботаника
и агрометеорология, Генетика и селекция, Земеделие
и хербология, Животновъдни науки, Растениевъдство,
Агрохимия и почвознание, Физиология на растенията и
биохимия.
Обучението на студентите се осъществява от преподавателски състав с високо ниво на квалификация.
Общият брой на преподавателите е 69, от които 43 са
хабилитирани. Учебният процес се провежда от 19 професори, 24 доценти, 16 главни асистенти и 10 асистенти.
От тях с научна степен “Доктор на науките” са 3 и “Доктор” – 60.
В образователно-квалификационна степен „бакалавър” обучението се провежда по специалностите:
• Агрономство /Полевъдство/ – редовно и задочно обучение;
• Зооинженерство – редовно и задочно обучение;
• Агрономство /Растителни биотехнологии/ –
редовно обучение;
• Растителна биология – редовно обучение;
• Селекция и семепроизводство – редовно и задочно обучение;
• Агробизнес – редовно обучение.

The Faculty is conducting training for the Bachelor’s
degree in the following majors:
• General Agronomy – full-time and part-time;
• Zoo-engineering – full-time and part-time;
• Agronomy /Plant Biotechnologies/ – full-time;
• Plant Biology – full-time;
• Plant Breeding and Seed Production – full-time
and part-time;
• Agribusiness – full-time.

Във Факултета по агрономство са дипломирани
над 12 000 агрономи, 350 агрономи-селекционери, 140
зооинженери, 70 агрономи по поливно земеделие и 45
агрономи растителни биотехнолози. Значителен е и
броят на обучаваните студенти в новите специалности:
Растителна биология – 106 студенти, Селекция и семе
производство – 162 студенти и специалност Агробизнес
– 66 студенти.
Установени са дългогодишни традиции в подготовката на български и чуждестранни докторанти. Броят на обучаваните и защитили български докторанти е
над 100. Чуждестранните докторанти са от над 30 страни като Бенин, Виетнам, Гвинея, Гърция, Египет, Етиопия, Йемен, Ирак, Кипър, Куба, Нигерия, Полша, Сирия,
Словакия, Судан, Уругвай, Чехия и др.
Декан: проф. д-р Малгожата Берова
E-mail: malberova@abv.bg
Деканат: 032 654 326
Е-mail: dekanataf@abv.bg

Over 12000 agriculturists, 350 agricultural breeders,
140 zoo-engineers, 70 agriculturists in irrigation farming
and 45 agriculturists in plant biotechnologies have
graduated from the Faculty of Agronomy. A considerable
number of students are being trained in the newly offered
majors in Plant Biology (106 students), Plant Breeding and
Seed Production (162) and Agribusiness (66).
Many-year traditions have been established in
training Bulgarian and foreign PhD students. Over 100
Bulgarian doctoral students have successfully finished
their education and defended their PhD thesis. The foreign
doctoral students are from over 30 different countries,
among them Benin, Vietnam, Guinea, Greece, Egypt,
Ethiopia, Yemen, Iraq, Cyprus, Cuba, Nigeria, Poland, Syria,
Slovakia, Sudan, Uruguay, Czech Republic, etc.
Dean: Prof. Dr. Malgozhata Berova
E-mail: malberova@abv.bg
Dean’s Office: +359 32 654 326
Е-mail: dekanataf@abv.bg
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ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРОГРАДИНАРСТВО

FACULTY OF HORTICULTURE WITH
VITICULTURE

Факултетът по лозаро-градинарство е един от
първите два при създаването на Аграрния университет
като самостоятелно висше училище през 1950 г. И досега той е единствен по рода си в България и Югоизточна
Европа. През своето 67-годишно съществуване се е наложил като авторитетна и неделима част от Аграрния
университет със свой специфичен и уникален облик.
Във факултета функционират пет специализирани
профилиращи катедри – Лозарство, Градинарство, Овощарство, Механизация на земеделието и Мелиорации и
земеустройство – тясно свързани с обучението на студентите в бакалавърска, магистърска и докторска степени.
Учебната и научната работа на факултета се осъществява от 47 души академичен персонал, от които 5
професори, 24 доценти, 11 главни асистенти, 7 асистенти. От тях доктори на науките – 1, доктори – 43. Работата на академичния персонал се подпомага от 12 служители, експерти и специалисти.
Обучението в първата образователна степен „бакалавър“ се извършва по следните специалности:
• Агрономство (Лозаро-градинарство) – редовно и задочно обучение;
• Агрономство (Декоративно градинарство) –
редовно обучение;
• Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) – редовно обучение;
• Агрономство – (Хидромелиорации) – редовно
и задочно обучение;
• Аграрно инженерство – редовно и задочно
обучение;
• Информационни и механизирани технологии
в аграрното производство – редовно обучение.

The Faculty of Viticulture and Horticulture was one
of the first two major units at the establishment of the
Agricultural University as an autonomous higher education
institution in 1950. Still it is the only one in that scientific

От основаването си до момента са обучавани над
10 000 студенти в специалност Лозаро-градинарство,
над 2000 студенти в специалност Агрономство (Тропично и субторпично земеделие), над 400 студенти в
специалност Аграрно инженерство. Немалък е и броят

field in Bulgaria and in South-East Europe. During its 67year history it has established as a Faculty of authority
and an integral part of the Agricultural University, with its
specific and unique image.
Five specialized Departments, closely related to
training of BSc, MSc and PhD students, are functioning
in its structure: Viticulture, Horticulture, Fruit-Growing,
Agricultural Machinery and Melioration with Land Planning.
Training and research activities of the Faculty are
realized by 47 academic staff members, out of them 5 fulltime professors, 24 associate professors, 11 chief assistant
professors, 7 assistant professors. One of the university
teachers is a Doctor of Science and 43 are PhD holders.
The work of the academic staff is assisted by 12 officers,
experts and specialists.

на обучаваните студенти в най-новите специалности на
Факултета – Агрономство (Хидромелиорации) – 294
студенти и Агрономство (Декоративно градинарство) –
166 студенти.
Установени са добри традиции в подготовката на
български и чуждестранни докторанти. Броят на обучаваните и защитили български докторанти е над 40.
Чуждестранните докторанти са повече от 25, основно
от Бангладеш, Бенин, Гвинея, Гърция, Египет, Етиопия,
Йемен, Ирак, Кипър, Куба, Нигерия, Сирия, Словакия,
Судан, Уругвай.
Декан: доц. д-р Красимир Михов
E-mail: dekanlg@abv.bg
Деканат: 032 654 260
E-mail: dekanatlgf@abv.bg

Training for the Bachelor’s degree is offered in the
following majors:
• Horticulture with Viticulture – full-time and parttime;
• Ornamental Horticulture – full-time;
• Tropical and Subtropical Agriculture – full-time;
• Hydromeliorations – full-time and part-time;
• Agricultural Engineering – full-time and parttime;
• Information and Mechanized Technologies in
Agricultural Production – full-time;
Since its foundation the Faculty has trained over 10
000 students in Horticulture with Viticulture, over 2 000
students in Tropical and Subtropical Agriculture, over
400 students in Agricultural Engineering. A considerable
number of students are being trained in the latest majors
offered by the Faculty: Hydromeliorations (294 students)
and Ornamental Horticulture (166 students).
Good traditions have been established in training
Bulgarian and foreign PhD students. Over 40 Bulgarian
doctoral students have successfully finished their
education and defended their PhD thesis. The foreign
doctoral students are from over 25 different countries,
among them Bangladesh, Benin, Guinea, Greece, Egypt,
Ethiopia, Yemen, Iraq, Cyprus, Cuba, Nigeria, Syria,
Slovakia, Sudan, Uruguay.
Dean: Assoc. Prof. Dr. Krasimir Mihov
E-mail: dekanlg@abv.bg
Dean’s Office: +359 32 654 260
E-mail: dekanatlgf@abv.bg
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ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
И АГРОЕКОЛОГИЯ

FACULTY OF PLANT PROTECTION AND
AGROECOLOGY

Факултетът по растителна защита и агроекология
е създаден през 1983 г. Благодарение на богатите традиции и дългогодишния опит на изявени учени Факултетът се е утвърдил като престижен национален образователен и научен център в областта на растителната
защита и опазване на околната среда и е достоен партньор на много европейски университети.

The Faculty of Plant Protection and Agroecology was
founded in 1983. Thanks to the rich traditions and long experience of eminent scientists, the Faculty has established
itself as a prestigious national educational and research
center in the area of plant protection and environmental
protection and is a reliable partner of many European universities.
The following Departments are included in the Faculty structure: Entomology, Phytopathology, Ecology and
Environmental Protection, Agroecology, Microbiology and
Ecological Biotechnologies and General Chemistry.
Training is conducted by renowned and erudite academic staff members, out of them one correspondent
member of BAS and full-time professor, 10 full-time professors, 17 associate professors, 11 chief assistant professors
and 4 assistant professors. Five of the university teachers
are Doctors of Science and 36 are PhD holders. The work
of the academic staff is assisted by 11 experts and specialists.

