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Избори 

• Представители по квоти  за общо събрание на 
АУ и  факултетите; 

• Провеждане на Общо събрание на АУ и избор 
на Ректор и АС; 

• Провеждане на Общи събрания на 
факултетите и ДЕПС и избори на декани и 
директори и ФС; 

• Избори на ръководители на катедри. 



• Позитивност: 
   -Отговорност  на колеги, които по време на 

мандата влизаха в пенсионна възраст по КТ и 
не пожелаха да бъдат включени в листите за 
АС и ФС; 

  -Въвеждането на мандатност  за ръководител 
катедрите; 

  -Пропоционалност при избора на студенти от 
различните специалности; 

  -Намаляване на числеността на 
ректорското и деканските ръководства. 

 

 

 

 Избори 



• Слабости: 

    -Липсата на представителност от всички 
звена; 

    -Допускане на грешки при отчитането на 
вота за членове АС; 

    -Пропуски при комисиите при провеждане 
на изборите; 

Резултатът: 

Редуциране на АС. 

 

 

Избори 



С какво се характеризираше изминалият период? 

 сложната икономическа криза в света; 
 тежката финансова обстановка в страната; 
 демографския срив –изключително силен за 

периода 2011-2015; 
 период на промени в аграрния сектор в подкрепа 

на растежа и създаването на работни места; 
 модернизиране на системите за висше образование 

в Европа; 
 период за реализиране на стратегията „Европа 

2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. 
 



Мисия 

   Мисията на Аграрния университет е 
подготовката на висококвалифицирани 
специалисти с висше образование в 
областта на модерното земеделие, 
икономиката, туризма и провеждането на 
висококачествени научни изследвания и 
предоставянето на компетентно научно 
обслужване на  аграрния сектор. 

 



Цел 
 

Мисия  

Устойчиво развитие на Аграрния университет 
като университет с национално значение за 

аграрното образование и наука за 
осигуряване на просперитет и самочувствие 

за възпитаниците, преподавателите и 
служителите.  

 



Основни задачи 

  Осигуряване качествено обучение, ориентирано към студента и гарантиращо   
конкурентоспособност на българския, европейския и международния пазар 
на труда; 

 провеждане научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване в 
практиката; 

 изграждане личности с ясна гражданска позиция, способни да формират 
политиката и стратегията в аграрния сектор; 

 съхраняване 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. 

 повишаване на качеството и значимостта на развитието на човешкия капитал 
във висшето образование; 

  създаване на ефективни механизми за управление и финансиране в 
подкрепа на отличното качество; 

 укрепване на триъгълника на знанието между образованието, изследванията 
и бизнеса; 
 



 мобилност на студентите, преподавателите и техническия  персонал; 
 продължаване осъвременяването на учебната дейност, за да 

гарантира авторитетни дипломи с високо покритие; 
 научна дейност в най-модерните направления; 
 по-ярко присъствие в международната научна общност; 
 участие и реализиране на проекти по национални и европейски 

програми; 
 обогатяване на социалната програма и дейности; 
 ефикасно използване на бюджетните средства, финансова 

дисциплина с ясно дефинирани приоритети; 
 разширяване партньорството във всички възможни посоки и нива; 
 модернизиране  научната и преподавателска дейност; 
 по-активно включване на студентите в живота на Университета, да се 

подобри неговият обществен имидж. 
  

 

Основни задачи 

 



УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 



Основните направления на работа включват: 
 

• Кандидатстудентска кампания; 

• Оптимизиране и осигуряване на учебния процес; 

• Дипломиране на зрелостниците; 

• Координиране на процесите по предоставяне на 
студентски стипендии и еднократни помощи. 



Основни акценти от учебната дейност 
• Висока оценка  за  институционална акредитация – 9,29, 

поставяща Аграрен университет на 4-то място сред 
университетите в страната; 

• Следакредитационен контрол – потвърждение за изпълнение 
на препоръките по програмна акредитация на направления 
6.1 „Растениевъдство“ и 6.3 „Животновъдство“; 

• Разширяване на капацитета на направление 4.4 „Науки за 
земята“ 

• Изготвени доклади за програмна акредитация на 
направленията:  

- 3.7 „Администрация и управление“, 3.8 „Икономика“, 3.9 
„Туризъм“ – Факултет по икономика; 

- 4.4 „Науки за земята“, 6.2 „Растителна защита“ – РЗА. 

 



• Гъвкава кандидатстудентска кампания с активни 
дейности в регионите със силно развито земеделие 
(изнесени изпити и прием на документи); 

• Увеличаване броя на специалностите в ОКС 
“бакалавър”, предлагащи задочна форма на 
обучение (“Управление на регионалното развитие”), 
в отговор на пазарното търсене; 

• Въвеждане на електронни форми за планиране и 
отчитане на заетостта на преподавателите; 

• Обобщен график за провеждане на учебните 
занятия и държавните изпити за бакалаври и 
магистри. 
 

 

 

 

Основни акценти от учебната дейност 



• Създаден Учебно-методичен съвет; 

• Изработена страница в сайта на Университета с  
информация, която подпомага работата по 
обслужването на студенти и преподаватели; 

• Оптимизиране на учебните планове в ОКС 
“магистър”; 

• Учебен разпис заедно с този на студентите - 
бакалаври; 

• Разкриване на 6 нови магистърски курса. 

 

Основни акценти от учебната дейност 
Център за магистри и докторанти 



КСК за ОКС “Бакалавър” 
• Външна среда – по-голям брой места във висшите 

учебни заведения от броя на завършващите 
средно образование през 2012 г.; 

• Утвърден прием на АУ – 941 бр.; 
• Класирания – 3 основни и 1 допълнително; 
• 4 изнесени изпита по биология (Плевен, Кнежа;  

Генерал Тошево и Добрич); 
• Предварителни и основни изпити по биология; 

български език (езикова култура); география; 
математика и чужд език; 

• Прием на документи на място.  



• Брой кандидат-студенти – 1397; 
• Среден брой кандидати за едно място – 1,49; 
• Най-голям брой кандидати по първо желание в 

специалностите “Аграрна икономика”, “Екология и 
опазване на околната среда”, “Управление на 
регионалното развитие”, “Растителна защита” и 
“Агрономство (Полевъдство)“; 

• Обезпокоително – 4 специалности („Агрономство 
(Хидромелиорации)“, “Агрономство (Тропично и суб-
тропично земеделие)“, „Селекция и семепроизводство“ и 
“Растителна биология“ – с под 5 кандидата по първо 
желание. 

 
 

КСК за ОКС “Бакалавър” 



Област, професионално направление, 

специалност 
2011 2012 

3. Социални, стопански и правни науки 

3.7.Администрация и управление 

Управление на регионалното развитие 97 154 

3.8.Икономика 

Аграрна икономика 570 308 

3.9. Туризъм 

Аграрен туризъм 118 110 

4. Природни науки, математика и информатика 

Екология и опазване на околната среда 269 208 

Биологично земеделие 13 9 

5. Технически науки 

Аграрно инженерство 39 59 

Специалности по първо желание на 

кандидат-студентите 



 

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина 

2011 2012 

6.1 Растениевъдство 

Агрономство (Полевъдство) 71 118 

Агрономство (ЛГ) 25 56 

Агрономство (АТС) 4 2 

Агрономство-хидромелиорации 3 1 

Селекция и семепроизводство 5 3 

Агрономство (Растителни биотехнологии) 14 15 

Растителна биология 2 4 

Агролесовъдни системи и планинско земеделие 12 18 

Агрономство (Декоративно градинарство) 25 27 

6.2. Растителна защита 

Растителна защита 125 137 

6.3.Животновъдство 

Зооинженерство 21 37 



• Преобладаващата част от кандидатите са мъже – 53,80%; 
• Превесът е на страната на професионалните гимназии – 58,87% от 

всички кандидати; 
• Основните контингенти са в областите Пловдив – 48,09%, Хасково - 

8,59%, Пазарджик – 6,76%, Смолян – 4,37%, Добрич - 4,13%, 
Благоеврад – 3,34%, Плевен – 3,10%, Бургас – 3,02% и др.; 

• 59,19% от кандидатите са завършили средното си образование през 
2012 г., а общо 87,62% са дипломирани след 2008 г.  

• Средният успех от дипломите за средно образование на кандидат-
студентите е Много добър (4,53); 

• След 1-во класиране бяха заети 51% от обявените за прием места в 
АУ, в т.ч. 64% от местата в задочно и 46% от местата в редовно 
обучение. 
 
 

КСК за ОКС “Бакалавър”  



Записани студенти след съответното 
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• Приети:  394 студента; 

• Разработен справочник за кандидатстване 
в ОКС ”магистър”; 

          НОВО 

• Двукратен прием на магистри в рамките на 
една учебна година. 

 

КСК за ОКС “Магистър” 



Магистърски курс СПН 
/ДПН/СОВО ДПН/ДОВО 

Професионални 
бакалаври 

Р З Р З Р З 

Агробизнес - 3 - 3 - 1 

Растителна защита - 7 - 15 - - 

- 10 - 18 - 1 

Счетовдство и контрол - 7 - 5 - - 

Държавни и общински финанси - 5 - 4 - - 

Управление на туризма - 6 - - - - 

- 18 - 9 - - 

Общо:                    56                        54 

ПРИЕМ  НА МАГИСТРИ 

(април 2011/2012 учебна година) 



ПРИЕМ  НА МАГИСТРИ 
(ноември 2012/2013 учебна година) 

Магистърски курс 
СПН /ДПН/СОВО 

ДПН/ДОВО 
Професионални 

бакалаври 
Р З Р З Р З 

Агробизнес 10 2 инд. - 4 4 1 
Лозарство и винарство - - - 5 - - 

Минерално хранене и торене на растенията - 2 1 5 

Растепиевъдна продукция - 4 - 14/1инд. - - 
Растителна защита 6 3 13 24 - 22 - - 

Plant medicine 6 - 2 - - - 
Биологично земеделие 2 - 1 - - - 

Управление на системи за безопосни и 
качествени храни 

1 10 1 1 - - 

Селекция и репродукция на животните - 3 3 - - 

Екология на селищни системи 4 - 9 - - - 
Пчеларство - - 2 инд. - 

32 58 13 52 4 6 
165 

Счетоводство и контрол 7 13 4 18 - - 
Държавни и общински финанси - 11 - 4 - 8 

Управление на туризма 1 10 7 1 - - 
Икономика на туризма - - - - - 10 

Европейски експерт по земеделие и селски 
райони 

12 10 17 - - 

Бизнес администрация - - 12 6 - 11 
Регионално развитие и местно 

самоуправление 
- 7  4 - - 

8 53 33 50 - 29 
173 

Общо: 338 



Дейности на ЦМД 

• Завишен  контрол по своевременното внасяне на 
таксите за обучение от магистрантите и 
докторантите;  

• Поддържане на Националния студентски регистър; 

• Проведени две държавни изпитни сесии; 

• Паралелно с увеличения брой на студентите в 
резултат на проведената от Центъра засилена 
рекламно-информационна дейност се наблюдава 
разширяване на интереса към по-голям брой 
магистърски специалности. 

 



• Стартира обучението в курсовете: Минерално 
хранене и торене на растенията, Биологично 
земеделие, Лозарство и винарство, Международен 
курс растителна защита (Plant medicine), Биологично 
земеделие, Селекция и репродукция на животните, 
Пчеларство, Регионално развитие и местно 
самоуправление, Управление на туризма и 
Европейски експерт по земеделие и селски райони – 
редовно обучение; 

• От обявени  34 магистърски курса 18 са действащи. 

Дейности на ЦМД 



Докторанти 
 

• Обявени 35 конкурса; 

• Кандидатствали – 48 души; 

• Явили се -  18; 

• Успешно издържали конкурсите – 14 бр. 

