
 
 
 

 ОТЧЕТ НА РЪКОВОДСТВОТО  
НА ФАКУЛТЕТА по ЛОЗАРО -  ГРАДИНАРСТВО 

ПРИ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ  
 

ЗА ПЕРИОДА  МАРТ 2018 г. – МАРТ 2020 г. 



Външна среда  

•Промяна в Закона за висше образование, в сила от 20.01.2019 г. и нов ЗВО от 2020 г. 

•Закон за развитие на академичния състав в Република България, в сила от 05.05.2018 г. 

•Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, в сила от 06.07.2018 г. 

Процедурите и протоколите в съответстващите правилници на АУ-Пловдив за приложение на 

Закона за висше образование и Закона за развитие на академичния състав не са достатъчно 

конкретни и в много случаи обтекаеми, което не позволява еднозначност в много решения на 

съответните Факултетни и Катедрени съвети. 

•Правилник за наблюдение и оценка на научно-изследователската дейност, осъществявана 

от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни 

изследвания“, ДВ, бр. 54/29.06.2018г. 



                                        Продължава: 

 •   Изпълнението на „Стратегия за развитие на висшето образование в Република 

България за периода 2014-2020“. 

  • Реформата за ограничаване разрастването на неефективните професионални 

направления и специалности и стимулиране на висше образование, отговарящо на 

изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. 

Първа стъпка на Реформата са новите такси за магистърските курсове. 



Средствата от държавния бюджет за обучението са 
определени в зависимост от комплексната оценка за 
качеството на обучението и съответствието му с 
потребностите на пазара на труда.  
 

• Коефициенти за качество, съгласно постановление 
328/30.11.2015 г. 

 



Година 

Държавен бюджет 

и семестриални 

такси 

Дарения и 

собствени 

приходи 

Средства за 

Студентски 

съвет 

2015 11558995 1470874 21300 

2016 11308150 960594 21000 

2017 10089870 726959 20000 

2018 9771961 894256 22000 

2019 9970755 1028976 22000 

общо: 32957015 3158427 106300 



НАПРАВЛЕНИЕ 

ИЗДРЪЖКА ЗА 

2019/2020 г. 

КОЕФ. 

НАПР./КАЧ. 

РАСТЕНИЕВЪДСТВО   5/1.87 

РЕДОВНО 7200 лв./4046 лв.   

ЗАДОЧНО 7180 лв./4026 лв.   

ТЕХНИЧЕСКО   3/1.03 

РЕДОВНО 2781 лв./2141 лв   

ЗАДОЧНО      2701 лв./2690 лв.   

АДМ. И УПРАВЛЕНИЕ     

РЕДОВНО 1159 лв   

ЗАДОЧНО      1159 лв.   



   I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
 ПРИЕМ 

Учебна година  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Специалност Агрономство (Лозаро- градинарство) – редовно обучение 

Бакалаври 23 68 34 47 

Магистри     13 29 

Специалност Агрономство ( Лозаро- градинарство ) – задочно обучение 

Бакалаври 45   47 44 37 

Специалност Агрономство (тропично и субтропично земеделие) – редовно 

обучение 

Бакалаври 18 21 12 6 

Специалност Агрономство ( декоративно градинарство )  – редовно обучение 

Бакалаври 7 - 11 11 

Магистри     14-з   

Специалност Аграрно инженерство – редовно обучение 

Бакалаври 12 13 13 13 

Специалност Аграрно инженерство – задочно обучение 

Бакалаври 18 13 12 13 

Магистри       9 



Общ брой кредити по видове учебни дисциплини в учебните планове в 
ОКС “Бакалавър” в професионално направление 6.1. Растениевъдство 

  Кредити % 

  2014/2015 2018/2019 2014/2015 2018/2019 

Специалност Агрономство (Лозаро- градинарство) – редовно обучение 

Задължителни дисциплини 166 146 70,08 59,59 

Избираеми и факултативни 

дисциплини 

54 75 22,22 30,61 

Производствени практики 4 4 1,64 1,64 

Държавен изпит:  

1. Защита на дипломна работа 

или писмен държавен изпит 

2. Практически държавен изпит 

3. Защита на преддипломен 

стаж  

  

10 

  

  

10 

  

  

10 

  

  

10 

  

4,08 

  

  

4,08 

  

  

4,08 

  

  

4,08 

Всичко кредити 244 245 100 100 

Структурата на учебния план на специалността осигурява изграждането на специалист, а не е 

източник на часове за съответния преподавател. 

Проблемът, по мое мнение трудно решим е структурата на учебната програма. Учебната 

програма се приема от Катедрения съвет и там обикновено целта са часовете. Не бива да се 

забравя, че обучаваме студентите в ОКС „ Бакалавър“.  