Факултетната структура включва следните профилиращи катедри: Ентомология, Фитопатология, Екология и опазване на околната среда, Агроекология,
Микробиология и екологични биотехнологии и Обща
химия.
Учебният процес се извежда от утвърдени и високо квалифицирани преподаватели: 1 член кореспондент, 10 професори, 17 доценти, 11 главни асистенти и 4
асистенти. От тях 5 са „Доктори на науките”, а 36 имат
образователната и научна степен „Доктор”. Работата
на академичния състав се подпомага от 11 експерти и
специалисти.
Във Факултета по растителна защита и агроекология обучението на студентите се осъществява в две
направления: 6.2 Растителна защита и 4.4 Науки за земята, които са акредитирани от НАОА с високи оценки
за 6-годишен период.
В образователно-квалификационната степен „бакалавър” обучението се провежда в четири специалности:
• Растителна защита – редовно и задочно обучение;
• Екология и опазване на околната среда – редовно и задочно обучение;
• Агролесовъдни системи и планинско земеделие – редовно обучение;
• Биологично земеделие – редовно.
От основаването на Факултета са завършили и се
обучават в специалност Растителна защита 3791 студенти; специалност Екология и опазване на околната среда
– 1187 студенти; специалност Агролесовъдни системи и

Student training at the Faculty of Plant Protection
and Agroecology is offered in two professional fields: 6.2.
Plant Protection and 4.4. Earth Sciences, accredited by the
National Evaluation and Accreditation Agency with very
high grades, for a six-year period.
The students major for the Bachelor’s degree in:
• Plant Protection – full-time and part-time;
• Ecology and Environmental Protection – fulltime and part-time;
• Agroforestry Systems and Mountainous Agriculture – full-time;
• Organic Farming – full-time.

планинско земеделие – 141 студенти; специалност Биологично земеделие – 105 студенти.
Във факултета са се подготвяли и дипломирали и
много чуждестранни студенти от различни страни: Гърция, Турция, Виетнам, Кения, Корея, Куба, Македония,
Бенин, Бурунди, Никарагуа, Германия, Мексико, Етиопия, Доминиканската република, Конго, Нигерия, Чили,
Ирак, Португалия, Сирия, Коста Рика, Молдова, Танзания, Унгария, Полша и Чехия.
Във Факултета са защитили дисертации над 80
български и чуждестранни докторанти.
Декан: проф. д-р Вили Харизанова
E-mail: vili.harizanova@gmail.com
Деканат: 032 654 201
Е-mail: drza@abv.bg

Since its foundation the Faculty has trained 3791 students in Plant Protection, 1187 students in Ecology and
Environmental Protection, 141 students in Agroforestry
Systems and Mountainous Agriculture and 105 students in
Organic Farming.
A large number of foreign students were trained and
graduated from the Faculty. They come from different
countries, mainly Greece, Turkey, Vietnam, Kenia, Korea,
Cuba, FYROM, Benin, Burundi, Nicaragua, Germany, Mexico, Ethiopia, Dominican Republic, Congo, Nigeria, Chile,
Iraq, Portugal, Syria, Costa Rika, Moldova, Tanzania, Hungary, Poland and Czech Republic.
More than 80 Bulgarian and foreign doctoral students defended their PhD thesis.
Dean: Prof. Dr. Vili Harizanova
E-mail: vili.harizanova@gmail.com
Dean’s office: +359-32-654 201
Е-mail: drza@abv.bg
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ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА

FACULTY OF ECONOMICS

Факултетът по икономика е създаден през 1995 г.
с цел да подготвя висококвалифицирани специалисти в
областта на аграрната икономика, туризма и регионалното управление. Чрез поддържането на качествено
теоретично и практическо обучение се създават подготвени кадри с нужния професионализъм и капацитет,
съответстващ на потребностите на трудовия пазар.
Структурно факултетът е съставен от пет катедри:
Икономика; Мениджмънт и маркетинг; Туризъм; Математика, информатика и физика.
Обучението се осъществява от 47 преподаватели,
от които: 8 професори, 18 доценти, 21 асистенти. От тях
38 са доктори. Работата на академичния състав се подпомага от 10 експерти.
Бакалавърски програми, застъпени във Факултета:
• Аграрна икономика – редовна и задочна форма;
• Бизнес икономика – редовна и задочна форма;
• Аграрен туризъм – редовна и задочна форма;
• Управление на регионалното развитие – редовна и задочна форма;
В последните 5 години са обучавани общо 20 докторанти, от които 15 са защитили ОНС „доктор“ по научните специалности „Икономика и управление” и “Организация и управление на производството”.
Във Факултета са се подготвяли чуждестранни
студенти от Холандия, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Чехия, Словакия, Полша, Казахстан, Молдова,
Македония, Гърция, Турция и Китай.
От основаването на Факултета до сега са завършили над 4200 студенти, от които по специалност Аграрна
икономика – 3000, Аграрен туризъм – 1050 и Управление на регионалното развитие – 200.

The Faculty of Economics was established in 1995
in order to prepare qualified specialist in the field of
agricultural economics, tourism, and regional development
management.
Based on high quality theoretical and practical
education, students gather professional skills and become
good specialist, according to the needs of the labour market.
The Faculty of Economics is structured in five
departments: Economics; Management and Marketing;
Tourism; Mathematics, Computer Science and Physics.
Training is conducted by 47 highly qualified academic
staff members, out of which 8 professors, 18 associate
professors, 21 assistant professors. 38 people have PhD
degree. The work of the academic staff is assisted by 10
experts.
• Students are trained in four Bachelor degree courses:
• Agricultural Economics – full-time and part-time studies;
• Business Economics – full-time and part-time studies;
• Agricultural Tourism – full-time and part-time studies;
• Regional Development Management – full-time and
part-time studies.
20 doctoral students were trained at the Faculty in the
last 5 years and 15 of them have defended their PhD thesis
in the scientific areas “Economics and Management” and
“Organization and Management”.
Students from the Netherlands, Austria, Italy, Spain,
Portugal, Czech republic, Slovakia, Poland, Kazakhstan,
Moldova, Macedonia, Greece, Turkey and China have
studied at the Faculty of Economics.
More than 4200 students, out of which 3000 in
Agricultural Economics, 1050 in Tourism and 200 in
Regional Development Management have graduated
from the Faculty of Economics since its foundation.

Декан: доц. д-р Димо Атанасов
Тел.: 032 654 344, 0885 84 35 53;
d.atanasov@au-plovdiv.bg, atanasov.phd@gmail.com
Деканат: 032 654 478, dekanat_ai@au-plovdiv.bg
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Dean: Assoc. Prof. Dr. Dimo Atanasov
Tel.: +359 32 654 344, +359 885 84 35 53;
d.atanasov@au-plovdiv.bg and atanasov.phd@gmail.com
Dean’s Secretary Office: +359 32 654 478
E-mail: dekanat_ai@au-plovdiv.bg

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВА
ПОДГОТОВКА И СПОРТ

DEPARTMENT OF LANGUAGES AND
SPORTS

Департаментът за езикова подготовка и спорт
(ДЕПС) е основно звено в структурата на АУ за осигуряване на обучението по български език за чуждестранни

The Department of Languages and Sports is a major
structural unit of the Agricultural University for carrying out
the preparatory training in Bulgarian language for foreign
students and in foreign languages and physical culture
and sports for the Bachelor’s , Master’s and doctoral
degree students. The major aim of the Department is to
offer training complying with the modern international
standards developed by the Council of Europe. The
Department organizes courses for both students of the
AU and citizens from Plovdiv and the region. The academic
staff members of the Department are implementing
different international projects.

студенти, по чужди езици и по физическо възпитание
и спорт студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен. Основната цел на ДЕПС е реализиране
на обучение, отговарящо на съвременните международни стандарти, разработени от Съвета на Европа. В
Департамента се обучават както студенти на АУ, така
и граждани от Пловдив и региона. Преподавателите от
ДЕПС работят по различни международни проекти.
Секцията по български език е с основни дейности:
Подготовка на чуждестранни студенти, които ще продължат образованието си в АУ и в други ВУ в България;

Section of Bulgarian Language
Major activities: Preparatory training in Bulgarian
language of foreign applicants who continue their
studies at the Agricultural University or at other Bulgarian
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Обучение на чуждестранни студенти и докторанти на
АУ по български език в съответствие с учебните планове на факултетите; Обучение по български език като
чужд за граждани, в съответствие с европейската езикова рамка. Издават се и сертификати за ниво на владеене на езика.
Секцията счита за своя важна задача разпространяването на българския език и култура по света, което
допринася за европейската интеграция и интернационализация на Аграрния университет.
Секцията по чужди езици е с основни дейности:
Чуждоезиково обучение на бакалаври, магистри и
докторанти от АУ; Обучение на чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели по международни
програми за обмен; Участие в международни проекти,
свързани с чуждоезиковото обучение; Курсове по чужди езици с граждани; Провеждане на изпити и издаване
на сертификати за ниво на владеене на чужд език.
Секцията по физическа култура и спорт обучава
студентите в различни видове спорт: плуване, футбол,
волейбол, баскетбол, тенис, силови спортове и др.
През последните 5 години в ДЕПС работят 21 преподаватели: 1 доцент, 18 старши преподаватели и 2 преподаватели. Развиват се и се осъвременяват доказани в
практиката методи на обучение, съчетани с използване
на необходимата материална база. Департаментът е
оборудван с езикови лаборатории, компютърни зали,
мултимедийна техника, спортни зали, игрища и басейн.
Директор: ст. преп. Емилия Койчева
Тел.: 032 654 410; 032 654 488
Зам.-директор: ст. преп. Любослав Атанасов
Тел.: 032 654 431
E-mail: deps@au-plovdiv.bg