 



Докторанти – предстоящи задачи 
 

• Подготовка за организирането на общи 
курсове за обучение във връзка с 
изпълнение на индивидуалните планове на 
докторантите; 

• Изработване на единни образци за 
индивидуални и методични планове. 



Дипломиране 

• Три сесии на Държавни изпити – през месеците 
март, май и октомври 2012 г.; 

• Дипломирани общо 839 студента; 

• Дипломирани в ОКС “бакалавър” – 509; 

• Дипломирани в ОКС “магистър” – 330; 

• Дипломирани в задочна форма на обучение – 166 
бакалаври + 285 магистри = общо 451; 

• Дипломирани в редовна форма на обучение – 343 
бакалаври + 45 магистри = общо 388. 



Дипломиранив ОКС “Магистър” 



Дипломиранив ОКС “Бакалавър” 



Дипломирани в ОКС “Бакалавър” 



Отличници на випуска 

• Дипломирани 54 студента с успех от курса 
на обучение и държавните изпити Отличен; 

• Отличници в ОКС “Бакалавър” – 33; 

• Отличници в ОКС “Магистър” – 21; 

• Наградени за показан висок успех – 62; 

• Отличник на випуска – Анелия Павлова, 
специалност “Растителна защита” с успех от 
курса на обучение 6,00 и от държавните 
изпити 6,00. 



Предстоящи задачи 
• Утвърждаване на учебен план за специалност 

“Агробизнес”; 

• Актуализиране на учебните планове; 

• Разкриване на нови актуални специалности; 

• Разработване на материали за дистанционно 
обучение в  ОКС “Магистър”; 

• Подготовка за акредитация на дистанционната 
форма на обучение ; 

• Усъвършенстване  на системата за управление на 
учебния процес на базата на IT технологии   
(кандидатстване, учебен разпис, студентски статут и 
др.)  
 



ИЗВОДИ 

• Провеждана  е адекватна на мисията на 
университета учебна дейност, допринесла за 
създаване на интерес към обучението в 
голяма част от специалностите в 
бакалавърската и магистърската степен; 

• Извършена е активна, гъвкава и положителна 
КСК , която способства изпълнението на най-
високия прием в историята на университета 
от неговото създаване;  

 



ИЗВОДИ 

• Необходимост от създаване екип от 
преподаватели за атрактивна КСК; 

• Анализ за актуалността специалностите и 
обединяване на общите за направлението 
курсове; 

• Актуализиране на учебните планове и 
програми; 

• Правила и план за провеждане на учебните 
практики;   

• Създаден е ЦМД и утвърден двукратен 
прием; 

 



• Разкриване на атрактивни и в съзвучие с 
нуждите на практиката нови бакалавърски 
програми и магистърски курсове; 

• Усъвършенстване на начина на преподаване 
на учебния материал от преподавателите; 

• Организиране  и обучение на младите 
преподаватели и докторанти на методика на 
преподаване; 

• Организиране на общи курсови за магистри и 
докторанти. 



Международна 

 дейност 



 

 
 Сътрудничество с чуждестранни университети и 

създаване на възможности за съвместни курсове и 
издаване на двойна диплома;  

 Посещения в чуждестранни университети за обмяна 
на опит и разширяване на връзките с тях; 

 Предоставяне на по-широка възможност за обмен на 
студенти и преподаватели, като се създават общи 
курсове по определени учебни планове и програми, а 
така също и общи магистратури. 

 

 



ДЕЙСТВАЩИ МЕЖДУНАРОДНИ  
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ -  12  

 

ЗАГЛАВИЕ И НОМЕР НА ПРОЕКТА ПРОГРАМА ПЕРИОД 

І. Програма за учене през целия живот 

Университетска харта Еразъм, LLP 0911-IC-1-2007-1-BG-ERASMUS-EUC-1 
Ръководител: Проф. д-р Христина Янчева 

Програма за учене през 
целия живот 

2007-2013 

Програма за учене през целия живот – тематични мрежи 

Towards the innovation of the food chain through the modernization of Food Studies  
ISEKI_Food-4, Application number 518415-LLP-1-2011-1-IT-ERASMUS-ENW 
Проф. дсн А. Аладжаджиян 

Секторна програма 
Еразъм, Тематична мрежа 

01/10/2011 
30/09/2014 

Innovation in the teaching of sustainable development in life sciences in , I.S.L.E., 177267-
LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-EN 
Проф. д-р Христина Янчева 

Секторна програма 
Еразъм, Тематична мрежа  

2010-2013 



Програма за учене през целия живот – секторна програма „Леонардо да 
Винчи” 

AGROTRAIN Innovation-based organic farming through user-friendly training tools 
Рег. номер 2010-1-BG1-LEO05-03091 
Ръководител: доц. д-р Христина Янчева 

Програма за учене през 
целия живот, Леонардо 
да Винчи – Трансфер на 

иновации 
2010 - 2012 

Multifunctional Agriculture in Europe – Social and Ecological Impacts on Organic Farms, 
510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDO-LNW 
Ръководител: доц. д-р Стела Тодорова  

Програма за учене през 
целия живот, Леонардо 

да Винчи – Многостранни 
проекти 

01/01/2011 
31/12/2013 

E-learning for viticulture technicians for mentoring on climate change impacts and 
adaptations needed, E-VITICLIMATE, 2011-1-FR1-LEO05-24427 
Доц. д-р Ангел Иванов 

LLP Leonardo da Vinci, 
Трансфер на иновации 

233999.64 EUR 

1/10/2011 – 
30/09/2013 

Recycle and Reuse of Agro Programmes /RE-AGRO/,  
511511-2010-LLP-BG-KA4-KA4MP 
Ас. Теодор Радев 

Ключова дейност 4: 
„Разпространяване на 

резултатите” 
Многостранни проекти 

2010-2013 



ІІ. Други международни програми 
Усъвършенстване на обучението и преподаването на биологично земеделие в 
Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, България, Унгария) 
SCOPES ,  
Ръководител: доц. И. Манолов 

Швейцарска програма 
SCOPES 

2011 – 2014 

ІІІ. Темпус ІV 
International joint Master degree in Plant Medicine  
Разработване на учебен план за съвместна магистърска степен 
Ръководител: доц. д-р Вили Харизанова 

Темпус IV 2010-2012 

EU based course in foodstuff expertise and quality control  
Разработване на съвместен курс за контрол на качеството на храните 
Ръководител: доц. д-р Калинка Кузмова 

Темпус IV 2010-2012 

Using Local Resources in Microregional Development: Sustainable Agribusiness and 
Tourism in the Southern Balkans 
Икономически аспекти на регионалното сътрудничество в областта на агробизнеса и 
туризма 
Ръководител: доц. д-р Алекси Алексиев 

Темпус IV 2010-2012 

ІV. Оперативни програми  

Setting up the innovation support mechanisms and increasing awareness on the potential 
of Food Innovation and RTD in the South-East Europe area 
Ръководител: Проф. Кузманова 

ОП за терит. сътр. 
Програмата за 

транснационално сътр. в 
зона "Югоизт. Европа" 

01/04/2011  
30/11/2013 



НОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ - 7 

 

 
Заглавие на проекта, номер на договора и 

ръководител от АУ 
Програма Период 

IntlUni, The challenges of the multilingual and multicultural 
learning space. 
Ст. пр. Ваня Симеонова 

Програма за учене през 
целия живот 

Академична мрежа 
2012-2015 

Експериментален център за интегрирана растителна защита 
Grant Agreement No: AGR.0027.20111205 от 5 юли 2012 г. 
Бюджет 390 100 лв. 
Гл. ас. д-р Звездомир Желев 

Фондация Америка за 
България 

01.05.2012 – 31.12.2013 г. 

Establishing of a National Demonstration Site for New Agricultural 
Technologies (EndsNeat) 
Изграждане на национален демонстрационен център за нови 
технологии в земеделието, Grant Agreement № 
AGR.00020.20111031 от 24 ноември 2011 г.  
Бюджет 376 500 лв. 
Доц. д-р Б. Божинов 

Фондация Америка за 
България 

2011 – 2013 г. 

European Studies Week /Седмица по европеистика в 
Национален аграрен университет в Суми, Украйна/ 
Доц. д-р К. Кузмова 

Fund for Incentives CASEE 17.09.2012 – 21.09.2012 г. 

Energy and Agriculture, Erasmus IP 2012, LEGTA Bourges France 
Проф. А. Аладжаджиян 

Интенз. програма по Еразъм  
5 студенти и 1 препод. от АУ 

30.01.2012– 10.02. 2012 г. 

Специализация на 6-ма преподаватели от Колежа Каунас – 
Литва  
 
 
AGRO-GENO-TRANS-B1-33.06 
Доц. Д-р Божин Божинов 
 

Структурни фондове на Литва 
VP1-2.2-SMM-07-K-02-045 

 
 

Трансгранично 
сътрудничество 

 

16.01-21.01.2012 г. 
 
 

2012 – 2013 г. 



Действащи международни изследователски проекти 

Заглавие на проекта, номер на договора и ръководител от АУ Програма Период 

Improved Nutrient and Energy Management through Anaerobic Digestion /INEMAD/ 
Проф. дсн А. Аладжаджиян 
FP 7 Cooperation Work Programme: Food Agriculture and Fisheries and Biotechnologies 
Call: FP7-KBBE-2011-5, Activity code KBBE.2011.1.4-06, Project ID: 289712 
Proposal No. INEMAD (289712) 

FP 7 

RTD 

2011-2015 
48 месеца 

Supporting the role of the Common agricultural policy in LAndscape valorisation: Improving 
the knowledge base of the contribution of landscape Management to the rural economy 
CLAIM, Project number 289578 
Call: FP7-KBBE-2011-5 
Гл.ас. Теодор Радев 

FP 7 
Collaborative Project: 
medium-scale focused 

research project 

2012-2015 
36 месеца 

Best management practices for sustainable crop nutrition in Bulgaria  
Двустранен договор с Лесотехнически университет - София 
Доц. д-р Иван Манолов 

American Institute of 
Plant Mineral Nutrition 

2008-2012 

Discovery and evaluation of biological control agents of Medusahead rye and other important 
weeds of Western US rangelands” 
Проф. д-р Вили Харизанова 

USDA (САЩ) Exotic and 
Invasive Weeds 

Research,  
2010-2014   



Нови изследователски проекти 

 
Заглавие на проекта, номер 
на договора и ръководител 

от АУ 
Програма Период 

Prospects for Farmers Support: 
Advisory Services in European 
AKIS /PRO AKIS/ 
Гл ас. д-р Виолета 
Дириманова 

FP 7 
Knowledge Based Bio-

Economy (KBBE) 

01.12.2012 – 
31.05.2015 г. 