Специалност Агрономство ( Лозаро- градинарство ) – задочно обучение 

Задължителни дисциплини 166 146 68,60 60,08 

Избираеми и факултативни дисциплини 66 87 27,27 35,80 

Специалност Агрономство (тропично и субтропично земеделие) – редовно обучение 

Задължителни дисциплини 152 150 62,14 60,98 

Избираеми и факултативни дисциплини 68 72 27,87 29,27 

Специалност Агрономство ( декоративно градинарство )  – редовно обучение 

Задължителни дисциплини 172 150 70,49 60,98 

Избираеми и факултативни дисциплини 48 72 19,67 29,27 

  Кредити % 

  2014/2015 2018/2019 2014/2015 2018/2019 



Обобщена  информация за изходяща студентска  мобилност по  

програма Еразъм и Еразъм+ по години за ЛГФ 

Академична година Брой мобилности 

2016-2017  2 

2017-2018 4 

2018-2019 7 



Средна  възраст на преподавателския състав за ФЛГ за 2017 – 2019 г. 

Длъжностни 

наименования 

  

  

2017 2018 г. 2019 г. 

Професор 56 57 58 

Доцент 58,8 59,4 60,4 

Главен асистент 33,5 38,25 39,25 

Асистент 47 - - 



 

 

 

магистърски курсове в ЛГФ 
 

 

1. МК „Декоративни растения и ландшафтен дизайн” 

  

2. МК „Земеделска техника“ 

 

3. МК " Лозарство с основи на винарството" 
 

4.  МК „Овощарство- производство и управление на 

продукцията” 
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Резултати от анкети за качество на обучението 

- Редовно обучение 2018/2019 г. 







Анализът на тези анкети трябва да Ви отговори на някои въпроси.  

За сведение тези анкети бяха внесени в Академичния съвет на АУ-Пловдив, 

но не бяха приети от Ректора на Аграрния Университет. (Но АС можеше да ги приеме) 



Съвместни инициативи с немски фирми 
Представям Ви част от дейността на Факултета и Ръководството на АУ-Пловдив.  

Работно посещение на д-р Хинрих Майер Жерболе – 4-11 февруари 

2018 г.  

Откриване на реновирана учебна зала в катедра Механизация, 

обновена със съдействието на Рoстселмаш и официалния й 

дистрибутор за България Оптиком – 2 февруари 2018 г. 

 Семинар с „Лемкен“, България. Мениджърът продажби Николай Колев 

представи нови машини за растителна защита – 15 март 2018 г.  

Подписан е Меморандум за сътрудничество с фирмата Amazone.  



Подписан е договор за сътрудничество със „Златекс“ ООД, официален 

ексклузивен вносител за България на Fendt, Германия. - септември 

2018 г.  

Подписан е нов договор с фирма CLAAS, който регламентира 

ползването на новата техника, предоставена с цел обучение на 

студентите - септември 2018 г.  

Семинар на тема: „Машини за обработка на почвата“ на фирма 

Lemken със съдействие на фирма CLAAS - 25 октомври 2018 г  

Първо посещение в АУ на г-н Михаел Байер – Генерален директор на 

Регионалния център за Югоизточна Европа - 1 февруари 2019 г  

Обучени са двама преподаватели от кат. „Механизация“ в централата 

на CLAAS- доц.Комитов и гл.ас. Захариев 



 II. МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Материалната база на ЛГ факултет няма да Ви я представям. 

Достатъчно е да се види учебната база на катедрите от Факултета и особено на кат. 

Механизация. 

Оборудването с нова компютърна техника и съответния софтуер дава възможност да се 

развиват нови направления в обучението. 



      IІІ.    АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ И КАДРОВО РАЗВИТИЕ  
  

Кат. „Градинарство“-  състава е 6 хабилитирани и 2 нехабилитирани  

 

Кат. „Лозарство“-  състава е 3 (1 в неплатен отпуск) хабилитирани и 4 

нехабилитирани  

 

Кат. „Овощарство“ -  състава е 4 хабилитирани и 2 нехабилитирани  

 

Кат. „Мелиорации, земеустройство и агрофизика“ – 4 хабилитирани, 4 

нехабилитирани- по ЗВО от 2020 г. е проблемна 

 

Кат. „ Механизация“ – до края на 2021 г. се пенсионират 5 хабилитирани. 

Остават 3 хабилитирани и 3 нехабилитирани. Обявен е конкурс за 

„асистент“. 

 

За бъдещата дейност на Факултета ще са необходими структурни 

решения. Те трябва да се предложат от ФС на ЛГ факултет, защото иначе 

структурата на Факултета ще се реши от АС на АУ-Пловдив. 
 



Предложение за решение на Общото събрание на 

Факултета по Лозаро - Градинарство : 

     1. Приема отчета на Ръководството на Факултета по 

Лозаро - Градинарство за периода март 2018 – март 2020 г.  