26

universities; Teaching foreign students in Bulgarian
language according to the respective curriculum of the
Faculties; Teaching Bulgarian as a foreign language in
compliance with the European language framework.
Certificates for the language proficiency level are issued to
the successful graduates.
The Section makes every endeavor to promote
Bulgarian language and culture worldwide, which will
assist the EU integration and internationalization of the
Agricultural University.
Section of Foreign Languages
Major activities: Teaching foreign languages to BSc,
MSc and doctoral students; Teaching foreign languages to
exchange students, post-graduate students and university
teachers; Participation in international projects related to
foreign language teaching; Conducting courses in foreign
languages to external clients; Organizing examinations
and issuing certificates for foreign language proficiency
level.
Section of Physical Culture and Sports
Performs training in different sports such as: swimming,
football, volleyball, basketball, tennis, martial arts, etc.
21 university teachers are working at the Department
in the last five years, one of them being an associate
professor, 18 senior lecturers and 2 lecturers. Teaching
methods, already proved in practice, are further developed
and updated according to the efficient use of the available
teaching aids. The Department has modern language
laboratories, computer rooms; multimedia products, sport
halls and playgrounds, a swimming pool, etc.
Director: Sen. Lecturer Emiliya Koycheva
Tel.: +359 32 654 488
Deputy Director: Sen. Lecturer Lyuboslav Atanasov
Tel.: +359 32 654 431
E-mail: deps@au-plovdiv.bg

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

EDUCATIONAL INFORMATION CENTRE

Учебно-информационният център е създаден на
основата на съществуващия Учебно-методичен отдел с
цел повишаване качеството на услугите, предлагани за
студентите.
Създадена е информационна система, обхващаща
процедурите за подаване на кандидатстудентските документи, организацията на конкурсните изпити, приема
и записването на класиралите се студенти.
Социално-битовото обслужване на студентите
също е в обхвата на УИЦ, тъй като Центърът участва в
процесите по подаване на молби, класиране и настаняване в общежитията, както и утвърждаването на реда,
приема на документи и класиранията за отпускането на
стипендии на студентите.
Учебно-информационният център осъществява
синхрон в учебния процес, поддържа учебната документация и комуникацията с Министерството на образованието и науката.
Сред основните функции на Центъра спадат и процедурите по дипломиране на завършилите Аграрен
университет абсолвенти. В този смисъл може да се отбележи, че Центърът стои на входа на системата – посреща кандидатите и подпомага тяхното интегриране
в университетската среда, подкрепя ги в процеса на
тяхното обучение, а на изхода на системата ги изпраща
като дипломирани специалисти. Нов момент в дейностите на Центъра е издаването на Европейско дипломно
приложение на английски език, с което се улеснява академичното и професионално признаване на квалификациите в Европейския съюз.
Центърът отговаря за приема на чуждестранните
граждани, осъществява административно обслужване
и оказва съдействие за интегрирането на вече приетите
чуждестранни учащи се.

The Educational Information Centre was established
on the basis of the existing Educational and Methodological
Department with the aim of improving the quality of the
offered student services.

Директор: доц. д-р Димка Хайтова
Тел.: 032 654 391; 032 654 310
Е-mail: uic@au-plovdiv.bg

An information system was developed for
processing the documents of the applicants, organization
of the entrance examinations, student admittance and
enrolment for studies.
Social servicing of students is also a responsibility
of the Centre. It participates in the process of submitting
applications, student selection and accommodation in the
hostels, as well as managing the procedures, collecting
the documents and ranking students for scholarships.
The Centre synchronizes the educational process,
maintains educational documentation and is responsible
for the communication with the Ministry of Education and
Science.
Among the major responsibilities of the Centre are
also the graduation procedures of the students. In that
sense, it may be noted that the Centre is at the entrance,
meeting the applicants, supporting student integration
into the university environment, guiding them throughout
the learning process and sending off the graduates.
A new element in the activities of the Centre is the
issue of the European Diploma Supplement in English
language, facilitating the academic and professional
recognition of qualifications in EU countries.
The Centre is responsible for the admission of foreign
students, offers administrative services and assistance for
the integration of the enrolled international students.
Director: Аssoc. Prof. Dr. Dimka Haytova
Tel.: +359 32 654 391, +359 32 654 310
Е-mail: uic@au-plovdiv.bg
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ОТДЕЛ ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ

DEPARTMENT FOR GRADUATE STUDIES

В структурата на УИЦ се включва и отдел „Магистри и докторанти“, който организира, администрира и координира дейностите във връзка с обучението
за придобиване на образователно-квалификационна
степен „магистър” и образователната и научна степен
„доктор”.
Понастоящем Аграрният университет предлага
обучение в следните 35 магистърски курса:
В професионално направление Растениевъдство:
Растениевъдна продукция; Интегрирана растениевъдна продукция (Международен магистърски курс с
двойна диплома); Лечебни, ароматни и вкусови растения; Селекция и семепроизводство; Растителни биотехнологии; Plant Biotechnology; Агробизнес; Агробизнес и
предприемачество (Agribusiness and Entrepreneurship);
Лозарство с основи на винарството; Производство на
посевен и посадъчен материал; Декоративни растения
и ландшафтен дизайн; Хранителни качества и съхранение на растителни продукти от конвенционалното и
биологичното земеделие; Минерално хранене и торене на растенията; Организация и управление на агрохимична лаборатория; Качество и безопасност на храните
– методи за контрол.
В професионално направление Растителна защита: Растителна защита; Plant Medicine (Растителна
защита) – международен магистърски курс с взаимно
признаване на дипломите от 11 университета от балкански и европейски страни; Информационни системи и
технологии в растителната защита; Биологично земеделие и растителна защита; Агроекология и растителна
защита.
В професионално направление Животновъдство:
Селекция и репродукция на животните; Оценка и контрол в животновъдството; Овцевъдство и козевъдство;
Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни; Пчеларство.
В професионално направление Икономика: Финансов мениджмънт и счетоводство; Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони;

The Department of Graduate Studies is an
administrative unit of the Eduacational Information Centre,
involved in organizing, administrating and coordinating
training for awarding the educational-and qualification
Master’s degree and the educational-and-scientific PhD
degree.
Nowadays the Agricultural University offers the
following 35 Master’s degree courses:
Crop Science: Crop production; Integrated Crop
Production (International Master’s degree course
leading to a double diploma); Medicinal, Aromatic
and Spicy Plants; Plant Breeding and Seed Production;
Plant Biotechnologies (in English); Agribusiness;
Agribusiness and Entrepreneurship; Viticulture with
Basis of Oenology (Wine Production); Planting Material
and Seed Production; Ornamental Plants and Landscape
Design; Nutritional Quality and Storage of Plant Products
from Conventional and Organic Farming; Mineral Plant
Nutrition and Fertilization; Organization and Management
of Agrochemical Laboratories; Food Quality and Safety –
Methods of Control.
Plant Protection: Plant Protection; Plant Medicine
(an international Master’s degree course, the diploma
being recognized by 11 Balkan and European universities);
Information systems and technologies in plant protection;
Organic farming and plant protection; Agroecology and
plant protection.
Animal Breeding and Husbandry: Animal Breeding
and Reproduction; Evaluation and Control in Animal
Breeding; Small Ruminants (Sheep and Goat Breeding);
Management Systems for the Production of Safe and
Quality Food; Apiculture (Bee-keeping).
Economics: Financial Management and Accountancy;
Economics and Management of European Agriculture and
Rural Areas; European Agriculture and Rural Development;
Economics and management of tourism business.
Administration
and
Management:
Business
Administration.

European Agriculture and Rural Development; Икономика и управление на туристическия бизнес.
В професионално направление Администрация и
управление: Бизнес администрация.
В професионално направление Туризъм: Управление на туризма; Екологичен туризъм.
В професионално направление Науки за земята:
Екология на селищни системи; Екологичен контрол;
Устойчиво природоползване и екологичен туризъм.
Отделът обслужва обучението по 26 акредитирани докторски програми в следните направления: Растениевъдство, Растителна защита, Животновъдство, Науки за земята, Химически науки, Икономика, Машинно
инженерство, Информатика и компютърни науки.
Тел.: 032 654 278
Е-mail: cmd_au@abv.bg, cmd@au-plovdiv.bg

Tourism: Management of Tourism; Ecological
tourism.
Earth Sciences: Settlement System Ecology;
Ecological Control; Sustainable use of natural resources
and ecological tourism.
The Department of Graduate Studies administrates
the PhD study in 26 accredited doctoral programmes
in the following professional fields: Crop Science, Plant
Protection, Animal Breeding and Husbandry, Earth
Sciences, Chemical Sciences, Economics, Mechanical
Engineering, Information and Computer Sciences.