30 месеца 



Нови проекти  
по ОП” Развитие на човешките ресурси” 

Заглавие Бюджет в лева Период 

Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в 
Аграрен университет – Пловдив, BG051PO001-4.3.04-0032 
Ръководител: проф. Д. Греков 

610090,11 
11.10.2012 
10.10.2014 

Усъвършенстване системата за управление на Аграрен 
университет – Пловдив - гаранция за качество и 
конкурентоспособност 
BG051PO001-3.1.08-0028  
Ръководител: проф. Хр. Янчева 

463047,60 
18.02.2013 
17.08.2014  

Заедно за по-добро образование, по-добра работа и по-добър 
живот  
BG051PO001-3.1.07-0036 
Ръководител: проф. Д. Греков  

199698,18 януари 2013 



Програма Еразъм 



 

 Партньори на Аграрен университет  за академична 2011-2012 г. са 60 
университета и институции за провеждане на практика от 21 страни-членки на 

Европейския съюз, в т.ч. и 1 университет от Македония 

Факултети          Обучение Практика 

Факултет по агрономство 8 8 

Лозаро-градинарски факултет 2 8 

Факултет по РЗА 3 7 

Факултет по икономика 2 11 

Общ брой студенти 15 34 

ИЗХОДЯЩА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ 
49 мобилности в 27 приемащи институции от 14 държави 

Обучение Практика Обща сума 

40826 EUR  74240 EUR 115066 EUR 

 

Усвоено финансиране на студентска мобилност /в евро/  



Входяща студентска мобилност 
 № Държава Изпращащ университет  Брой 

студенти 

1 Чешка република Университет Ян Коменски - Прага 1 

2 

Полша 

Университет за природни науки - Люблин 2 

3 Западнопомерански технологичен 

университ6ет в Шчечин 

14 

4 Австрия Университет за природни науки и ресурси – 

БОКУ - Виена 

1 

5 Португалия Политехнически институт - Коимбра 4 

6 Македония Университет „Свети Климент Охридски“ – 

Битоля  

1 

Общ брой студенти 23 

1. Значително увеличаване на броя на входящите студентски мобилности 

2. Увеличаване броя на дисциплините, преподавани на английски език – 69 

3. Изработен информационен пакет и публикуван списък с дисциплините, 

преподавани на чужд език 



Преподавателски мобилности - 33 

 Факултет Брой преподавателски 

мобилности 

Агрономически 5 

Лозаро-градинарски 1 

РЗА 2 

Икономически 5 

ДЕПС 2 

Факултет 

Брой 

преподавателски 

мобилности 

Агрономически 8 

Лозаро-градинарски 3 

РЗА 1 

Икономически 2 

ДЕПС 0 

Администрация 3 

УОВБ 1 

15 мобилности с 

цел преподаване 

18 мобилности с 

цел обучение 



ВХОДЯЩА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ 
14 преподаватели от 8 партниращи институции 

Държава Наименование на изпращащата институция 
Брой 

преподаватели 

Полша 

Западнопомерански технологичен университет - 

Шчечин 
5 

Аграрен университет - Краков 1 

Германия Хумболт университет 2 

Гърция Технологичен образователен институт - Солун 2 

Франция Университет в Каен 1 

Чехия Чешки университет за природни науки - Прага 1 

Великобритания Университет в Портсмут 2 

Италия Университет в Бари 1 

.  



Други дейности 
 Участие на студенти от специалност "ЕООС” в в Университета в 

Бурж, Франция. Участие на 5 студенти от специалност „ЕООС“ в 

интензивен курс по програма Еразъм на тема “Енергия и 

земеделие“ във Висше земеделско училище в Бурж, Франция. 

(30.01-10.02.2012) 

 

 Участие на студенти от специалност РЗ в 65-та международна 

студентска научно-практическа конференция, Тимирязевска  

академия – Москва, 13-16.03.2012.  

 

 УЧЕБНА ВИЗИТА НА 6 ПРЕПОДАВАТЕЛИ от Висше училище в 

Каунас, Литва 

 

 Награди от Центъра за развитие на човешките ресурси: 

 Неше Юсуф – специалност Растителни биотехнологии 

 Доц. Валерия Иванова – катедра Градинарство 



Финансиране 

Студентска мобилност 115066 EUR 

Преподавателска мобилност 18113 EUR 

Общо средства по секторна 

програма Еразъм 
133179 EUR 



По-важни събития 

• Посещение на Н. Пр. г-н Шаул Камиса Раз и 
Заместник-ръководителят на израелската мисия в 
София г-жа Саусан Хасон  

• Посещение на италианска делегация  от  
Икономическия факултет на Университета в град 
Месина, Сицилия и почетния консул на Италия в 
Пловдив – г-н Джузепе Де Франческо.  

• Посещение на  преподаватели от AgroSup Dijon, 
Франция  

 



• Посещение на Ректора и Декана на 
Западнопомеранския университет – град Шчечин, 
Полша.  

• Посещение на преподаватели от гръцки средни 
училища.   

• Публична лекция на проф. Майер -Директор на 
международните програми по земеделие към 
Научноизследователския институт по храни и аграрна 
политика в Мисури на тема: „Аграрните пазари и цени 
на земеделски продукти”. 

• Публична лекция на проф. Наджар на тема: "Частният 
сектор като ключов елемент за социално-
икономическо устойчиво развитие. Опитът на Кувейт". 

По-важни събития 



• Двудневен семинар с директори и преподаватели 
от професионалните гимназии по селско 
стопанство.   

• Дискусия на студентите с  представители на 
аграрния бизнес – П. Томов - изп.  директор на 
"Евроферт" и Д. Димитров - изп. директор на 
"Неохим" АД,  за възможностите, които предоставят 
европейските фондове в земеделието.   

• Петдневен международен курс PLANT-
PEST/PATHOGEN INTERACTIONS с преподаватели  от 
Сърбия, Албания, Косово, Хърватска и Македония – 
по проект TEMPUS 

По-важни събития 



• Първа българо-полска научно-практическа 
конференция на тема: „Проблеми на 
развитието на аграрния сектор и селските 
райони на България и Полша в рамките на 
Европейския съюз” с участието на 10  колеги от 
Института по икономика на селското 
стопанство, Варшава.  

• Международна конференция с участие на 
партньори от Гърция, Испания, Турция и 
Унгария – по проект AGROTRAIN 

 

По-важни събития 



Задгранични командировки 

• Брой командировани (без програма 
Еразъм) – 177, в т.ч.: 

• хабилитирани преподаватели – 89 

• асистенти и старши преподаватели – 40 

• докторанти – 2 

• студенти – 39 

• експерти – 7 

 



• За участие в конгреси, конференции и 
симпозиуми – 42 

• За провеждане на специализации – 10  

• За участие в семинари и работни срещи по 
проекти ( 7 РП, COST, CEUBIOM, LINGUA, 
RAF REGIONS, Леонардо да Винчи, 
Грюндвиг, Темпус и  др.) – 53 

• За изнасяне на лекции (без програма 
Еразъм) – 12 командировани 



АУ в медиите 
• Национални вестници и списания: 
• в. „АзБуки” 
• в. „Стандарт”  
• в. „Капитал” 
• в. „24 часа” 
• в. „Труд” 
• в. „Дума” 
• в. „Български фермер” 
• сп. „Растителна защита” 
• сп. „Хранително-вкусова промишленост” 
• сп. „Земеделска техника” 

 



Регионални вестници и списания: 
 • в. „Марица” – Пловдив  

• в. „Тракийски агровести” – Пловдив  
• в. „Новият глас” – Пловдив  
• в. „Бряг” – Русе 
• в. „Посоки” – Плевен 
• в. „Силистренски бряг” – Силистра 
• в. „Народен глас” – Ловеч 
• в. „Свищовски бряг” – Свищов 
• в. „Нива” – Бяла  
• в. „Тутракански бряг” 
• в. „Форум” – Русе  
• в. „Агровестник” – Стара Загора  
• в. „Български фермер” 
• в. „Стопанин 



Телевизии 
• БНТ  
• BTV 
• Нова телевизия 
• Европа 
• Нова българска телевизия 
• Пловдивска обществена телевизия 
• БНТ2 – Пловдив  
• TV7 
• TVSAT  

 



Радиа: 
 • БНР „Хоризонт” 

• БНР „Христо Ботев” 

• Радио Пловдив 

• Дарик Радио 

• Радио FM+ 

• Радио Добруджа 

 



 
 

Договори за двустранно сътрудничество, 
подписани през 2012 година 

  

 
• Красноярски държавен аграрен университет – Красноярск, Русия 
• Словашки аграрен университет – Нитра, Словакия 
• Университет „Св. Климент Охридски” – Битоля, Македония 
• Воронежки държавен аграрен университет „Петър Първи” – Воронеж, 

Русия 
• Център за аграрно обучение и консултации – Кувейт 
• Казахски агротехнически университет „С. Сейфулин” – Астана, 

Казахстан 
• Университет по аграрни науки и ветеринарна медицина – Букурещ, 

Румъния 
• Университет по природни науки – Люблин, Полша 
• Университет в Нови Сад – Сърбия 
• Държавна селскостопанска академия – Твер, Русия 
• Тристранен договор за студентска мобилност с Казахски 

агротехнически университет „С. Сейфулин” и приеманите студенти 
 

 



Международно сътрудничество 

Изводи 

• Продължаване сътрудничеството с 
чуждестранни университети и 
установяване на ново с цел получавани на 
двойна диплома; 

• Предоставяне на по-широка възможност за 
обмен на студенти и преподаватели, като се 
създават общи курсове по определени учебни 
планове и програми, а така също и общи 
магистратури. 

 



• Продължаващи проекти по програма за обучение 

през целия живот; 

• Нови образователни проекти- 7; 

• Нови изследователски проекти; 

• Нови проекти  

по ОП” Развитие на човешките ресурси”; 

• Организиране на международни конференции; 

• Разширяване участието по програмата “Еразъм “; 

• Широко медийно представяне. 



Център  

за продължаващо 

обучение 

 



Цел и дейности 

• Центърът за продължаващо обучение е обслужващо звено в 
Аграрния университет, създадено с Решение на АС през 2000 г. 
Неговата основна цел е: 
– паралелното обучение за допълнителна квалификация на 

студенти;  
– следдипломна квалификация и преквалификация на 

земеделски стопани, специалисти, бакалаври и магистри. 
• Центърът се развива също и в направление „Образователни 

проекти” по линия на национални програми и други 
международни проекти. 

• Центърът за продължаващо обучение е на пълна финансова 
самоиздръжка.  



Дългосрочна 
специализация 

Брой студенти в зимен и летен семестър Общ брой 
студенти Обучителен период 

Януари – Май 
(І, ІІІ и V семестър) 

Обучителен период 
Септември – Декември 

(ІІ и ІV семестър) 

Професионална 
педагогика 

12+ 12+ 14= 48 15+ 10= 25 73 

Икономика и външна 
търговия с ССС 

11+ 2+ 12+ 9= 34 6+ 11= 17 51 

Външно и вътрешно 
озеленяване и дизайн 

11+ 15= 26 10+ 12= 22 48 

Компютърни системи и 
технологии 

12+ 7= 19 7+ 7= 14 33 

Общ брой студенти по 
семестри 

127 78 205 

СПЕЦИАЛИЗИРАЩА И КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА СТУДЕНТИ 

Брой обучавани студенти в дългосрочни специализации 



Дългосрочна специализация Брой дипломирани студенти 

Професионална педагогика 15 

Икономика и външна търговия със ССС 12 

Външно и вътрешно озеленяване и дизайн 7 

Компютърни системи и технологии 15 

Общ брой студенти 49 

  

Дипломирани студенти от дългосрочни специализации 



Краткосрочни курсове Брой дипломирани 
студенти 

Вътрешен одитор на системата 
НАССР 

17 

Разработване и управление на 
проекти по ПРСР 

11 

Общ брой завършили студенти 28 

Брой обучавани и дипломирани студенти от 

краткосрочни курсове 

Общият брой завършили и дипломирани в Центъра за 

продължаващо обучение студенти са 77.  

Финансовите постъпления само от студентски такси в годината са 

34 950 лв. 





СПЕЦИАЛИЗИРАЩА И КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С ВЪНШНИ 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

Специализация/курс Брой курсисти 

Растителна защита и торене 2 

Професионална педагогика 6 

Компютърни системи и технологии 1 

Външно и вътрешно озеленяване и дизайн 1 

Агроекология 6 

Законоустановени изисквания ..(Мярка 114) 20 

Производство на овощен посадъчен материал 1 

Актуални проблеми при опазване компонентите на околната среда 4 

Пчелар – проверител 4 

Биологично земеделие 1 

Химическо третиране в земеделието 2 

Общо обучавани курсисти 47 

Постъпилите финансови постъпления от външни потребители са в 

размер на 20 277 лв. 



