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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 
Чл. 1. Агроекологичният център (АЕЦ) е образователно, научноизследо-

вателско, демонстрационно и консултантско звено в структурата на Аграрния 
университет – Пловдив (АУ). 

Чл. 2. АЕЦ на АУ е редовен и пълноправен член на IFOAM (Международна 
федерация на движенията за органично земеделие) от 1993 г. 

Чл. 3. АЕЦ има за цел да координира дейностите на специалистите от 
различни звена на АУ и извън него за решаване на проблемите на устойчивото и 
биологичното земеделие в България чрез разработване и извеждане на научни 
проекти, подготовка на кадри, внедрителска и консултантска дейност, 
демонстрационна и обучителна дейност и международно сътрудничество. 

Чл. 4. АЕЦ има собствена организационна структура, описана в този 
правилник. 

Чл. 5. Образователната, научноизследователската, демонстрационната и 
консултантската дейност в АЕЦ се осъществяват съвместно с факултетите и 
катедрите на АУ и с други научни и образователни звена в страната. 

Чл. 6. АЕЦ може да осъществява договорни отношения с външни на АУ 
организации, като договорите се подписват от ректора. 

Чл. 7. Резултатите от дейността на ЦБИ се отчитат пред Академичния 
съвет и ректора на АУ. 

Чл. 8. Към АЕЦ е сформиран Консултативен съвет, включващ зам.-ректора 
по научната дейност, директора на АЕЦ и трима консултанти. 

(1) При извеждане на дейности по посочените в чл. 3 направления към 
Консултативния съвет може да се включват и консултанти от отделни катедри, 
преподаватели, лаборатории, учебно-опитни полета и научни сътрудници, а също 
и обществени и стопански екологични организации, които работят в областите на 
дейност на АЕЦ и АУ. 

(2) Консултативният съвет се свиква по предложение на директора на АЕЦ 
или на зам.-ректора по научната дейност на АУ. 

 
II. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ 

 
Чл. 9. АЕЦ се ръководи от директор, който е хабилитирано лице на основен 

трудов договор в Аграрния университет и се избира от АС по предложение на 
ректора на АУ. 

Чл. 10. Директорът на АЕЦ има следните правомощия: 
1) Представлява АЕЦ пред държавни и частни институции и организации в 

страната и чужбина. 
2) Утвърждава план за дейността на АЕЦ и дейности във връзка с 

определен от АУ бюджет. 
3) Предлага на ректора сключването на договори с външни организации в 

страната и чужбина за извеждане на съвместни научноизследователски, 
внедрителски или образователни проекти и извършване на консултантски услуги, 
демонстрационна и обучителна дейност в областта на биологичното и 
устойчивото производство, преработка и търговия. 

4) Предлага на ректора сключването на граждански договори с 
изследователи, обучители и спомагателен персонал. 

5) Следи за стриктното спазване на изискванията за биологично 
производство на територията на България и ЕС според Наредба 1 от 2013 г. на 
МЗХ и поддържането на сертификата за биологичен производител на 
Демонстрационното биологично стопанство на АЕЦ. 
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6) Организира и извежда национални и международни информационни и 
промоционални проекти и кампании в областта на биологичното и устойчивото 
земеделие и опазването на природните ресурси, научни конференции, 
симпозиуми, изложения и др. 

7) Изразява становища и подпомага дейностите на работни групи в 
областта на биологичното земеделие, образованието и науката към 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Министерството на 
образованието и науката (МОН), сертифициращи организации, неправителствен 
сектор и др. 

8) Представя пред АС годишния отчет на АЕЦ. 
Чл. 11. В състава на АЕЦ влизат и лица на основен трудов договор в АУ за 

извършване на дейности в Демонстрационното биологично стопанство на АЕЦ, 
което осъществява своята дейност в структурата на Учебно-опитната и 
внедрителска база (УОВБ). 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

 
Чл. 12. АЕЦ съгласува научноизследователските и производствените си 

програми със зам.-ректора по научната дейност, а участието си в международни 
проекти – със зам.-ректора по международното сътрудничество. 

Чл. 13. АЕЦ организира и провежда образователна, научноизследова-
телска, демонстрационна и консултантска дейност на територията на АУ и на 
територията на функциониращото Демонстрационно биологично стопанство на 
АЕЦ към УОВБ. 

Чл. 14. Функциониращото демонстрационно биологично стопанство на АЕЦ 
на територията на УОВБ (Ягодовско шосе) обезпечава учебния процес на 
студенти в ОКС „бакалавър” и „магистър” и ОНС „доктор” със специфична за 
биологичното земеделие агротехническа материална база, агротехническо и 
лабораторно оборудване, научни и преподавателски кадри, учебни планове и 
програми. В него се извеждат учебни и производствени практики на студенти от 
АУ, ръководство на дипломанти и докторанти, магистърски курсове на студенти 
от страната и чужбина. 

Чл. 15. АЕЦ има право да привлича допълнителен помощен персонал с 
цел извършване на агротехнически мероприятия, научна или образователна 
дейност в рамките на УОВБ при АУ и при спазване на финансовите правила на 
АУ. 

 

IV. ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИ 
 
Чл. 16. За осъществяване на своите дейности АЕЦ ползва имущество на 

АУ, включващо учебни зали, сгради и селскостопански площи и селскостопански и 
обучителен инвентар на Демонстрационното биологично стопанство на АЕЦ към 
УОВБ. 

Чл. 17. Дейностите, упоменати в раздел ІІІ, се осъществяват според приет 
бюджет на АУ, който се определя на годишна база и е в рамките на бюджета на 
УОВБ. 

Чл. 18. Бюджетът на АЕЦ се формира на база приходи от извършена 
селскостопанска дейност, приходи от финансово подпомагане по оперативни 
програми, приходи от изпълнение на договори с външни лица и организации, 
приходи от посещения на външни лица с образователна и демонстрационна цел, 
приходи от научноизследователски и образователни национални и международни 
проекти, дарения, други приходи. 
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Чл. 19. Разходите на АЕЦ се определят от годишната програма на АЕЦ за 
селскостопанско производство на Демонстрационното биологично стопанство на 
АЕЦ към УОВБ, както и на база на потребностите от поддръжка, ремонти и други 
обслужващи дейности, целящи успешното извеждане на научноизследова-
телските и образователните програми. 

 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 20. Контролът по спазване на Правилника се осъществява от          

зам.-ректора по научната дейност. 
Чл. 21. Измененията в този правилник се извършват по реда на 

приемането му. 
 

§ 1. Този правилник е приет от Академичния съвет на 17.06.1993 г., 
изменен с решение на Академичния съвет с протокол № 9 на 31.06.1995 г. 
и с протокол № 5 на 12.12.2017 г. 

 