Tel.: +359 32 654 278
Е-mail: cmd_au@abv.bg, cmd@au-plovdiv.bg

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО
ОБУЧЕНИЕ

CENTRE OF CONTINUING EDUCATION

Центърът за продължаващо обучение е обслужващо звено в структурата на Аграрния университет –
Пловдив. Негова основна мисия е да осигури възможност за обучение през целия живот на своите бивши
и настоящи студенти, както и на други специалисти за
придобиване на ключови компетенции в областта на
селското стопанство и екологията, икономиката и туризма.
Центърът за продължаващо обучение реализира
своята мисия в две основни направления – обучение на
студенти и обучение на външни потребители.
На студентите се предоставят образователни програми за придобиване на допълнителни квалификации
по: професионална педагогика, външно и вътрешно озеленяване и дизайн, аграрно право, икономика и външна
търговия, журналистика, патентна и лицензионна политика на фирмите и др. Условията са преференциални, а
обучението се извършва успоредно с придобиването
на бакалавърска или магистърска степен.
За специалистите с висше
образование Центърът организира краткосрочни и дългосрочни
курсове за следдипломна квалификация и преквалификация.
Най-търсени са дългосрочните
специализации по икономика
и мениджмънт, педагогическа
правоспособност, цветарство и
оранжерийно зеленчукопроизводство, растителна защита и
торене. В краткосрочните специализации курсистите могат да

The Centre of Continuing Education is a supporting
unit in the structure of the Agricultural University – Plovdiv.
Its basic mission is to provide lifelong learning possibilities
for the graduates and the present students and for other
specialists who can acquire key competencies in the area
of agriculture and ecology, economics and tourism.
The Centre is engaged in guaranteeing the best
possible specialized training in the area of agriculture by
organizing 30- or 150-hour courses in compliance with the
Regulations governing the European Structural Funds.
The Centre of Continuing Education realizes its
mission in two major directions – student training and
training of external customers.
Students are offered training programmes for
acquiring additional qualifications in: professional
pedagogy, grassing and garden design, agricultural law,
economics and international trade, journalism, patent and
licence policy of companies, etc. Preferential conditions
are provided and training runs in parallel to the studies for
acquiring BSc or MSc degree.
The
Centre
organizes
short- and long-term courses
for post-graduate studies to
university degree holders. There
is a great demand for the longterm specialization in economics
and management, pedagogical
proficiency, flower production,
green-house
vegetable
production, plant protection, plant
nutrition. During the short-term
specializations the participants
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се обучат за резитби за формиране и плододаване на
овощни видове, за производство на лозов и овощен посадъчен материал, за отглеждане на лечебни култури,
билкарство и гъбарство и др.
Използват се различни форми на организация – индивидуална и групова, очна, задочна и дистанционна.
На успешно преминалите обучението се издава
удостоверение или свидетелство, съгласно с Наредба
на Министерския съвет.
Директор: проф. дсн Димитър Греков
Тел.: 032 654 335, 032 654 367
Е-mail: grekov@au-plovdiv.bg, cpo@au-plovdiv.bg

ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА
ИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Аграрният университет се утвърди като висше
училище, отворено към положителния опит на своите
партньори, гордеейки се с богатите традиции в сферата на международното сътрудничество и създадените
тесни научни и академични контакти с над 100 университета от Европа, Азия, Африка и САЩ.
Основни акценти в международната дейност:
• Двустранно сътрудничество с чуждестранни
университети за обмяна на опит, подобряване на учебните планове и програми, обмен на
преподаватели и съвместно обучение на студенти от трите образователни степени;
• Участие в международни образователни и научноизследователски проекти по различни европейски програми;
• Разширяване на договорите по програма
Еразъм+ по географски обхват и области на
знанието с цел поощряване мобилността на
студенти, преподаватели и административен
персонал;
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can be trained for land assessment, pruning and training
of fruit species for improved fruit bearing, production of
grapevine and fruit planting material, growing medicinal
plants, herb and mushroom collection, etc.
Flexible modes of studies are offered – either in
a group or individually, part-time or distance learning
programmes are available.
On completion of the studies, the graduates are
issued a certificate in accordance with Regulations of the
Government.
Director: Prof. Dimitar Grekov
Tel.: +359 32 654 335, +359 32 654 367
Е-mail: grekov@au-plovdiv.bg, cpo@au-plovdiv.bg

CENTRE OF EUROPEAN INTEGRATION,
INTERNATIONAL AND PUBLIC
RELATIONS
The Agricultural University won the recognition as a
higher educational institution open to the rich experience
of its partners, proud of the long-year traditions in the
area of international cooperation and the close academic
and research contacts maintained with more than 100
universities from Europe, Asia, Africa and the USA.
Major aspects in international activities:
• Bilateral cooperation with foreign universities
for exchange of experience, improvement of
curricula and study programmes, exchange of
teachers and joint training of students in the
three educational degrees;
• Participation in international educational and
research projects under different European
programmes;
• Enlarging Еразъм+ bilateral agreements in
geographical coverage and in scientific areas
with the aim of promoting the exchange of
students, teaching and non-teaching staff;
• Developing projects under different EU
Operational Programmes for Bulgaria;
• Providing still larger media publicity for the
Agricultural University – Plovdiv.
The Agricultural University is among the first
Bulgarian Universities awarded an Erasmus Charter
as early as 1999 with the accession of the country to
Socrates/Erasmus programme. In 2007, the University
received an Extended Erasmus Charter, which allows the
students the opportunity to take part in international
practical placements. In 2014, the University joined the
Erasmus+ programme with a vast network of contacts
with almost all European countries. Nowadays we have

•

Разработване на проекти по различни Оперативни програми на ЕС за България;
• Разширяване обхвата за медийно представяне на Аграрния университет – Пловдив.
Аграрният университет е един от първите университети в България, които получават Еразъм харта още
през 1999 г. с присъединяването на страната ни към
програмата Сократ/Еразъм. През 2007 г. е получена
разширена Еразъм Харта, която дава възможност за
провеждане на студентска мобилност с цел практика.
През 2014 г. Университетът се присъедини към Еразъм+
с вече изградена солидна мрежа от контакти с почти
всички европейски държави. Понастоящем имаме подписани споразумения с над 80 висши училища, в т.ч. и
с институции за провеждане на практика.
Към Центъра функционира офис Еразъм, който администрира дейностите, свързани с входящата и изходяща студентска мобилност, както и с мобилността на
преподавателския и административния персонал.
Еразъм+ дава възможност на студентите да се
обучават в престижни европейски университети или
да проведат стаж и да получат практически опит в университетски лаборатории, ферми и хотели. Периодът
на обучение или практика в чужбина получава пълно
признаване и се вписва в Европейското дипломно приложение.
От стартирането на програмата през 1999 г. до
средата на 2016 г. повече от 550 студенти и 450 препо-

даватели и служители са реализирали изходяща мобилност.
Ежегодно Университетът приема входящи Еразъм
студенти и преподаватели, като за последните години
е постигната една от целите на АУ – реципрочност на
входящата и изходяща студентска мобилност с цел
обучение.
През последните години Аграрният университет
е реализирал 4 проекта с финансовата подкрепа на
Фондация „Америка за България“: за придобиване на
нови знания за съвместимост на различни видове земеделие; за създаване на Национален демонстрационен
център за нови технологии в земеделието; за изграждане на Експериментален център за интегрирана растителна защита и разработване на нова магистърска про-

Bilateral Agreements signed with over 80 higher education
institutions and companies.
An Erasmus office has been established within the
Centre, which is a unit administrating the incoming and
outgoing mobility of students, teaching and non-teaching
staff.
Erasmus+ programme provides opportunities for
students to study at prestigious European universities or
to join a traineeship programme at university laboratories,
farms and hotels. The period of study and/or traineeship
abroad is fully recognized and it is documented in the
Diploma Supplement.
From the start of the programme in 1999 to the
middle of 2016, over 550 students and 450 teachers and
administrators took part in outgoing mobilities.
Every academic year AU receives incoming Erasmus
students and teachers. In the last several years one of the
aims set by AU has been achieved, i.e. reaching a reciprocal
number of incoming and outgoing student mobilities for
study.
In the recent years the Agricultural University – Plovdiv
has realized 4 projects with the financial support of America
for Bulgaria Foundation: on acquiring new knowledge
about the co-existence of biological conventional and
biotech crop production; for establishing a National
Demonstration Site for new agricultural technologies; for
establishing an Experimental Centre for integrated plant
protection and on developing a new Master’s programme
in Agribusiness and Entrepreneurship, delivered in English
language by both Bulgarian and American lecturers.
The US partner is the University of Missouri, College of
Agriculture, Food and Natural Resources.
Six projects under ‘Human Resource Development’
Operational Programme were successfully finished:
support to the development of doctoral students;
providing pre-diploma paid internship to Bachelor’s degree
students; improving the quality of training for young
scientists in horticulture; support to the development
of young scientists and post-doctoral researchers;
development of electronic forms of distance education;
improving the University management system at AU.
Three projects under OP for trans-border cooperation
in Southeast Europe – Inno_FOOD, GuardEn and AGRO_
LESS, have been implemented
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грама „Агробизнес и предприемачество“, извеждана
на английски език от водещи български и американски
преподаватели. Партньор от САЩ е Университетът Мисури, Колеж по земеделие, храни и природни ресурси.
По Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” са завършени 6 проекта: подкрепа за докторанти; осигуряване на платен преддипломен стаж на
студентите от бакалавърска степен; повишаване на качеството на младия научен потенциал в приоритетни
области на градинарската наука; подкрепа за развитието на младите учени и постдокторанти; разработване на електронни форми за дистанционно обучение и
усъвършенстване системата за управление на Аграрен
университет – Пловдив.
Реализирани са 3 проекта по ОП за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа – Inno_FOOD,
GuardEn и AGRO_LESS.
Аграрният университет се включи успешно в програмата TEMPUS IV с три проекта в три различни направления – растителна защита, хранителни технологии и агробизнес.
Понастоящем Аграрният университет – Пловдив
реализира 17 значими международни проекта, в т.ч.: 8
образователни; 5 научноизследователски, финансирани от Седма рамкова програма, и 4 проекта по Оперативни програми на ЕС.
Традиционно е вече организираното изпращане
на студенти за сезонна работа в Европейски страни, където те изучават новите технологии в областта на селското стопанство, езика и културата им. Периодът се
признава за задължителния практически стаж, заложен
в учебния план.
Екипът на Центъра осъществява рекламната дейност и поддържа връзките с обществеността с цел утвърждаване престижа и авторитета на Аграрния университет.
Руми Бакърджиева: 032 654346, rumi@au-plovdiv.bg
Дора Иванова: 032 654345, inter@au-plovdiv.bg
Анастасия Панчева: 032 654347, pancheva@au-plovdiv.bg
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AU has been involved in the TEMPUS IV programme
with three projects in three different areas – plant
protection, food technologies and agribusiness.
At present AU is implementing 17 significant
international projects, including 8 educational projects, 5
research projects financed by FP 7th and 4 projects under
EU Operational Programmes.
The tradition has been established for sending the
students for a seasonal work in European countries where
they acquire knowledge and skills in advanced agricultural
technologies, study the language and get in touch with
different cultures. The period is recognized as practical
work experience included in the compulsory curricula.
The staff of the Centre is conducting the advertising
activities and is responsible for the public relations with
the aim of promoting the prestige of the Agricultural
University.
Rumi Bakardzhieva:
+359 32 654346, rumi@au-plovdiv.bg
Dora Ivanova:
+359 32 654345, inter@au-plovdiv.bg
Anastasia Pancheva:
+359 32 654347, pancheva@au-plovdiv.bg