Наименование натрупани обороти: Сума 

Приходи от такси на студенти и курсисти 2012 г. 55177.00 лв 

Отчисления за АУ – 20% 11035.40 лв 

Заплати по трудови правоотношения с осигуровки 20711.42 лв 

Хонорари по извънтрудови правоотношения с осигуровки 13006.76 лв 

Рекламни материали 4513,13 лв 

Други – командировки, канцеларски, телекомуникационни, поддръжка 
инвентар, текущи ремонти, резервни части хардуер, 
посрещане на гости и др. 

5322.74 лв 

Натрупани остатъци към 31.12.2012 г. (включително от минали години) 47783.52 лв 

Справка  за финансовите постъпления  и разпределение в Центъра 

за продължаващо обучение, 2012 г. 



Заключение 

• Центърът за продължаващо обучение се утвърди като 
звено на пълна финансова самоиздръжка.  

• Ежегодните положителни резултати позволяват 
развиване на рекламната дейност, инвестиране в 
поддръжка и ремонти, а така също и разнообразяване 
на дейностите, реализирани в Центъра. 

 
 
    НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ:  

• Все по-големи трудности при набиране желаещи за 
обучаване студенти - поради липса на интерес, липса на 
свободно време и финансови възможности. 



ОРГАНИЗИРАНЕ  

НА ENTER STUDY DAYS 

• ENTER STUDY DAYS се организират на 
всеки две години в една от страните-
членки на организацията. През 2012 г. 
събитието се проведе в периода 26-28 
април 2012 г. и бе изцяло 
организирано от ЦПО. 

• Международната конференция, която 
се проведе в рамките на Study days, 
беше под надслов “The creative 
teacher, lecturer and trainer as main 
actor of dynamic learning” 

• За финансиране на събитието бяха 
събрани такси в размер на 3887.55 лв., 
които изцяло покриха направените 
разходи, включително закупената за 
целта и монтирана във II аудитория 
система за осъществяване на 
видеоконферентна връзка. Заделени 
са и средства за отпечатване на 
сборник с материалите в 
университетската издателска база.  
 





• Мероприятието беше организирано с пленарна сесия с 
реализирана за пръв път видеоконферентна връзка с проф. 
Lubart (USA), проф. Pekka Kalli - лектор от Финландия и инж. 
Маргарита Гатева – гл. експерт в Министерството на 
образованието.  



• Работата се организира в три паралелни секции. В конференцията взеха 
участие 19 чуждестранни участници от общо 8 страни: Финландия, 
Холандия, Швейцария, Австрия, Франция, Полша, Чехия, САЩ.  

 

• Българското участие беше представено от 16 преподаватели от Аграрен 
университет, Софийски университет, Пловдивски университет, директори и 
учители от земеделски и други професионални училища от Пазарджик, 
Първомай, Костинброд, Кнежа, Пловдив, Хасково, Мъглиж, Луковит и др.  

 



РАБОТА ПО ПРОЕКТ № 29/111/00163, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
МЯРКА 111 ОТ ПРСР 

• Период на изпълнение 
– Проектът е одобрен с договор на 18 май 2011 г.  
– Проведени са обществени поръчки за доставка на материали и хотелиерските и 

ресторантьорски услуги.  Подписан е и анексът към договора.  
– На 09.07.2012 стартираха курсовете и приключиха за 19 седмици – на 16 ноември 

2012 г. 
 

• Резултати 
– В периода 9 юли 2012 – 16 ноември 2012 г. по съгласуван с РА график са 

организирани и проведени общо 9 курса с 16 групи млади фермери. Всички са  в 
Аграрния университет.  

– В курсовете са обучени общо 240 млади фермери от всички райони на страната. 
– За участие в проекта са включени общо 33 души, от които 25 преподаватели и 8 

души административен персонал. 
 

В МОМЕНТА СЕ ПОДГОТВЯ ОТЧЕТ НА ПРОЕКТА 



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

• ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ОТЧИТА ЕДНА 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРЕНА ГОДИНА – С РАЗНООБРАЗНИ 

ДЕЙНОСТИ, ВИСОКИ АМБИЦИИ И ПОЛОЖЕНИ МАКСИМАЛНИ 

УСИЛИЯ ЗА ДОСТОЙНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ 



КАДРОВА 

ПОЛИТИКА 



 Кадровата политика на АУ през 2012 г. се провеждаше в 
контекста на утвърждаване на основните принципи и 
изисквания на ЗРАСРБ и свързаните с него Правилници за 
приложение; 

 Важни фактори при реализиране на кадровата политика 
бяха и ограниченото финансиране на ВУ в условията на 
финансова криза и нарастващата роля на Рейтинговата 
система на университетите в Република България. 

 

 

 



ЦЕЛ 
Създаване на ясни правила и прозрачни процедури за подбор 

и кариерно развитие на академичния състав;  

 Създаване на ясни правила и прозрачни процедури за 
удължаване срока на трудовите договори по §11 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
висшето образование;  

 Поддържане на оптимално съотношение между 
преподавателите от различни възрастови групи;  

 Поддържане на оптимално съотношение между 
преподавателите с различни научни степени и звания. 

 



Кадрова политика - резултати 

• Актуализиране и приемане от АС на Правилник за 
приложение на ЗРАСАУ; 

• Унифициране и публикуване в сайта на АУ на 106 
документа, свързани с организирането и  
провеждането на процедурите за получаване на 
научни степени  и научни звания;  

• Приемане от АС на ясни и задължителни за целия 
академичен състав минимални наукометрични 
изисквания за получаване на научни степени  и 
научни звания.  

 

 



Кадрова политика - резултати 

• Създаване на Комисия за развитие на академичния 
състав (КРАС) с основна задача осигуряване на 
стриктното спазване на ППЗРАСАУ; 

• Приемане от АС на АУ на Правилник за работата на 
КРАС; 

• Приемане от АС на АУ на Правилник за включване 
на академичния състав в научно-преподавателска 
дейност след възрастта за пенсиониране.  

 



Кадрова политика - резултати 
През 2012 г. бяха реализирани 16 процедури за получаване 
на научни степени и научни звания, както следва: 

ПОЛУЧЕНИ НАУЧНИ СТЕПЕНИ 

Образователна и научна и степен “доктор” 

 Факултет Придобита ОНС “ДОКТОР” 

Агрономически 5 

Лозаро-градинарски 1 

РЗА 5 

Икономика 4 

Общо придобити ОНС “Доктор” 15 



Научна степен “доктор на науките”: 

 
 
 

ЗАЕТИ АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ: 

 

 

 

Факултет Придобита НС “Доктор на науките” 

РЗА 1 

ФАКУЛТЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛ АСИСТЕНТ ДОЦЕНТ  ПРОФЕСОР 

Агрономически - 1 2 2 

ЛГ - 1 1 

РЗА - 2 1 

Икономика - 2 4 3 

ДЕПС 2 

Общо за АУ 2 4 9 6 



Кадрова политика - резултати 

В края на 2012 г. беше даден ход на 11 
процедури, които трябва да завършат в 
началото на 2013 г., както следва: 

• За ОНС “доктор”  – 4 

• За АД “асистент”  – 3 

• За АД “гл. асистент” – 1 

• За АД “доцент”  – 2 

• За АД ”професор” – 1 

  

 



Кадрова политика - резултати 

• ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 
НА ОСНОВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В АУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППЗРАСАУ: Асистент - 15%, Гл. асистент - 25%, Доцент - 35% Професор-25% 

 

професор 

11% 

доцент 

42% 

гл.асистент 

34% 

асистент 

13% 

 

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ, ФЕВРУАРИ 2013 г. 

 



професор 
14% 

доцент 
37% 

гл.асистент 
44% 

асистент 
5% 

Ф-ТЕТ ПО РЗА, ФЕВРУАРИ 2013 Г. 

 ППЗРАСАУ: Асистент - 15%, Гл. асистент - 25%,  

 Доцент - 35%, Професор-25% 

 

професор 
7% 

доцент 
49% 

гл.асистент 
24% 

асистент 
20% 

Ф-ТЕТ ПО ЛГ, ФЕВРУАРИ 2013 Г. 

ППЗРАСАУ: Асистент - 15%, Гл. асистент - 25%, 

Доцент - 35% Професор-25% 

 

 

професор 
10% 

доцент 
33% гл. асистент 

44% 

асистент 
13% 

        Ф-ТЕТ ПО ИКОНОМИКА, ФЕВРУАРИ  2013 Г. 

    ППЗРАСАУ: Асистент - 15%, Гл. асистент - 25%,   

 Доцент - 35%, Професор-25% 

 
  

професор 
12% 

доцент 

47% 

гл.асистент 
26% 

асистент 
15% 

             Ф-ТЕТ ПО АГРОНОМСТВО, ФЕВРУАРИ 2013 Г. 

   ППЗРАСАУ: Асистент - 15%, Гл. асистент - 25%,  

                                      Доцент - 35%, Професор-25% 

 

 



Кадрова политика - анализ 
Представените резултати показват, че АУ е успял да намери 

правилния подход при решаването на кадровите въпроси, като е 

успял да създаде условия за обосновано кариерно развитие на 

академичния персонал и не е позволил девалвирането на 

научните степени и научните длъжности, което се очертава като 

проблем в редица университети. 

ПРОБЛЕМИ: 

• Балансът между различните възрастови групи е добър и 

потенциалът за кариерно развитие е значителен (47% от 

преподавателите са асистенти или гл. асистенти). Необходимо е 

да се преодолее психологическата бариера и да се стимулира 

хабилитирането на около – 35 годишна възраст. 

• Необходимо е да се засили мотивацията за преминаване от 

една  АД в друга и да се преодолее пасивното отношение на 

някой от колегите с  АД “гл. асистент” и “доцент”. 



НАУЧНА ДЕЙНОСТ 



Научни направления 

• Генетични ресурси в растениевъдството и 
животновъдството и нови технологични решения  
във връзка с глобалните промени в климата; 

 

• Опазване на природните ресурси и производство 
на безопасна земеделска продукция; 

 

• Устойчиви земеделски системи и развитие на 
селските райони; 

 

• Техника и съоръжения за производство на 
земеделска продукция, управление на отпадъците. 

 



Финансиране на научната и 
художествено-творческата дейност  

• Обща бюджетна субсидия за 2012 година – 191173 лева. 

• От тях: 

- за издаване на учебници и учебни помагала    44 099 лева 

- за НИР                 147 074 лева 

 Постъпили средства от договори с външни възложители 

–                180 621 лева 

                      ОБЩО:    371 794 лева 



НАУЧНА ДЕЙНОСТ – ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ  

В съответствие с Мандатната програма на Ректора бяха решени 
следните организационни въпроси: 

• Създаден е и е качен в сайта на университета Регистър на 
научноизследователската работа на преподавателите от АУ; 

• Създаден е и е публикуван е в сайта на университета Регистър на 
научните проекти на АУ; 

• Създаден е награден фонд за ежегодно номиниране и връчване на 
отличия на преподаватели и научни колективи със значими научни 
постижения; 

• С Решение на УС на НИЦ са осигурени средства за подпомагане на 
публикационната дейност на младите преподаватели от АУ; 

Акцент през 2013 г. ще бъде разработването на регламент за 
стимулиране на преподавателите за активно участие в научната 
дейност и по-ярко присъствие в международната научна общност.  
 



