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2022 г.

Факултетът по растителна защита и агроекология е 
структурно звено на АУ-Пловдив и включва 5 
катедри:

• Фитопатология

• Ентомология

• Микробиология и екологични биотехнологии

• Химия и фитофармация

• Агроекология и опазване на околната среда



1-во място в рейтинговата
система на университетите в 
България в ПН Растителна
защита 2016, 2017, 2018, 
2019, 2021, 2022 г.



Оценки от Националната агенция за оценяване 
и акредитация 6.2. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

година Професионално 

направление

оценка
ОКС бакалавър и магистър ОНС доктор

1998 6.2. Растителна защита най-високата оценка 

„Много добър“

най-високата 

оценка „Много 

добър“
2006-

2007

6.2. Растителна защита най-високата оценка 

„Много добър“

най-високата 

оценка „Много 

добър“
2013 6.2. Растителна защита 9,61 9,71
2019 6.2. Растителна защита 9,75 9,80



Оценки от Националната агенция за оценяване 
и акредитация 4.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

година Професионално 

направление

оценка
ОКС бакалавър и 

магистър

ОНС доктор

1998 4.4. Науки за земята най-високата оценка 

„Много добър“

най-високата оценка 

„Много добър“

2006-2007 4.4. Науки за земята най-високата оценка 

„Много добър“

най-високата оценка 

„Много добър“
2013 4.4. Науки за земята 9,05 9,49

2020 4.4. Науки за земята 9,23 9,50



4 юни 1975 г.
• Специалността „Растителна защита“ е пребазирана от ВСИ 
– София във ВСИ „Васил Коларов“ - Пловдив

Постановление № 230 от МС от 01.09.1975 година. 



1983 г. „Факултет по 
защита на растенията 
и почвата“

• Специалността Растителна защита
първоначално е към Лозаро-
градинарския факултет, а от 
1.09.1983 г. е отделен факултет 
„Факултет по защита на растенията
и почвата“

• (Постановление № 27 на МС от
22.07. 1983 г., обнародвано в ДВ, бр. 
61)

• Първият декан на факултета е проф. 
Добри Буров.



• Още с разкриването на 
факултета в него се залага 
концепцията за съчетаване на 
растителната защита с 
опазването на околната среда и 
по-конкретно на почвата. 



1991 г. 
Факултет по
растителна
защита и 
агроекология

• През 1991 г. се разкрива втората
специалност - Агроекология и 
факултетът се преименува във
Факултет по растителна защита и 
агроекология.

• По това време декан на факултета е проф. 
дсн Стойчо Каров със заместник-декан проф. 
дсн Ангел Харизанов и чл. кор. проф. дсн Й. 
Кузманова (мандат 1987-1991 г.) 



• Със своите две
специалности, които взаимно
се допълват и са хармонично
свързани Факултетът е 
уникален.

• Това дава възможност за
решаването на важни
национални и стратегически
задачи на устойчивото
развитие в земеделието –
опазване на
селскостопанските култури от
вредители и на околната
среда от антропогенни
въздействия. 



• През 1993 г., учреденият през
1988 г.  Агроекологичен научно-
учебен център, е утвърден като
структура на ВСИ под името
Агроекологичен център (АЕЦ). 



1997 г.
Екология и 
опазване на
околната
среда

• Специалността Агроекология е преобразувана 
в Екология и опазване на околната среда.

• Факултетът обаче запазва името си, тъй като 
новата екологична специалност се донадгражда 
със специфични селскостопански дисциплини, 
даващи възможност на завършилите да се 
реализират по-успешно от останалите еколози 
при решаване на проблемите с опазването на 
агроекосистемите. 



2000 г. ВСИ 
става Аграрен 
университет-
Пловдив

След успешна акредитация през ноември 2000 г. 
Висшият селскостопански институт е 
преобразуван в Аграрен университет – Пловдив 
(АУ) с Решение на 38-то Народно събрание на 
Република България, прието на 10 април 2001 г. 

Трансформирането на ВСИ в университет в 
началото на новото хилядолетие съвпада с 
процеса на хармонизация на Европейските 
системи за висше образование, изискващо 
развиване на нови курсове, модули и 
специалности, които да отговорят на 
очакванията на Европа като общество, 
основано на знания. 



• Със своя висококвалифициран и многостранен
потенциал Факултетът по Растителна защита и  
Агроекология се превръща в най-крупният
учебно-научен център по растителна защита в 
България. 

• През 2001 г. Факултетът под ръководството на
проф. И. Лечева тържествено отбелязва 50 
години растителнозащитно образование в 
България.



2009 г. 
задочно 
обучение

• Въз основа на предложения от 
студенти и потребители през 2009 г. в 
бакалавърската степен е въведена 
задочна форма на обучение за 
специалност Растителна защита, а 
през следващата година – и за 
специалност ЕООС. 



2010 г.
две нови 
специалности

Повишеният интерес към специалността 
Екология и опазване на околната среда 
доведе до разкриване на две нови 
специалности: 

• Агролесовъдни системи и планинско 
земеделие

• Биологично земеделие  



2011 г. първият за университета 
международен магистърски курс 

• Разработеният в рамките на TEMPUS IV проект 
Международен магистърски курс Plant medicine 
осъществява прием на студенти, който не е прекъсван 
до момента.



• През 2013 г. е създаден  Център за интегрирано 
управление на болести по растенията, в който се 
демонстрират новостите в областта на растителната 
защита пред бакалаври, магистри, докторанти, 
производители и чуждестранни гости. 



2018 г. 
обучение на 
английски 
език

• През периода 2016-2018 г. се увеличава броят 
на магистърските програми, а през 2018 г. 
започва обучение в бакалавърска и магистърска 
степен на английски език със студенти от ЮАР. 

• Декан е проф. д-р Вили Харизанова със зам. 
декан проф. д-р Виолина Ангелова (мандат 
2016-2020 г.) 















• ФРЗА е отворен партньор и на 
бизнеса, поддържа добри
взаимоотношения с всички
институции, служби и фирми, 
свързани с  растително-
защитната наука и практика, 
както и с регионални и 
национални структури на МЗХ, 
БАБХ и МОСВ. 















• Специалната награда за най-иновативната 
агроидея на стартъп форума „Изгряващи звезди“ 
през 2017 г. за екипа на Agrofuture с ръководител гл. 
ас. М. Витанова.



През 2020 г. бе открит нов Учебен център за практическо
обучение, в който факултетът разполага с 4 учебни зали и 2 

аудитории.



• Ремонтирани и обновени зали и 
лаборатории





Готови сме за 
предизвикателствата на 
настоящето и на бъдещето!
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