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И
ВРЪЗКИ С БИЗНЕСА

CENTRE FOR CAREER DEVELOPMENT
AND LINKS WITH BUSINESS

Съвместно с факултетните ръководства Центърът
спомага за ориентирането и кариерното развитие на
студентите и осигурява студентски стажове.
Основната цел е да осъществява връзката между
образованието и пазара на труда. Кариерното консултиране е неразривна част от съвременното висше образование, като гарантира на студентите, че Университетът се ангажира не само с обучението им, но и с
възможностите за тяхната реализация.
Центърът за кариерно развитие и връзки с бизнеса предлага широк спектър от дейности и услуги за студентите:
• Провеждане на семинари по организиране и
водене на програми за стажове и практики за
студенти с участието на представители на работодателите и други представители на бизнеса;
• Поддържане на информационен масив, отразяващ нуждите на работодателите;
• Предоставяне на информация за свободните
работни позиции и стажантски програми;
• Запознаване на студентите с компаниите и
организациите на българския пазар, като организира корпоративни представяния в Университета;
• Ориентиране на студентите в тенденциите,
свързани с пазара на труда – търсени умения
и компетенции, изисквания към кандидатите
за работа, възможности за професионално израстване;
• Съдействие за организирането и провеждането на студентски стажове, чрез които студентите имат възможност да придобият професионален опит;
• Осигуряване на индивидуални консултации за
избора на подходящи възможности за професионално развитие;
• Увеличаване на конкурентоспособността и
шансовете за професионална реализация на
младите хора.

The Centre supports the professional orientation and
career development of the graduates and provides internships for the students, in conjunction with the Deans’ Offices at the Faculties.
The major aim is to maintain the links between education and labour market. Career consultancy services are
an indispensable part of modern higher education, which
guarantees the students that the University is engaged in
both their training and the opportunities for their professional realization.
The Centre for Career Development and Links with
Business offers a broad spectrum of activities and student
services:
•

•
•
•

•

•
•
•

Organizing workshops for internships and practical placements for students with the participation of employers and representatives from business;
Compiling an information database reflecting
the needs of the employers;
Providing an information about the vacancies for
job positions and internships;
Acquainting the students with companies and
organizations on the Bulgarian labour market
and organizing corporate presentations at the
University;
Student acquaintance with the tendencies in the
labour market – wanted skills and competencies,
requirements to applicants, career path opportunities;
Assistance for organizing and conducting internships enabling the students to acquire professional experience;
Undertaking individual consultancies for choosing suitable opportunities for career development;
Increasing the competitiveness and possibilities
for professional realization of the young people.
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Центърът за кариерно развитие и връзки с бизнеса в Аграрния университет е ефективен партньор на
работодателите в обучението и подбора на кадри чрез
популяризирането на фирми и на предлагани стипендии, работни и стажантски позиции. В Центъра се приемат и обработват документи за стаж и работа и се извършва първоначален подбор на кандидати.
Кариерното консултиране, което Аграрният университет предлага на своите студенти, допринася за повишаване качеството на обучение, издигане престижа
на Университета, задълбочаване на партньорството с
бизнеса и привличане на бъдещи студенти.
Радка Петрова
Тел.: 032 654 383
Е-mail: career@au-plovdiv.bg
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The Centre for Career Development and Links with
Business at the Agricultural University is an efficient partner of the employers in training and staff selection by promoting companies, which offer scholarships, vacancies
and internships. The Centre collects and processes the
documents of the students applying for internships or jobs
and carries out the preliminary selection.
The career consultancy services offered to students,
contribute to improving the quality of education, raising
the University prestige, deepening the partnership with
business and attracting potential students.

Radka Petrova
Тел.: 032 654 383
Е-mail: career@au-plovdiv.bg

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

CENTRE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Аграрният университет – Пловдив отдава голямо
внимание на качеството на учебния и изследователския
процес от гледна точка на информационните технологии. Преподавателите и студентите имат достъп до найсъвременния изследователски офис софтуер.
Основните дейности на Центъра са:
• Изграждане и поддържане на информационните системи и софтуера в АУ. Основните
задачи са въвеждането и обслужването на
съвременни информационни системи в учебната, научноизследователската и административната дейност, инсталирането и поддръжката на потребителски софтуер и операционни
системи.
• Проектира, изгражда и въвежда в експлоатация новите и обслужва съществуващите средства за комуникации и мрежова работа като
телефонни системи и отдалечени комуникационни връзки, интернет наземни и сателитни
комуникации, опорна университетска мрежа
и локални мрежови сегменти.
• Внедрява най-съвременни технологии за прилагане на мултимедийни и интерактивни методи в обучението и научноизследователската
работа.
• Обслужва всички технически средства в областта на информационните технологии, като
поддържа в изправност, ремонтира, надгражда и променя параметрите на компютърните

The Agricultural University – Plovdiv displays special concern for the quality of education and the research
process from the point of view of advanced information
technologies. The university teachers and students have
access to the latest research office software.
Major responsibilities of the Centre:
• Developing and maintaining information systems and software at AU. The main tasks are
the implementation and operation of modern
information systems in the academic, research
and administrative activities, installation and
maintenance of custom software and operating
systems.
• Developing the design, constructing and putting
into exploitation the new and serving the available means of communication and networking
systems such as: telephone systems and remote
communications, Internet terrestrial and satellite communications, supporting university network and local network segments.
• Introducing the most advanced technologies for
the use of multimedia and interactive teaching
methods in education and research.
• Maintaining all the technical resources in the
field of information technology, repairing, upgrading and changing the parameters of the

системи и периферия в рамките на АУ.
Аграрният университет е водещ сред пловдивските университети спрямо скорост на Интернет връзка,
което се постигна чрез изграждането на нов оптичен
пръстен и използване мрежови устройства от най-висок
клас.
Директор: Георги Палагачев
Тел.: 032 654 499
E-mail: cio@au-plovdiv.bg

computer systems and peripherals within AU.
The Agricultural University is the leader among the
universities in Plovdiv concerning the Internet connection
speed, which was achieved through the development of a
new optical ring network and the use of network devices
of the highest class.
Director: Georgi Palagachev
Tel.: +359 32 654 499
E-mail: cio@au-plovdiv.bg

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
Университетската библиотека е една от най-старите и богати специализирани селскостопански библиотеки в България. Основана е през 1945 г.
Предоставя на своите читатели библиотечен фонд
от около 215 000 тома научни издания – книги, справочни материали, учебници, научна периодика, компактдискове.
От 1995 г. библиотечните процеси са автоматизирани: от регистрирането и обработката на библиотечните документи до обслужването на ползвателите на
библиотеката: регистрация, книгозаемане; работа на
потребителите с електронния каталог.
Като съвременен Център за научна информация
библиотеката предлага библиотечно-библиографски и
информационни услуги в online режим:
• Абонамент за библиографски и пълнотекстови специализирани online бази данни (научни
книги, периодични издания, енциклопедии и
речници);
• Персонализирана, сигнална информация, с
цел подпомагане на учебния процес и научноизследователската работа в Университета;
• Електронна доставка на документи (статии) за
преподаватели и студенти от Университета;
• Абонамент за съдържания на списания;
• Временен свободен достъп до специализирани online бази данни.
Университетската библиотека осъществява активни книгообменни връзки с над 50 университетски и научни библиотеки.
Директор: д-р Петя Георгиева
Тел.: 032 654313
E-mail: library@au-plovdiv.bg

UNIVERSITY LIBRARY
The University Library is one of the oldest rich specialized agricultural libraries in Bulgaria. It was established
in 1945.
It offers the readers the library fund amounting to
about 215 000 scientific issues – books, reference materials, textbooks, scientific periodicals, CDs.
Since 1995 the library processes have been automated: from registering and processing of the documents to
the services offered to the users – registration, borrowing
books, and customers’ work with the electronic catalogue.
As a modern centre of scientific information, the
library carries out library, bibliographic and information
services in an online regime:
•
•
•
•
•

Subscription to online bibliographic and full-text
specialized databases (scientific books, periodicals, encyclopedia, dictionaries);
Personal signal information with the aim of assisting the educational process and the research
activity of the University;
Electronic supply of documents (scientific papers) for university teachers and students;
Subscription to journal content;
Temporary free access to specialized online databases.