Научни публикации и цитирания, регистрирани в Scopus 

• Научни публикации 

 

 

 
• Цитирания 

 

 
 
 

• Тенденция: Негативна по отношение на публикации и позитивна по отношение 
на цитати 

Година 2009 2010 2011 2012 2013 

Брой, АУ 47 39 42 33 4 

Брой, ЛТУ 25 21 30 27 1 

Брой, УХТ 41 43 31 34 4 

Година 2009 2010 2011 2012 2013 h-index 

Брой, АУ 124 152 209 236 31 18 

Брой, ЛТУ 154 172 171 194 53 19 

Брой, УХТ 205 345 417 438 46 21 



Организиране на научни конференции 

Факултет Национални 
С международ- 

но участие  

Доклади 

Устни Постерни 

Полевъдство 1 1 5 + 33 26 + 54 

ЛГ - - - - 

РЗА - 1 7 - 

Икономика  - 1 22 - 

Акцент: кат. “Животновъдни науки” (проф. д-р В. Николов)кат. 

”Растениевъдство”/доц. Д-р Р.Иванова/  
                кат. „Мениджмънт и маркетинг” (доц. д-р Н. Бенчева ) 
                кат.  “Агроекология и защита на агроекосистемите и населението” 
               (доц. д-р В. Попов) 



Участие в научни конференции 

Факултет Национални В чужбина  
Доклади 

Устни Постерни 

АФ 93 37 36 88 

ЛГ 36 4 15 22 

РЗА 51 36 17 55 

ФИ 34 11 39 15 

Акцент: Факултет АФ – участия 93 национални и 37 в чужбина, доклади – 36 
устни и 88 постерни 



 
Организационни въпроси 

• Актуализиран и приет от АС Правилник за научноизследователската 
дейност на Аграрен университет – Пловдив 

• Актуализиран и приет от АС Правилник за дейността на НИЦ 
• С Решение на АС на АУ от 17.02.2012 г. беше избран нов 

Управителен съвет на НИЦ 
• Разработен и приет нов Правилник за работата на Лабораторния 

комплекс на АУ 
• Участие в АГРА 2012 г. (Комисия за иновации и Научна конференция 

„Маркетинг в биоземеделието”)  

Актуализирани бяха: 
• Критериите за оценка на вътрешните проекти 
• Правилата при обсъждането, защитата и  оценката за проектите 
• Утвърдена беше практиката на задължителен междинен контрол 

върху работата по научните проекти 

 



Научни проекти с вътрешно финансиране 
Проект 2011 г. 2012 г. 

Нови  13 16 

От предходни години 12 25 

Общо 25 41 

Акценти:  

• Всички нови проекти са с оперативни ръководители млади научни 
работници 

• Защитата на завършващите научни проекти се извърши под формата на 
Младежка научна конференция, на която бяха представени 8 устни и 16 
постерни доклада  

• За високи постижения бяха оличени от УС на НИЦ и наградени от 
ректора гл. ас. д-р  Людмил Ангелов и гл. ас. д-р  Кирил Стоянов 



Възрастов профил на участниците във 
вътрешните научни проекти  

Възрастов 

профил 

2010 

бр. 

2011 

бр. 

2012 

бр. 
Общо бр. % 

до 35 год. 61 52 42 155 48 

до 45 год. 22 23 21 66 20 

до 55 год. 9 6 19 34 11 

до 65 год. 7 15 7 29 9 

Докторанти 4 29 8 41 12 

Общо от АУ 103 125 97 325 100 

Тенденция:  Най-голям относителен дял в изпълнението на проектите 

заемат младите учени – 48%, следвани от преподаватели до 45 години – 

20%.  



Участие на студенти в научни проекти  

Проекти  2010 2011 2012 Общо 

Брой 
проекти 

12 13 16 41 

Участие на 
студенти от 
АУ 

54 2 29 112 

Привлечени 
от други 

структури 

11 9 22 42 

Тенденция: Значително нарастване на броя на студентите, 
участвуващи  в изпълнението на проектите.  



Вътрешни проекти - резултати 

• Разработени са нови технологични решения при отглеждането на някои 
полски култури: овес, маслодайна рапица, сладка царевица, както и при  
някои овощни култури /череши, ябълки/ и лозя; 

• Създаденият в АУ нов сорт ечемик е заявен за сортоизпитване в ИАСАС;  

• Изпитани са нови линии зимуващ овес и е направена оценка на 
възможностите за използване на генетичния им потенциал и представянето 
им за признаване пред ИАСАС; 

• Проучени са различни системи за управление на почвата при новосъздадени 
биологични овощни градини; 

• Разработен е теоретичен модел за управление и методика за оценка 
устойчивостта на лозаро-винарските предприятия;  

• Създадена е предбазова генбанка от български сортове лози на основата на 
съвременни молекулярно-биологични подходи за имунодиагностика и ДНК 
сортова идентификация, част от които ще бъдат представени за патентоване.   



Проекти с външно финансиране 

Договор № Ръководител 
Финансиране 

Общо За АУ 
Текущи 

ДДВУ 02/7 Проф. К. Иванов 20000 14569 

ДДВУ 02/88 Доц. Ст. Ишпеков 4375 4375 

ДДВУ 02/87 Проф. Д. Светлева 4960 3472 

ДКО Ф 7РП 02/22 Доц. Ст. Шилев 30000 30000 

ДМУ  02/2-2010 Ас. Любка Колева  3360 3360 

Нови, I етап 

Б 01/16 2012  Доц. Б. Божинов 175000 122640 

Д02-507  Гл.ас. Марин Маринов 2205 2205 

Тенденция: Съществено намаляване на приходите от договори с външно 
финансиране 



НИЦ - Финансови резултати  
от внедрителската дейност 

Дейности  Приходи  

(лева) 

Разходи  

(лева) 

Внедрителски 

договори 

98 326 74 507 

Лабораторен комплекс 40687  54 458 

Консултантски услуги 36605 16959 

Привлечени дарения 0 3648 



Финансови резултати от внедрителската дейност 
акценти 

Внедрителски 
договори 

 Проф. Тоньо Тонев – “Хербитур” - 46 234 лева 
• Привлечени 7 фирми от пестицидния бизнес в България (с 
общо  9 внедрителски договора) 
• Консултантски договор с участието на  37 фирми от цялятя 
страна 
• Изградена втора полиетиленова оранжерия и в процес на 
изграждането на трета  

 Проф. Тоньо Тонев –  „Царевицата – царица на полята”                                               
-  постъпили  12 439 лева 
-  очакван приход от продажбата на продукция 34 000 лева 

Лабораторен 
комплекс 

 Доц. Светла Янчева (Лабораторията по   растителни 
биотехнологии) -                   9 463 лева 
 Доц. Стефан Кръстев (ЛИМА) -          5 268 лева 
 Проф. Андон Василев (Лаборатория за     
фотосинтетични анализи ) –                          4 000 лева 

Консултантски 
услуги 

 Доц. Янко Димитров -                        14 000 лева 
 Доц. Мая Димитрова -                         9 000 лева 



Популяризиране на резултатите 



ПРОЕКТИ КЪМ ДФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”, МЗХ И ПРСР 

1. Проект по Програма за подпомагане на лозаро-винарският сектор, мярка 
„Преструктуриране и конверсия на винени лозя” към ДФ „Земеделие” с 
ръководител гл. ас. д-р Илиян Желязков и административно управление на 
проекта - проф. д-р Мая Димитрова 

През 2012 г. е завършен и отчетен проекта, като са презасадени различни винени 
сортове лозя – Мавруд, Рубин, Тамянка, Сира, Каберне, Фран, Шардоне, 
Совиньон Блан и Врачански Мискет и два нови сорта – Мавруд и Каберне 
Совиньон и е изградена ограда от 665 метра.  

2. Проект по мярка 114 “Използване на консултантски услуги от фермери и 
собственици на гори” към ДФ “Земеделие”, ПРСР 

Ръководител: проф. д-р Мая Димитрова  

Аграрен университет е включен в регистъра на консултантите, които имат право 
да предоставят консултантски услуги в областта на земеделието съгласно 
изискванията на Наредба № 10 от 27 септември 2011 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 



Структура на финансовите отчисления 

Договори 
Приходи 

лева 

Отчисления, лева 

НИЦ АУ УОВБ  Общо 

Внедрителски  98326 7844 3462 1036 12343 

Консултантски 36604 2088 522 - 2610 

С външно 
финансиране 

242162  667 - - 667 

С вътрешно 
финансиране 

135067  11387 - - 11387 

Лабораторен 
комплекс 

40686 3658 6161 - 9819 

Общо 175618 25645 10145 1036 36827 



ЩАТЕН СЪСТАВ: 3 служители (1 счетоводител, 1 касиер и 1 мл. 
експерт) 
•Приходи от дейността на НИЦ: 
- Приходи от отчисления  -             25645  лева 
- Разходи по дейността на НИЦ: 
 - ФРЗ               26377  лева 
 - Извън трудови взаимоотношения                   860   лева 

 - Осигурителни и здравни вноски                4356   лева 
 - Други разходи                   6243   лева  
   Общо разходи:               37836  лева 

 Финансов резултат за 2012 г.             - 11459   лева 

 Остатък от 2011 г.              37398   лева 

  Наличност към 31.01.2012 г.              25939  лева 

Обобщени финансови резултати 



Закупена техника и оборудване за нуждите 
на научната работа 

През 2012 г. със средства от проекти с външно финансиране 
са закупени следните основни средства на обща стойност 
125718 лева: 

 

 

 

 
 
Акценти:  
 Гл. ас. д-р Звездомир  Желев  – постъпили средства за изграждане на  

експериментално поле в размер на 320 000 лева 
• Доц. д-р Божин Божинов – постъпили средства за  изграждане на 

изложбена зала в размер на 150 000 лева 

Закупени основни средства на обща стойност над 3000 лева 

Дестилатор, Автоматичен 
титратор, рН-метър 

7531 лева ДДВУ-02/7 Проф. Красимир 
Иванов 

Компютри, лаптопи – 3 бр. 5230 лева КЛЕЙМ-МП Гл. ас. Теодор Радев 

Цифров стереомикроскоп 3648 лева Дарение Доц. Янко Димитров 

Бинокулярен микроскоп 3312 лева ДТК 02/01 Проф.  Иванка Лечева 



• През 2012 г. научноизследователската работа в АУ се 
извършваше в условията на усложнена финансово-
икономическа обстановка и ограничено финансиране. 
Въпреки това бяха създадени добри условия за изяви 
на младите научни работници. 

•Новият механизъм на финансиране на научната 
работа налага проектния принцип като основен 
източник средства. В АУ се забелязва известно 
недооценяване на новата ситуация и изоставане от 
водещите университети. 



УЧЕБНО-ОПИТНА 

И ВНЕДРИТЕЛСКА БАЗА 



  С Решение на АС на АУ от 12.10.2012 г. беше приет нов 
Правилник за устройството и дейността на УОВБ на АУ, 
регламентиращ основните задачи, устройството и органите за 
управление на базата. 

 Утвърдени бяха 3 основни звена на УОВБ, както следва:  
 Първи сектор „Полски култури и оранжериен комплекс“ - 
Ягодовско шосе  
 Втори сектор „Трайни насаждения“ – с. Брестник  
 Трети сектор „Животновъдство“. 

 С Решение на АС на АУ от 23.11.2012 г.  бяха регламентирани 
ясни финансови отношения между УОВБ и ръководителите на 
договори, ползващи услуги на базата. 

 



Щатен състав към 31.12.2012 г. 

• Звено „Трайни насаждения” със седалище база  

    с. Брестник : управител/ръководител – агроном,  

    2-ма механизатори и 12 земеделски работника. 

• Звено „Полски култури” с база Ягодовско шосе: 

     управител/ръководител – агроном, механизатор и 

    10 земеделски работника. 

• Звено „Животновъдство” – осъществява дейността 
си на принципа на самоиздръжката, при което АУ 
финансира единствено издръжката на колекционните  
стада.  

 



Финансови резултати  
 Звено  “Полски култури” 

 

 
Дейност 

Стойност, 
лева 

ПОСТЪПЛЕНИЯ 

Произведена продукция (без ДДС)  115 813 

Субсидия за ФРЗ,  ДОО и материални разходи  359 774 

Постъпили средства от фондовете за подпомагане 
на земеделието  

15 366 

Общо приходи 490 953 

РАЗХОДИ 

Материални разходи  193 314 

ФРЗ и ДОО — 264 981 лева 264 981 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ + 32 658 



Финансови резултати  
 Звено “Трайни насаждения” 

 

 
Дейност 

Стойност, 
лева 

ПОСТЪПЛЕНИЯ 

Произведена продукция (без ДДС)  98 810 

Субсидия за ФРЗ,  ДОО и материални разходи  40 000 

Постъпили средства от фондовете за подпомагане на 
земеделието  

34 957 

Общо приходи 173 767 

РАЗХОДИ 

Материални разходи  52 322 

ФРЗ и ДОО 131 677 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ - 10 233 



Финансови резултати  
Звено “Животновъдство” 

 

 
Дейност 

Стойност, 
лева 

ПОСТЪПЛЕНИЯ 

Произведена продукция (без ДДС)  62 230 

Субсидия за ФРЗ,  ДОО и материални разходи  34200 

Постъпили средства от фондовете за подпомагане на 
земеделието  

9 790 

Общо приходи 106 220 

РАЗХОДИ 

Материални разходи  74 626 

ФРЗ и ДОО 60 199 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ - 28 605 



Обобщен финансов резултат 

 

 
Дейност 

Стойност, 
лева 

ПОСТЪПЛЕНИЯ 

Произведена продукция (без ДДС)  274 853 

Субсидия от АУ 433 974 

Постъпили средства от фондовете за 
подпомагане на земеделието  

60 113 

Общо приходи 768 940 

РАЗХОДИ 

Разходи общо 777 120 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ - 8 180 



Финансови резултати 
Развитие 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 

Субсидия АУ 552 270 484 570 422 98 7 476 172 433 974 

Приходи  513 671  563 075  434 421 438 417 334 966 

Разходи за ФРЗ и 
Осигуровки 

550 635 567 052 523 297 543 632 456 858 

Материални 
разходи 

385 771  363 302  317 958 355 799 320 262 

Приходи всичко 936 416 1 047 645  857 408 914 589 768 940 

Разходи всичко 936 416 930 354 841 255 899 431 777 120 

Резултат 0 130 308 16 153 15 158 -8 180 

Задължения към 
УОВБ 

44 800 



Заключение  

През 2012 г. продължи утвърждаването на  новата организация на 

работа в УОВБ. Проведените реформи и кадрови промени дават 

резултати, които се изразяват в следното: 

• Значително намаление на субсидията от АУ и разходите за ФРЗ 

• Драстично намаление на задълженията на стопанството към неговите 

служители за неползван годишен отпуск    

• Намаляване на материалните разходи, дължащо се основно на 

закупените нови машини за поддържане на почвената повърхност в 

трайните насаждения, които доведоха до спад в разхода на дизелово 

гориво от 20 883 литра през 2011 г. на 13 273 литра през 2012 г. 

Основни проблеми : 

• Липса на специализирани трактори за работа в сектор трайни 

насаждения /база Брестник/ 

• Ускоряване на изкореняването и презасаждането на трайни 

насаждения  /база Брестник/ 



ЦЕНТЪР ЗА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ 
С Решение на АС на АУ от 14.03.2012 г. беше създаден ЦБИ и 

беше приет Правилник за устройството идейността на ЦБИ  

СТРУКТУРА: 

• База за биологично изпитване на продукти за растителна 
защита (ББИ на ПРЗ)  

• Експериментално-демонстрационна база (ЕДБ)  

ЗАДАЧИ: 

• Да провежда изпитване на биологична ефикасност на ПРЗ с 
научноизследователска и експериментална цел, както и 
специални опити с ПРЗ;  

• Да демонстрира добри РЗ практики и нови ПРЗ. 

 Финансиране: от собствени приходи 

 



АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ /ЛКИ/  
ДЕЙНОСТИ 

• Извършен вътрешен одит в съответствие с изискванията 
на БСА  

• Участие в международно междулабораторно проучване, 
организирано от LGC Standarts – Великобритания (анализ 
на фураж). Резултатите от теста са без отклонения 

• Закупена нова апаратура: 

 - Спектрофотометър 

 - Пламъков фотометър 

 - Система за минерализация 

 - Окомплектовка за минерализатор 



АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ /ЛКИ/ 
РЕЗУЛТАТИ 

ИЗВЪРШЕНИ АНАЛИЗИ ПРЕЗ 2012 г.: 

• Анализи за външни възложители: издадени 62 
протокола 

• Анализи за вътрешни възложители (докторантски 
теми):  издадени 7 протокола 

•  Анализи за вътрешни възложители (НИЦ) - 
издадени 5 протокола 

• Общ брой издадени протоколи - 74 

 



АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ /ЛКИ/ 
ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 

ЩАТЕН СЪСТАВ: 6 служители (1 ръководител на сектор, 2 гл. 

специалисти, 1 гл. експерт, 1 ст. експерт  и 1 младши експерт) 

Приходи от дейността на лабораторията: 

- Приходи от външни възложители -  18266 лева 

- Приходи от вътрешни за АУ възложители*   

 По теми от НИЦ     3806 лева 

 По теми на докторанти      965 лева 

Общо приходи:     23037 лева 

 

*Приходите от вътрешни възложители се остойностяват на 50% 

от цените за външни възложители 



Разходи по дейността на лабораторията: 
• Разходи от бюджетната субсидия   74525 лева  

 - ФРЗ         56931 лева 

 - Осигурителни вноски                10072 лева 

 - Поддържане на акредитация:     6648 лева 

 - Други         874   лева   

•Разходи от сметка на ЛКИ 
 - Основни средства      35105 лева 

 - Химикали, реактиви и материали    7454  лева 
 
Общ финансов резултат за 2012 г.          - 58942 лева 
(без сумата за основни средства) 

АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ /ЛКИ/ 
ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 



Година 2008 2009 2010 2011 2012 

Приходи от външни 
клиенти 

17818 10516 22605 20922 18266 

Приходи от вътрешни 
договори 

- 5433 6769 5008 3806 

Приходи от 
докторантски теми 

3625 3002 2318 2708 965 

Приходи всичко - 18951 31692 28638 23037 

Заключение: 
 Да бъде продължена акредитацията на ЛКИ за следващия 
акредитационен период 2013 – 2017 г. 
 Незадоволителните финансови резултати налагат разработването 
на нова стратегия  за развитието на лабораторията, което е 
възложено на ръководителя на ЛКИ с решение на РС на АУ. 



С Решение на АС на АУ от 29.06.2012 г.  
Университетска библиотека е обособена като 
самостоятелен Библиотечно-информационен 

център (БИЦ) 

БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОНЕН 

ЦЕНТЪР 



Приоритети в дейността на БИЦ 

• Осигуряване информационните и образователни  
потребности на преподавателите, студентите и 
докторантите на АУ – Пловдив. 
• Стремеж към бърза и адекватна реакция на 
техните изисквания. 
 
Акцент  
Разширяване на услугите, предлагани в online 
режим. 

 



Библиотечен фонд към 31.12.2012 г. 

 

 Налични - 202536 тома научни издания: книги, 

дисертации, дипломни работи, справочни материали, 

учебници, CD и научна периодика. 

 

 Новонабавени всичко 711 заглавия  в 1169 тома. 

 

 Отчислени: 162 заглавия в 1937 тома периодични 

издания 



Библиотечен фонд 

Данните за 2012 г. относно начина на постъпление на 

книгите в библиотечния фонд не са особено 

представителни за една съвременна академична 

библиотека – едва 40 тома нови книги са закупени за 

потребителите на библиотеката.   

•     покупка       -   40 тома,   18 заглавия 

•     дарени        - 435 тома, 171 заглавия 

•     замени        - 314 тома, 218 заглавия 

•     депозит       -   29 тома,   29 заглавия 

•     книгообмен -   26 тома,   23 заглавия 

 



Регистрирани потребители 

 Регистрирани нови читатели: 2126 , от тях - 1964 студенти 

     и 162 – преподаватели, докторанти, служители и външни читатели. 

 

 Регистрирани посещения  -     15525 общо: 

 за заемане на литература за дом. ползване –    6946 

 за ползване на литература в читалните –     8579 

 

 Раздадена литература – 24593  библиотечни единици общо;    

• за домашно ползване – 13967 библ. единици, от които учебници и 

ръководства - 3064 тома. 

• за ползване в двете читални – раздадени 10626 тома, от които 

6448 тома периодични издания 

 



ONLINE БИБЛИОГРАФСКИ И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ 
/абонамент АУ Пловдив/; 

 CAB eBooks Front File (2008-present). 6 тематични колекции 

електронни книги /пълен текст/: Agriculture, Animal & Veterinary 

Sciences, Environmental Sciences, Human Health, Food & Nutrition, 

Leisure & Tourism, Plant Sciences.  

 CAB eBooks Archive (2005-2007) – като дългогодишен абонат на 

електронните книги на CABI, АУ-Пловдив получи постоянен свободен 

достъп до пълния текст на 158 книги, публикувани през този 

тригодишен период. Стойността на този архив е над 8000 EURO 

/средства, спесетени за нашия Университет/. 

 САB Abstracts  /библиографска и пълнотекстова база данни в 

областта на селското стопанство/. Автоматичен достъп до над 

175000 статии от научни списания, доклади от конференции. Сред 

тях са и статиите /пълен текст/ от нашето списание “Аграрни науки”.  

 В САB Abstracts  се реферират и Научните трудове на АУ-Пловдив. 



ONLINE БИБЛИОГРАФСКИ И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ 
/абонамент/ 

 Academic Search Complete - база данни на  ЕBSCO Publishing 

/пълнотекстова, мултидисциплинарна /.  

Споделен абонамент. Осигурен е достъп и до 5 допълнителни 

бази: Health Source: Consumer Edition, Library Information and 

Technology Abstracts, Green FILE, Teacher Reference Center, 

European View of Americas: 1493 to 1750. 

 

 SPRINGER Link Journals – пълнотекстова база данни  

/Достъп до пълния текст на 1471 научни списания/. 

 

 ISI Web of Knowledge /Национален абонамент/ 

   SCOPUS /Национален абонамент/ 

   Science Direct /Национален абонамент/ 

 

 



ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 

ЩАТЕН СЪСТАВ:  

4 служители (директор – 1; библиотечен специалист – 3) 

Разходи по дейността на БИЦ: 

• За книги и абонамент за печатни издания               29 903 лв. 

• За библиографски и пълнотекстови бази данни    33 106 лв. 

• Издръжка на персонала              47 860 лв.
  
 Общо разходи по дейността на БИЦ                110 869 лв. 



 Осигуряване на свободен достъп до най-ползваната,             
най-търсената и най-новата част от библиотечния фонд чрез 
внедряване на система за радиочестотна идентификация /RFID/. 

 Дигитализиране на част от библиотечния фонд, за да стане 
видима научната продукция на преподавателите на АУ-
Пловдив. 

 Периодично и системно обучение на студенти и 
докторанти за успешно ползване на източниците на 
информация 

 Качественото обслужване на студентите и 
преподавателите на АУ изисква увеличаване на щатния 
състав на БИЦ 

Какво предстои да бъде направено? 