The library is engaged in active book exchange with
more than 50 university and scientific libraries.
Director: Dr. Petya Georgieva
Tel.: +359 32 654320
E-mail: library@au-plovdiv.bg
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АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО

ACADEMIC PUBLISHING HOUSE

Академичното издателство на Аграрния университет е създадено през 1994 г. Вече повече от две десетилетия то неизменно обезпечава учебния процес с
учебници, ръководства, учебни помагала и изпълнява
външни поръчки.
През юли 2005 г. на Академичното издателство
са присъдени: международен стандартен номер на
книгата (ISBN 978-954-517) и международен стандартен номер за периодични издания (ISSN 1312-6318) за
сборника “Научни трудове на Аграрния университет”.
Въвеждането на системата дава възможност за бърза
и ефективна комуникация между издатели и потребители, улеснява обмена на издания и международното
информационно сътрудничество.
От 2009 г. започва издаването на научното списание „Аграрни науки” с ISSN 1313-6577, с което Аграрният университет завоюва нови позиции в научната общност на Европа. Списанието се реферира пълно в CAB
Abstracts, в EBSKO Publishing, в AGRIS и частично в още
30 други бази данни на CAB International. Поддържа се
и като електронен ресурс (http://www.au-plovdiv.bg/
content.php?id=8).
От месец септември 2014 г. научните издания на
Аграрния университет вече разполагат със собствени
сайтове и им са присъдени международни стандартни
номера за свободен достъп – ISSN 2367-5772 (Online) за
списание „Аграрни науки” и ISSN 2367-5845 (Online) за
„Научни трудове на Аграрния университет”.

The Academic Publishing House of the Agricultural
University was established in 1994. For more than two decades it provides the educational process with textbooks,
manuals, teaching materials and offers services to external
clients.
In July 2005 the Academic Publishing House received
an International Standard Book Number (ISBN 978-954517) and an International Standard Serial Number (ISSN
1312-6318) for the Journal Scientific Works of the Agricultural University. Introduction of the system enabled the
rapid and efficient communication between the publishers
and the customers and facilitated the exchange of the issues and the international information cooperation.
In 2009 the Publishing House started publishing the
scientific journal Agricultural Sciences, ISSN 1313-6577. The
Agricultural University gain new positions among the scientific community in Europe.
The Journal is referenced in CAB Abstracts, in EBSKO
Publishing, in AGRIS and partially in 30 other databases of
CAB International. It is also maintained in an electronic format (http://www.au-plovdiv.bg/content.php?id=8).

http://agrarninauki.au-plovdiv.bg/
http://nauchnitrudove.au-plovdiv.bg/
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Since September 2014 the scientific journals of the
Agricultural University have their own websites and international standard numbers with free access: ISSN 23675772 (Online) for the Journal Agricultural Sciences and
ISSN 2367-5845 (Online) for Scientific Works of the Agricultural University.
http://agrarninauki.au-plovdiv.bg/
http://nauchnitrudove.au-plovdiv.bg/

ЦЕТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ
Центърът за дистанционно обучение е създаден и
оборудван по проект „Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Създадена е Интернет базирана университетска
система за дистанционно обучение. Подготвена е учебна документация за дистанционно обучение за бакалавърските специалности „Агрономство (Полевъдство)“
и „Аграрна икономика“, както и за магистърските курсове „Държавни и общински финанси“ и „Агробизнес“.
Създадени са необходимите условия за организиране
на дистанционна форма на обучение в Аграрния университет.
Разработени са: Критерии за съдържание на учебните материали и помагала за дистанционно обучение;
Университетски стандарти за тестване, контрол и оценяване на знания; Методика за изпитване и оценяване;
Стандартизирани електронни учебни помагала по 63
дисциплини; Система за управление на качеството при
дистанционно обучение. На Академичен съвет е приет
Правилник за организация на електронните форми на
дистанционното обучение.
Над 500 студенти от различни специалности са
тествали системата, 50 студенти успешно са завършили
модул с използване на електронни форми на дистанционно обучение.
Директор: доц. д-р Теодор Радев
Тел.: 032 654 438
Е-mail: radev1974@abv.bg

DISTANCE EDUCATION CENTRE
The Distance Education Centre was founded and
equipped in the frames of the project ‘Development of
electronic forms of distance education’ financed by Human Resource Development Operational programme.
A Web-based university system for distance learning was created. Educational documentation for distance
education was prepared for Bachelor’s degree studies in
Agronomy and Agricultural Economics and for the Master’s
degree courses in State and Municipal Financing and Agribusiness. Conditions for the organization of distance learning at the Agricultural University were created.
The following materials were developed: Criteria for
the content of teaching materials for distance education;
University standards for testing, monitoring and evaluation of knowledge; Methods of student examination and
assessment; Standardized electronic textbooks in 63 subjects; System of distance learning quality management.
Regulations for organization of the electronic forms of distance education were approved by the Academic Council.
Over 500 students majoring in different fields have
tested the e-platform and 50 students completed successfully one module using the electronic forms of distance
learning.
Director: Assoc. Prof. Dr. Teodor Radev
Тел.: +359 32 654 438
Е-mail: radev1974@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,
ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И
ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА
СОБСТВЕНОСТ

CENTRE OF RESEARCH, TECHNOLOGY
TRANSFER AND PROTECTION OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Благодарение на своята обемна и разнообразна
научноизследователска и внедрителска дейност Аграрният университет заема водещо място в развитието на
съвременното земеделие в нашата страна.
Основните направления, по които се извършва научноизследователската работа, са:
1. Генетични ресурси в растениевъдството и животновъдството и нови технологични решения във
връзка с глобалните промени в климата.
2. Опазване на природните ресурси и производство на безопасна земеделска продукция.

Thanks to the varied research and introduction activities, the Agricultural University occupies a leading position
in the development of agricultural practice in our country.
The major trends of research are the following:
• Genetic Resources in plant and animal breeding
and new technological decisions related to global climate
changes;
• Conservation of natural resources and the production of safe agricultural products;
• Sustainable land-use systems and rural develop-
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3. Устойчиви земеделски системи и развитие на
селските райони.
4. Техника и съоръжения за производство на земеделска продукция и управление на отпадъците.
Управителният съвет на НИЦ извършва организирането, провеждането и отчитането на ежегодния конкурс за финансиране на научни проекти със средства,
отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата
на висшите училища научна и художественотворческа
дейност.
За периода 2008-2015 г. са финансирани общо 95
научноизследователски проекта, финансирани от държавната субсидия; сключени са 32 договора към фонд
„Научни изследвания“ за разработване на научноизследователски проекти.
Освен научноизследователска дейност НИЦ извършва и внедрителска работа, консултантски и експертни услуги, международно сътрудничество.
По-значимите внедрителски проекти, разработени през последните години, са: „Хербитур“ , „Царевицата – царица на полята”, „Биологично обеззаразяване на
почви“, „Сортоизпитване на зимна рапица“, съвместни
проекти с фирми от пестицидния бизнес.
Тел.: 032 654 427
E-mail: nic@au-plovdiv.bg
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ment;
• Machinery and equipment for agricultural production and waste management.
The Governing Council of the Research Centre organizes, carries out and reports the annual competition for
funding research projects with funds allocated from the
state budget to the universities for scientific and creative
activities.
95 research projects funded by the state subsidy and
32 projects financed by the National Research Fund were
implemented in the period 2008-2015.
In addition to research, the Centre also carries out
R&D activities, offers consulting and expert services, develops international cooperation.
Among the significant implementation projects developed in the recent years are: ‘Herbitour’, ‘Maize – the
Queen of the Fields’, ‘Biological decontamination of soil’,
‘Varietal testing of winter rapeseed’, joint projects with
pesticide companies.
Tel.: +359-32-654 427
Е-mail: nic@au-plovdiv.bg

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

LABORATORY COMPLEX

Аграрният университет разполага със съвременна
материално-техническа база: Акредитиран лабораторен комплекс за изпитване, Лаборатория по растителни биотехнологии, Лаборатория по микробиологични
технологии и Лаборатория за фотосинтетични анализи.
В Лабораторния комплекс на АУ се извършват
анализи в съответствие с БДС ЕN ISO 17025/2006, както
следва: на питейни, подпочвени и повърхностни води
за съдържание на неорганични компоненти, нефтопродукти, тежки метали, пестициди и микробиология;
на почви за съдържание на азот, фосфор, калий, хумус,
рН, тежки метали, макро- и микроелементи и микробиология; на селскостопанска продукция и продукти на
хранително-вкусовата промишленост за съдържание
на тежки метали, пестициди и микробиология; на вина
и спиртни напитки за съдържание на метилов алкохол,
тежки метали на продукти на парфюмерийната промишленост.

The Agricultural University has a modern laboratory
complex including: Accredited Laboratory Complex, Laboratory of Plant Biotechnologies, Laboratory of Microbiological Technologies and Laboratory for Photosynthetic
Analyses.
The Laboratory Complex of the Agricultural University, certified by Bulgarian State Standard
EN ISO/IEC 17025/2001, carries out analyses on: drinking,
ground and surface waters for the content of inorganic
components, petroleum products, heavy metals, pesticides and microbiology; soils for the content of nitrogen,
phosphorus, potassium, humus, pH, heavy metals, macroand microelements and microbiology; agricultural products and products of the food and flavour industries for
the content of heavy metals, pesticides and microbiology;
wines and spirits for the content of methyl alcohol, heavy
metals of products of cosmetic industry.