С Решение на АС на АУ от 
29.06.2012 г. Академичното 

издателство на АУ  беше обособено 
като самостоятелен център (ЦАИ) 

АКАДЕМИЧНО  

ИЗДАТЕЛСТВО 



Приоритети в дейността на ЦАИ 

• Обслужване на учебня процес чрез издаване на 
учебници, учебни помагала, автореферати и 
монографии. 

• Обслужване на научната работа в АУ чрез 
подготовка и издаване на Научни трудове на АУ и 
на сп. “Аграрни науки”    

• Обслужване на кандидатстудентската кампания 
на АУ чрез издаване на всички материали, 
свързани с нея 

• Извършване на услуги на външни клиенти. 
 



РЕЗУЛТАТИ 

Видове издания Брой заглавия Тираж 

Учебници 10 3700 

Ръководства 6 1000 

Учебни помагала 2 1000 

Научни трудове 3 300 

Автореферати 12 500 

Списание “Аграрни науки” 4 750 

Вътрешни поръчки и 
акциденция 

32 77000 

Външни поръчки 20 6500 



Приходи от дейността на ЦАИ:   74 425  лева 

- Приходи от външни поръчки     10 092 лева 

- Стокова продукция      64 333  лева 

- Разходи по дейността на ЦАИ:               108 257 лева 

- ФРЗ, ДОО, здравни застраховки    99 307  лева 

- Материали          8 950  лева 

- Финансов резултат:                 - 33 832 лева 

Държавна субсидия                   44 099  лева 

Финансов резултат за АУ:    10 267 лева 

Заключение:  Необходимо е разработването на стратегия за 
привличане на повече външни клиенти и разработване на 
механизъм за стимулирането на този процес. 



Агроекологичен център
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ  - Пловдив

e-mail:      agroeco@au-plovdiv.bg

4000 Пловдив, бул. “Менделеев” 12        GSM:0887788412

АГРОЕКОЛОГИЧЕН  

ЦЕНТЪР 



Отчетени дейности през 2012 г. 

1. Поддържане и обновяване на базата на АЕЦ 
на територията на УОВБ: 

• Грижи за младите овощни насаждения (лозе, 
ябълки, сливи), продължаване подмяната на 
старите дървета  

• Извеждане на дипломанти, магистри и 
докторанти  

• Оползотворяване на инвестиции по проект на 
АУ по НИЦ 11/2010 “Проучванe и оценка на 
различни системи за  управление на почвата  
при новосъздадени  биологични овощни 
градини”, както и проект по МОМН 02/316 с 
ИЗК-Марица. 

• Съдействие и принос за акредитацията на 
Факултет РЗА и АУ-Пловдив. 



Отчетени дейности през 2012 г. 

2. Организиране и провеждане на практическо 
обучение (курсове и семинари) за 
биоземеделие в Демонстрационната ферма 
на АЕЦ 

 
• Обучение по мярка 111 “Професионално 
обучение, информационни дейности и 
разпространение на научни знания” на Програма 
за развитие на селските райони 2007-2013 г. – 
съвместно с ЦПО при АУ.  
• Изведени практически еднодневни курсове за 
ученици 2-5 клас – съвместно с Фондация 
“Биоселена”.  
•  Предоставени консултации на биофермери, 
общини и др.  

 

 



Отчетени дейности през 2012 г. 

3. Предоставяне на експертна помощ на МЗХ -
Дирекция «Растениевъдство», отдел Биоземеделие. 

Участие в Работните групи на Ос 1 и Ос 2 на ПРСР 
2007-2013 г. и в Междуведомствената Комисия по 
биоземеделие към МЗХ.  

 4. Сътрудничеството с партньорски организации в 
България:  

а) Българо-норвежки проект “Изграждане на 
обучителна ферма за биологично земеделие” 

б) Фондация “Авалон” – проект “Новото тракийско 
злато” 

в) Ботаническа градина при СУ “Св. Кл. Охридски”  

г) студенти-магистранти от Казахстан и др. 

 

 

 



Отчетени дейности през 2012 г. 

5. Популяризиране на АУ и биологичното 
земеделие в България 

 

- Участие в организацията и провеждането на 
Международната селскостопанска изложба 
БиоАгра 2012 и конференцията 'Маркетинг в 
биоземеделието' в рамките на изложбата. 

- Представяне на статии и постери в 
конференцията “Екология и Здраве” 2012, 
организиран от Сдружение “РНТС” - Пловдив. 

 

 

 



Приходи 2012 г. 

 

 

 

• Производствени – продажба на продукция 

(при неблагоприятни климатични условия – 

измръзване и градушка) -  7 227,71 лв.  

• От практическо обучение на ученици –  

   1 034,00 лв.  

• Субсидия за биоземеделие по мярка 214 от 

ПРСР 2007-2013 г. –   

           близо 4 500 лв. 

• Част от помощ 'де минимис' за УОВБ (около 

10 500 лева) за отглеждане на плодове и 

зеленчуци. 

• Централизирана инвестиционна помощ от 

1300 лева от АУ за възстановяване на 3 дка 

сливово насаждение. 



ЦЕНТЪР  

ЗА ИНФОРМАЦИОННИ  

И КОМУНИКАЦИОННИ  

ТЕХНОЛОГИИ 



    През изминалия отчетен период Центърът 
продължава да работи в посока към 
обновяване на използваната от преподаватели 
и служители компютърна техника, като по този 
начин се цели подобряване на условията на 
труд, задоволяване на нарастващите 
потребности от информационно осигуряване и 
прилагане на нови методи за обучение. 
Закупената нова техника е представена в 
таблицата. 



Закупена техника    

 ТЕХНИКА БРОЙ 

Принтери 16 

Скенери 3 

Компютърни системи 41 

Мултимедии 23 

Мултифункционални устройства 9 

Лаптопи 13 

Монитори 44 

Копирни машини 3 

Стойност:            73 443,84 лева 



    За подобряване качеството на обучение на 
студентите и по-ефективна работа на 
преподавателите от Аграрен университет са 
монтирани стационарни мултимедийни и 
озвучителни системи, техника за видеоразговори.  

 
Системите са от среден клас и поддържат всички 
формати, като задоволяват изискванията за 
презентиране и прожектиране на лекционни и 
филмови материали, необходими за представянето 
на учебния материал. 



Стационарни мултимедии 

КАТЕДРА 

1. Катедра „Механизация” 

2. Катедра „Агроекология” 

3. Катедра „Растениевъдство” 

4. Катедра „Туризъм” 



Озвучителни системи и видеовръзки 

1. 2 аудитория 

2. 5 аудитория  

3. 8 аудитория  

4. 222 аудитория в катедра „Животновъдни науки” 

5. Зала в катедра “Механизация” 
 
 
 



Структурно окабеляване 

1. Библиотека 

2. Зала „А” в катедра „Информатика” 

3. Зала „1” в катедра „Мелиорации и геодезия” 

 
Извършено е изцяло ново структурно окабеляване с материали, съответстващи 
на стандартите за мрежи с капацитет 1G. Изцяло преокабелени са помещенията 
на: 
 
 



Интернет достъп 

ОБЕКТ 

1. Факултет по Лозаро-градинарство – опорен суич и шкаф 

2. Секция „Физическа култура” 

3. Кафе-клуб „66” 

4. Кафе-клуб „Агронома” 
 
Беше направено проучване за териториалното разпределение на компютрите и 
тяхната функционална насоченост с цел да се изготви проект за 
преструктуриране на топологията и организацията на локалната мрежа. 
 
 
 

За подобряване на интернет-мрежата на университета бяха закупени и 
инсталирани опорен суич и комуникационен шкаф, както и бяха установени 
точки на wireless зони на следните места на територията на Аграрен 
университет: 



Телефонна свързаност 
 

Подменени и изградени са нови телефонни трасета: 
 

1. Метални бараки – изцяло подменено телефонно трасе 

2. ЦИКТ – Ректорат – телефони и оптика на М-тел 

През изминалия период продължи обслужването и подмяна на дефектирали 
устройства от локалната мрежа.  
Поради създаване на нови структури в Университета (Център за магистри и 
докторанти), преструктуриране на някои от катедрите, както и заради 
наложените нови изисквания за информираност и прозрачност на процедурите 
за развитие на академичния състав, се наложи допълване и обогатяване на 
структурата на интернет страницата на Университета. 



Цели и задачи 
• Изцяло нова оптична свързанст между ЦИКТ и сградите на: Факултета по 

Агрономство, Факултета по Лозаро-градинарство; Ректората, катедра 
„Механизация” и „Физкултура”. 
 

• Оборудване на сградите с шкафове и с главни и периферни опорни 
устройства, обезпечаващи трафика и услугите. 
 
Необходимо е да се закупят още 6 броя контролируеми суичове, чиято роля е 
сегментиране на Интернет мрежата и повишаването на качеството и контрола 
на мрежовите услуги. 
 

 За нормалното техническо обезпечаване на част от сървърите е необходимо 
закупуване и монтаж на още един сървърен шкаф 42U 600X1000. 

• Необходимо е и закупуване на нов софтуер: 
• антивирусен; 
• ABV Fine Reader; 
• за проверка на правопис под Windows 7. 

 



                     Извoди и препоръки 
 

 

• През отчетния период в Университета е закупена нова техника, която 
отговаря на съвременните изисквания и потребности, частично е 
подновена Интернет мрежата на територията на Университета. 

• Качеството на учебния процес е подобрено чрез монтаж на 
стационарни мултимедии, озвучителни системи и възможност за 
провеждане на конферентни връзки.  

• Увеличаването на компютърната техника в Университета води до 
нарастване обема на работа, което от своя страна изисква наемането 
на повече хора в отдела и увеличаване на възнаграждението им, с цел 
повишаване на личната мотивация за ефективното и качествено 
обслужване на текущите задачи. 

 

 



Система за оценяване и поддържане на 
качеството на обучението в Аграрен 

Университет 

  От Януари 2012 г. е назначен Мениджър по качеството 

към АУ.  
 
  Важна задача е насочване към актуализирането и 
нанасянето на някои корекции на съществуващия Наръчник 
по качеството, който е приет от АС и влезе в сила от 
11.04.2012 г. с Протокол № 8 от 10.04.2012 г. 



Разработени са: 
 
 

„Ръководство за прилагане на системата за 
оценяване и поддържане на качеството на 
обучението в Аграрен Университет”,      прието и 
утвърдено от Академичен съвет 

 
Анкети, приложими за всички студенти на 
Университета  



  Анкета за проучване на студентското мнение за 
качеството на преподаване; 

 
  Анкета за проучване на студентското мнение за 
практическото обучение; 

 
  Анкета за проучване на студентското мнение за 
административното обслужване; 

 
  Анкета и условията в учебните аудитории и 
лаборатории; 



  Анкета за проучване на студентското мнение относно 
обективността на оценяване и спазване на изпитните 
процедури; 
 
  Анкета за проучване мнението на завършилите 
студенти за реализацията им след придобиване на ОКС 
„бакалавър” и ОКС „магистър”; 
 
  Анкета за проучване мнението на потребителите на 
кадри за приетите на стаж или на завършилите 
студенти. 



  Обсъден и актуализиран е Правилникът за атестиране 
на преподаватели в Аграрен Университет и 
атестационният лист. 

. 

  Актуализиран е Правилникът за атестиране и 
атестационният лист за административния и технически 
състав на Аграрен Университет 



Отпечатани са: 
 
 

 Приложения към Ръководството за прилагане на системата 
за оценяване и поддържане на качеството на обучение в 
АУ 

 Правилник за атестиране на научно-преподавателския, 
административния и технически състав на Аграрен 
Университет – Пловдив 

 Правилник за дейността на Централната комисия по 
качеството на АУ – Пловдив. 