Ръководител: проф. дтн Красимир Иванов
Тел.: 032 654 303, 032 654 464
E-mail: lki@au-plovdiv.bg

Head: Prof. Krasimir Ivanov, DSc
Tel.: +359 32 654303 , +359 32 654 464
E-mail: lki@au-plovdiv.bg

УЧЕБНО-ОПИТНА И ВНЕДРИТЕЛСКА
БАЗА

TRAINING AND EXPERIMENTAL FIELDS

Научноизследователската дейност се осъществява в Учебно-опитната и внедрителска база. Тя е разположена на 185 ha в землището на Пловдив и край с.
Брестник. В нея на високо агротехническо ниво се поддържат над 1500 биологични единици, в т.ч. 320 сорта
подложки, винени и десертни сортове лози, 40 сорта
ябълки, 10 сорта праскови, 25 сорта череши, 20 сорта
круши, 20 сорта сливи, 9 сорта дюли, лавандула, мента, царевица, ечемик, слънчоглед и др. с възможности
за производство на посевен и посадъчен материал. От-

The research activities are realized on the trainingand-experimental fields, spreading on 185 ha round the
city of Plovdiv and the village of Brestnik. It maintains on
a high agrotechnical level more than 1500 biological units,
including 40 apple, 10 peach, 25 sweet cherry, 20 pear, 20
plum and prunes, 9 quince cultivars, lavender, peppermint,
maize, barley, sunflower, etc. with possibilities of producing seed and planting material. A big range of subtropical
and tropical bushes and tree species are grown, including
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глежда се богат сортимент от субтропични и тропични
храстови и дървесни видове, в т.ч. лимони, портокали,
киви и др., като същевременно се произвежда и посадъчен материал от тях, който се предлага със съответната технология за адаптацията им към условията на
българското земеделие.
Създадено е колекционно лозово насаждение с
над 600 десертни и винени сорта.
На територията на Учебно-опитната внедрителска
база в с. Брестник се намира Винарската изба на АУ,
която е единствената изба в България, проектирана и
създадена за микро-винификация с научно-експериментална цел. Тя отговаря на всички съвременни изисквания за преработка на грозде и получаване на вино.
За развитие на животновъдното направление се
отглеждат различни породи животни, които служат за
учебна и племенна дейност. Много ценни за практиката са поддържаните в добра кондиция местни породи
овце и говеда.
Директор: доц. д-р Сава Табаков
Тел.: 0893 310 165
E-mail: sgtabakov@abv.bg
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lemons, oranges, kiwi, etc., offering for sale planting material with the appropriate technology for their adaptation
under the conditions of Bulgarian agriculture.
A collection vineyard has been established with over
600 cultivars of table and wine grape cultivars.
The modern experimental and research wine cellar
is located on the experimental site in the village of Brestnik. It is the only winery in Bulgaria, designed and constructed for small-scale wine production for scientific and
experimental purposes. The winery meets all the modern
requirements for grape processing and wine production.
For the development of animal breeding, different
animal races are bred for the needs of student training
and for reproduction. The good animal welfare of the local
sheep and cattle races is quite valuable for practice.
Director: Assoc. Prof. Dr. Sava Tabakov
Tel.: +359 89 3310165
E-mail: sgtabakov@abv.bg

АГРОЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

AGROECOLOGICAL CENTRE

Агроекологичният център е звено на Аграрния
университет – Пловдив, което от 1989 г. извежда науч-

The Agroecological Centre is a structural unit of the
Agricultural University – Plovdiv. It was founded in 1989

ноизследователска и образователна дейност за развитие на биологичното земеделие в България. Член е на
Международната федерация за органично земеделие
(IFOAM) от 1993 година. Центърът има богат опит като
координатор и партньор в редица Европейски и международни проекти и програми. Поддържа сътрудничество в областта на биологичното земеделие и опазването
на околната среда с водещи австрийски, холандски и
италиански университети и консултантски организации.
От 1994 г. функционира и като Демонстрационен
център за биологично земеделие, чиято производствена база предоставя възможност за обучение на
студенти, преподаватели, фермери и агрономи-специалисти в областта на производството на биологична
растениевъдна продукция. Получената продукция е
сертифицирана от „Балкан Биосерт” ООД (Сертификат
за биопродукт № 00226) и се реализира в биологични
преработващи предприятия и чрез новата за страната
абонаментна система за биохрани.

with the aim of coordinating the efforts of researchers,
students, farmers and consumers to carry out research
and provide education for the development of organic agriculture in Bulgaria.
The Agroecological Centre has been a member of the
IFOAM (International Federation of Organic Agriculture
Movements) since 1993.
The Centre participated actively in a number of international and European projects. It maintains contacts
with leading Austrian, Dutch and Italian universities and
consulting institutions in the area of biological agriculture
and environmental protection.
Since 1994 it has been functioning as a Demonstration Centre for biological farming. The Centre has facilities
to train students, teachers, farmers, and agricultural specialists in the field of organic crop production. The produce
obtained at the site of the Agroecological Centre is certified by “Balkan Biocert” (Bioproduct certificate № 00226)
and it is marketed at biological processing enterprises and

Приоритетно се развиват следните направления:
• Образование и научни изследвания в сферата
на биологичното земеделие и агроекологията.
• Популяризиране на биологичното и устойчиво земеделие в България в партньорство
с Министерство на Земеделието и храните и
неправителствени екологични организации от
страната и чужбина.
• Консултации на фермери, общини и предприемачи при изготвяне на технически и бизнеспланове за преход към биологично производство, за управление на фермата и развитие на
селските райони.
• Предоставяне на специализирана литература.
• Участие в национални и международни проекти за биологично земеделие.
• Помощ на фермери и организации при кандидатстване по проекти.

via the new for Bulgaria subscription system for bio-foods.
Major priorities:
• Training and research in organic farming and
agroecology, conducted by qualified agricultural
experts and scientists from the Agricultural University – Plovdiv.
• Promotion of organic and sustainable agriculture
in Bulgaria in partnership with the Ministry of Agriculture and Foods and non-governmental ecological organizations in the country and abroad.
• Consulting farmers, municipalities and entrepreneurs for implementation of technical and business plans for conversion to organic farming, for
farm management and rural development.
• Access to specialized literature.
• Development of national and international
projects for organic agriculture.
• Support to farmers and organizations for preparing project applications.

Биоферма „Слънчева градина”

На територията на Агроекологичния център към
АУ – Пловдив е изградена учебната биоферма за работа

„Sunny Garden” Organic Farm

“Sunny Garden” educational organic farm for children was established on the Agroecological Centre of the
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с деца „Слънчева градина” – първата по рода си в България. Проектът е финансиран от Норвежката програма
за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България. Целта на биофермата „Слънчева градина” е да допринесе за екологичното образование на децата, както и да повиши знанията на студенти
и ученици за устойчивото производство и по-специално
за биологичното земеделие, за устойчивия начин на живот и опазването на околната среда.
„Слънчева градина” обединява усилията на университетски преподаватели, местни власти, регионалните инспекторати по образование, учители, неправителствени организации и т.н. за екологичното възпитание
на децата и формиране на екологична култура.
Директор: проф. д-р Владислав Попов
Тел.: 032 654 254
Е-mail: vpopov_bg@yahoo.com
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Agricultural University – Plovdiv – unique for Bulgaria. The
project was financed by the Norwegian Cooperation programme for Economic Growth and Sustainable Development in Bulgaria. The aim of “Sunny Garden” organic farm
is to contribute to ecological education of children and to
give knowledge to students for sustainable production,
especially organic farming, for sustainable way of life and
preservation of the environment.
“Sunny Garden” unites the efforts of university researchers, local authorities, regional educational inspectorates, teachers, non-governmental organizations, etc.
for ecological upbringing of younger school students and
for the formation of ecological culture.
Director: Prof. Dr. Vladislav Popov
Tel.: +359 32 654254
Е-mail: vpopov_bg@yahoo.com

ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

DEMONSTRATION CENTER FOR NEW
TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE

Демонстрационният център за нови технологии
в земеделието е съвместна инициатива на Факултета
по агрономство „Св. Димитър Солунски“ и Фондация
„Америка за България“. Центърът е изграден със средства на Фондацията и обособен организационно с Решение на АС от 17.01.2014 г. Той осигурява възможности на
академичната общност и фирмите, предлагащи технологии и техника за селското стопанство, да представят
своите най-нови постижения пред студенти, преподаватели от различни университети, експерти на национално и местно ниво, земеделски производители, както и
любители градинари.
Центърът организира демонстрации, представящи най-съвременната техника и технологии в селското стопанство. Целта на представянията е да покажат
ефективното използване на всички компоненти от пълния технологичен цикъл в условия, максимално близки

The demonstration center for new technologies in
agriculture is a joint initiative of ‘Saint Demetrius of Thessaloniki’ Faculty of Agronomy and ‘America for Bulgaria’
Foundation. The Centre was constructed with funds from
the Foundation and organizationally structured by the Decision of the Academic Council of AU of 17 January 2014. It
provides opportunities for the academic community and
companies developing technologies and equipment for
agriculture, to exhibit their latest achievements before
students and teachers from different universities, experts
on national and local levels, farmers and amateur gardeners.
The Centre organizers demonstrations presenting
the latest agricultural machinery and technologies. The
purpose of the presentations is to show the effective use
of all the components of the whole technological cycle

до реалното производство.
Студенти и организирани групи посещават демонстрационното поле, присъстват на всички извършвани
практики и се запознават с иновационни селскостопански машини и технологии, предназначени за широка
гама от дейности.
През 2015 г. в Центъра е изградена демонстрационна оранжерия за зеленчукови култури, с която допълнително се разширяват възможностите за представяне
на новите технологии в селското стопанство.
Подробна информация за Центъра може да се намери на неговата интернет страница www.endsneat.com

ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО
УПРАВЛЕНИЕ НА
БОЛЕСТИТЕ ПО РАСТЕНИЯТА
Официално Центърът е открит на 20 май 2014 г.,
като изграждането му е реализирано с любезното съдействие на Посолството на САЩ в София и финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
Центърът предлага съвременна система за растителна защита в помощ на земеделските производители
в страната. Използваните методи включват прогнозиране развитието на болести и неприятели по растенията
на база метеорологични данни и математически модели с достъп в интернет, провеждане на полски и лабораторни изследвания за решаване на важни в практиката
проблеми. Резултатите са достъпни в интернет среда и
достигат бързо до заинтересованите. Те са полезни не
само за преподавателите, за докторантите и студентите на Аграрния университет, но и за земеделските производители.
Директор: гл. ас. д-р Звездомир Желев
Тел.: 032 654 234
E-mail: zvezdoss@yahoo.com

close to actual production conditions.
Students and organized groups visit the demonstration field, attend all the practices carried out and get acquainted with innovative agricultural machinery and technologies for a wide range of activities.
In 2015 a demonstration green-house for vegetable
production was constructed, enlarging the opportunities
for exhibiting new agricultural technologies.
Further information about the Centre can be found
on the web page: www.endsneat.com

CENTRE OF INTEGRATED
MANAGEMENT OF PLANT DISEASES
The Centre was officially opened on 20 May 2014. Its
establishment was realized with the kind assistance of the
US Embassy in Sofia and the financial support of ‘America
for Bulgaria’ Foundation.
The Centre offers up-to-date plant protection system in support of Bulgarian agricultural producers. The
methods to be used include internet-based forecasting
models, plant disease and pest development on the basis
of meteorological data and mathematical models, carrying
out field and laboratory studies for practical problem solving. The results are available on the Internet and quickly
accessed by those interested. They are useful not only for
university teachers, doctoral students and undergraduate
students from the AU, but also for the agricultural producers.
Director: Chief Assist. Prof. Dr. Zvezdomir Zhelev
Tel.: +359 32 654 234
E-mail: zvezdoss@yahoo.com
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ЦЕНТЪР ЗА БИОЛОГИЧНО
ИЗПИТВАНЕ (ЦБИ)

CENTRE FOR BIOLOGICAL TESTING

ЦБИ е създаден през 2012 г. и през 2015 г. е сертифициран от БАБХ за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита. Сертификатът
удостоверява осигурено качество при провеждане на
опити за ефикасност на продукти за растителна защита,
съответстващо на добрата експериментална практика.

The Centre was established in 2012 and in 2015 it was
certified by the Bulgarian Food Safety Agency for carrying
out biological testing of plant protection products. The
Certificate provides quality assurance of the conducted experiments on the effectivity of plant protection products
in compliance with good experimental practices.

Биологичното изпитване на продукти за растителна защита е разрешено от 2006 г. и към момента базата
на АУ – Пловдив е единствената подобна структура, създадена в рамките на висше училище.

Biological testing of plant protection products was
permitted in 2006 and at present the Centre established
at AU – Plovdiv is the only station in the frames of a higher
education establishment.

Двете места на изпитване са базирани на Учебноопитното поле на АУ в Пловдив и в Института по земеделие – Карнобат и предоставят всички необходими
условия като експериментални площи, лаборатории и
техника за провеждане на опити на най-високо съвременно ниво.

The two sites were founded on the Training-andExperimental Fields of AU – Plovdiv and in the Institute
of Agriculture – Karnobat and they offer all the necessary
conditions, such as experimental fields, laboratories and
equipment for conducting trials at an up-to-date level.

ЦБИ извършва и експертизи в областта на растителната защита: анализи за установяване на здравно
състояние на посевен и посадъчен материал, изследване на растителни материали и стоки от растителен
произход, на почва, физиологичен статус на вегетиращи растения, идентификация на вредители и др.
Извършват се и предварителни опити, предхождащи
официалното биологично
изпитване на препарати за
растителна защита, както и
демонстрационни опити за
популяризиране на иновативни средства и методи в
растителната защита.
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The Centre also carries out an expertise in the area
of crop protection: analysis for establishing the health status of seeds and planting material, testing of material and
products of plant origin, soil tests, physiological status of
vegetating plants, identification of pests, etc. Preliminary
trials prior formal biological testing of plant protection
products are also conducted, as well as demonstration
trials to promote innovative
plant protection tools and
methods.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

STUDENT UNION

Студентският съвет участва във формирането и
провеждането на политиката на Аграрния университет
чрез представителство в университетските ръководните органи.

The Student Union is actively taking part in the policy
making process at the Agricultural University with its representatives in the University Governing Bodies.

Студентският съвет:
• е равноправен партньор на академичното ръководство при провеждане реформите във
висшето образование, инициирани от Болонската декларация;
• участва в организацията на учебния процес, в
подобряване на учебните планове, в работата
на Комисията за оценяване и поддържане качеството на обучение;
• подпомага развитието на научноизследователската работа на студентите, включването
им в научноизследователски екипи и участие
в конференции;
• установява национални и международни образователни, научни и културни контакти;
• участва в подбора на студентите за обучение и
стаж в чужбина;
• съдейства за решаване на социално-битовите
проблеми, свързани със студентските общежития и столове, с разпределението на стипендиите и социалните помощи;
• подпомага организацията на спортни и творчески прояви през свободното време;
• поддържа интернет зала и копирен център.

The Student Union:
• Is a reliable partner of the Academic Body in carrying out the higher education reforms initiated
in the Bologna declaration.
• Is taking part in the organization of the educational process, in improvement of the curricula,
in the activities of the Quality Assurance Committee.
• Supports the development of the student research, student involvement in research teams
and participation in Conferences.
• Establishes national and international educational, research and cultural contacts.
• Takes part in student selection for studying or
traineeship abroad.
• Helps in solving the student problems related to
accommodation at the hostels, the student canteen, distribution of scholarships, social aids, etc.
• Helps in the organization of sports and art competitions for students in their leisure time.
• Maintains a computer hall with an Internet access and manages the copy centre.

Е-mail: student@au-plovdiv.bg
Е-mail: student@au-plovdiv.bg
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СОЦИАЛНО-БИТОВИ УСЛОВИЯ И
ОТДИХ
Намиращите се в съседство с
учебните корпуси три общежития
за студенти с над 800 легла, хранителният комплекс, както и уютните кътове в университетския парк
внасят удобство в студентския живот и допринасят за пълноценния
отдих на младите хора.
Студентите имат възможност
да използват безжичнен интернет
на територията на Университета,
както и интернет залите за свободен достъп.
Добрата
спортна
база,
включваща плувен басейн, оборудвани спортни зали и открити
игрища, дават възможност на студентите да се включат в различни
спортове.
Студентският фолклорен танцов състав “Тракийска младост”
вече десетилетия наред разнася
славата на българското певческо
и танцово изкуство и издига престижа на Аграрния университет. Носител е на редица награди от национални и
международни фолклорни фестивали.
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STUDENT LIFE AND RECREATION
Three student hostels with
over 800 beds have been constructed next to the University buildings.
The well-equipped canteen and the
cosy corners in the University park
provide a pleasant relaxing atmosphere to the young people.
Free wireless Internet is available on the University campus. The
student can also use the free access
computer halls.
The good sport facilities including a swimming pool, the indoor
sports halls and open playgrounds
enable the students to practice different sports.
The student folklore dance
ensemble “Trakiiska Mladost” /The
Youth of Thracia/ has been spreading the fame of Bulgarian singing
and dance art for decades, raising
the prestige of the Agricultural University – Plovdiv. It has been the
winner in a number of national and international festivals.

КЛЕТВА НА АБСОЛВЕНТИТЕ
Днес, в деня на своята промоция,
С Е З А К Л Е В А М:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Да пазя неопетнено името на Аграрния университет, който откри пред мен света на науката;
Да защитя достойно професионалната си подготовка, като превърна придобитите знания в практически
постижения;
Да допринеса за просперитета на българското селско стопанство;
Да нося винаги в себе си неугасимия огън и смелостта на откривател;
Да бъда личност с будна гражданска съвест и човешко достойнство;
Да утвърждавам у себе си и в обществото основните морални принципи и общочовешки ценности;
Да използвам научните си познания единствено за доброто и напредъка на хората;
Да запазя и предам на идните поколения чиста и плодородна МАЙКАТА - ЗЕМЯ;
Да бъда достоен българин.

ЗАКЛЕХ СЕ!

GRADUATE STUDENT OATH
Today, on the day of my graduation
I TAKE MY OATH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To preserve unblemished the reputation of the Agricultural University, which revealed to me the world of science;
To defend with dignity my professional training and to transfer the acquired knowledge into achievements in
practice;
To contribute to the prosperity of Bulgarian agriculture;
To always carry on me the inextinguishable flame and the boldness of an explorer;
To be a person with public-spirited consciousness and human dignity;
To inspire in society and in me the moral principles and universal values;
To use the acquired scientific knowledge only for the good of mankind and the progress of people;
To preserve and hand down to future generations pure and fertile the Mother Earth;
To be a worthy Bulgarian.

I HAVE SWORN!
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