 
 

 
 



Проверки 

На 10 и 12.09.2012 г. Комисията по качеството на АУ 
направи посещение в четирите факултета на 
провеждани занятия със задочни студенти (лекции и 
упражнения); 

Посещения на занятията, водени от 13 преподаватели 
(Протокол № 3) и проведено събеседване със 
студентите от различните курсове и специалности; 

Предложенията на студентите бяха разгледани и 
обсъдени и в АС. 



Предложения 
 

 

•Изпитната сесия на задочните студенти да 

започва една седмица след приключване на 

занятията и да бъде с продължителност от 4 

седмици. 

•Да се върне практиката за въвеждащите лекции 

на задочните студенти. 



Факултетните комисии по качеството  проведоха анкети 
със задочни студенти от І, ІІ, ІІ и ІV курс за: 

   Качеството на преподаване; 

 Качеството на административното обслужване;  

 Условията в учебните аудитории и лаборатории; 

 Обективността на оценяване и спазване на изпитните 
процедури; 

   Анкетите са обработени и анализирани; 

 Липсват единствено анкети за ЛГФ. 



 
 
 
 

Проведе се курс на тема: 
 

 Вътрешни одитори на СУК съгласно изискванията на 
ISO 9001:2008 и ISO 19D01:2008. 
 
 Обучението се проведе от лицензиран преподавател 
по международно акредитираната фирма SGS 
България. 
 
 Всички участници преминаха успешно изпитния тест 
на курса и получиха сертификат. 



Наръчник по качеството  

Ръководство за прилагане на системата за оценяване и 

поддържане на качеството на обучението в АУ и приложенията 

 Кодекс на труда 

Закон за развитието на академичния състав в Република 

България  

Закон за висшето образование  

Закон за насърчаване на научните изследвания  

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на 

основните документи, издавани от висшите училища  

На сайта на Университета в сектора „Система за 

управление на качеството” са качени следните документи: 



Наредба за държавните изисквания за придобиване на 

висше образование 

Наредба № 21 за прилагане на системата за натрупване и 

трансфер на кредити във висшите училища 

Правилник за прилагане на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България  

 Класификатор за областите на висше образование и 

професионалните направления и Класификация на 

специалностите на научните работници. 

На сайта на Университета в сектора „Система за 

управление на качеството” са качени следните документи: 



Заключение 

 Направена е крачка напред в утвърждаването на 

Системата на качеството; 

 Създадена е основната нормативна база за 

функциониране на системата; 

 Необходимо е разширяване на дейността на 

комисиите; 

 Необходима е повече безпристрастност както към 

преподавателите, така и към студентите. 

 



БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

2012 г. 



Източници на финансиране 

Дейността на Аграрния университет през 2012 г. е 
финансирана от следните източници: 

• субсидия от Държавния бюджет 7 947 818 лв. 

• собствени приходи      4 611 707 лв. 

• финансиране от други бюджетни 

      и извънбюджетни сметки  1 690 085 лв.  



Субсидия 

• Основно място в източниците на финансиране има 
субсидията от Държавния бюджет. Същата е съвкупност от 
четири елемента:  

- за издръжка на обучението; 

- за научна дейност; 

- за стипендии; 

- за капиталови разходи. 

•  Субсидията за издръжка на обучението е с най-голям 
относителен дял. Тя се формира от средноприравнения 
брой обучавани по държавна поръчка в трите степени  и 
определен с Постановление на МС базов норматив.  



Субсидия за издръжка на обучението 

При непроменлив норматив ръстът на 
средноприравнения брой студенти е 
факторът, водещ до увеличение на 
субсидията за издръжка на обучението.  



 
Година 

Средноприравнен брой 
студенти, финансирани от 

ДБ 

Базов 
норматив 

/лева/ 

СУБСИДИЯ ЗА 
ИЗДРЪЖКА 

 

2010 г. 2 370 693 5 470 118 

2011 г. 2 612 693 6 240 601 

2012 г. 2 799 693 6 801 570 

Зависимости, определящи субсидията 



Корекции на субсидията 

• Първоначално определената за  2012 г. субсидия е в размер на 
7 498 217 лв. Извършени са последващи корекции, а именно:  

• С писмо № 0419-36/08.05.2012 г. на основание чл.91, ал.4 и ал.6 от 
ЗВО за неизпълнен прием за учебната 2011/2012 г. – намаление с 26 
819 лв.; 

• С писмо № 9104-61/24.07.2012 г. на основание ПМС 129/2000 г. 
увеличение за спорт студенти с 6 300 лв.; 

• С писмо № 0419-63/07.08.2012 г. на основание ПМС 121/2012 г. на 
база оценка – увеличение с 416 021 лв.; 

• С писмо № 0419-68/27.08.2012 г. – целево за ремонт на водопровод -  
увеличение с 48 000 лв.; 

• С писмо № 0419-90/19.10.2012 г. – намаление на средствата за наука 
с 3 901 лв.; 

• С писмо № 0419-97/22.10.2012 г. допълнително по ПМС 121/2012 г. – 
увеличение с 10 000 лв. 

 



Изпълнение на субсидията 

• В резултат е формиран актуализиран план на 
субсидия към 31.12.2012 г. от 7 947 818 лв. или 
увеличение с 449 601 лв., от които 426 021 лв. - на 
база класирането въз основа  на комплексна  
оценка за качеството на обучението и 
съответствието му с потребностите на пазара на 
труда.  

 

• Получена на 100%. 



Фактори, определящи субсидията 

   От посочените данни следва изводът, че при 
запазен норматив за издръжка на обучението,  
пътищата за увеличение на държавната субсидия 
са два:  

• увеличаване броя на обучаваните 

• повишаване качеството на обучението и 
съответствието му с пазара на труда.  

   На практика това бе постигнато в ситуация на 
отчетен демографски срив и тежка икономическа 
обстановка в страната. 



Собствени приходи 

• Увеличеният брой обучавани оказва положителен 
ефект и върху собствените приходи.  

• В резултат на  успешно приключилата 
кандидатстудентска кампания и  увеличаване 
възможностите за платено обучение в ОКС 
„магистър” с разкриване на нови магистърски 
програми, при запазен размер на таксите за 
обучение,  е постигнат значителен ръст на 
собствените приходи.  



Увеличения на собствените приходи 

• Отчетено увеличение на постъпленията от такси 
за обучение на български студенти със 177 037 лв. 
спрямо 2011 г. 

• Наред с увеличените приходи от такси, през 
последните години нарастващ дял имат 
приходите от помощи и други безвъзмездно 
получени суми от страната и чужбина по 
сключени договори с различни небюджетни 
организации. Тези постъпления нарастват с 
654 002 лв. за 2012 г.  



Намаление на приходите - причини 

• приходи от такси за кандидатстване – отражение на 
увеличаване броя на кандидатите с оценки от ДЗИ без участие в 
изпити; 

• приходи от такси за обучение на чуждестранни студенти – 
нерегулиран прием, намален брой обучавани, заплащане на 
такси от гражданите на ЕС в размерите за български граждани;  

• приходи от лихви – използвани са само свободни парични 
ресурси при гарантиране текущите плащания на заплати и 
всички разходи по издръжката и по договори за доставки; 

• приходи от продажба на земеделска продукция – резултат от 
промяна в структурата на производството, ниските изкупни 
цени и лошите климатични условия; 

• приходи от наеми – извършени ремонти от наематели за сметка 
на наемни вноски, при което не се отчитат касови приходи. 



Друго финансиране 

От 2008 г. се увеличиха възможностите за  участие 
на преподавателите и служителите с проекти за 
безвъзмездни помощи от европейски и национални 
фондове. В резултат, получените средства по 
спечелени проекти и сключени договори в отчетния 
период са увеличени в пъти спрямо 2011 г.  



Субсидия, собствени приходи, друго финансиране /хил. лв./ 
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Наличности по сметки 

• От съществено значение за финансовата стабилност на 
Университета  е паричният ресурс, с който стартира в 
следваща бюджетна година и  се гарантира 
финансирането на дейността ни дори при неритмичност в 
преводите на  субсидията от държавния бюджет.  

• Финансовата стабилност дава възможност: 
    -  да се изпълняват дейности по проекти и програми, за 

които финансирането постъпва след верифициране на 
отчетите; 

    - да се реализира инвестиционната програма независимо 
от ограничената до минимум субсидия за капиталови 
разходи – едва 74 719 лв. 



Парични средства по сметки в края на годината /хил. лв./ 
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Парични средства 

От 2009 г. се създаде организация за 
ефективно използване на бюджетните 
средства, като временно свободните банкови 
наличности се съхраняват на срочни 
депозити, без да се нарушава ритмичността 
на плащанията при най-сигурни и изгодни 
лихвени постъпления.  



Разходи и резултати 

Основна задача на ръководството през  2012 г. беше 
изпълнението на поетите ангажименти и 
реализацията на приоритетните цели: 

 гарантиране доходите на персонала, 

 обновяване и осъвременяване на  материалната 
база, техника и апаратура, 

 подобряване  условията на труд и обучение.  



Разходи по дейности 

• Общо отчетените разходи са 11 966 037 лв., в т.ч. 
по дейности: 

• по дейност „Образование” -    10 874 166 лв. 

• по дейности за наука  -                    204 434 лв. 

• по международни програми -      838 303 лв. 



Структура на разходите 

• за заплати -    6 186 824 лв. –  51,70% 

• други възнаграждения -        758 759 лв. –    6,34% 

• осигурителни вноски за 

    работодателя   -           1 066 206 лв. -     8,91% 

• издръжка    -           2 322 335 лв. -   19,41% 

• други разходи   -    235 930 лв. -     1,97% 

• капиталови разходи  -    742 829 лв. -     6,21% 

• стипендии    -    653 154 лв. -     5,46% 



Разходи за заплати 
 Независимо от факта, че за четвърта година не се приложи схемата за 

процентно индексиране на заплатите, отчитаме  ръст от 3,37% на 
средната месечна брутна работна  заплата. Отново е запазена 
ритмичността на плащанията.  

 Приложените механизми за регулиране на доходите и обвързване с 
индивидуалния принос са: 

• Изплащане на еднократни допълнителни възнаграждения за 
Великден, за Деня на будителите и за Коледа; 

• Изплащане на материално стимулиране в края на годината в 
зависимост от индивидуалния принос;  

• Изплащане на по-голям обем наднормени часове, отчетени за 
учебната 2011/2012 г. по правилата, утвърдени от АС; 

• Увеличаване допълнителните трудови възнаграждения на 
преподаватели, успешно защитили научна степен;   

• Намаляване числения състав по естествен път.  Съкратени бяха само 
работещите в звено охрана на УОВБ – наложено от изискванията на 
закона.  



Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски 

 
№
  

Вид на разхода Отчет 
2009 г. 

Отчет 
2010 г. 

Отчет 
2011 г. 

Отчет 
2012 г. 

1. Заплати,  
вкл. ДМС 

5 527 248 5 688 970 6 010 678 6 186 824 

2. Други плащания 778 498 758 192 695 713 758 759 

3. Осигурителни вноски 1 007 149 970 766 1 063 511 1 066 206 

Всичко: 7 312 895 7 417 928 7 769 902 8 011 789 

4. Средносписъчен брой 490 489 474 472 

5. Ср. брутна месечна 
заплата 

940,00 969,50 1 056,73 1 092,31 

6. Ръст спрямо предходния 
период 

11,54% 3,14% 9% 3,37% 



Разходи за обезщетения 

• Обезщетенията при прекратяване на трудовите 
правоотношения са 147 592 лв., от които само 36 474 лв. за 
неползвани отпуски по чл. 224 от КТ.  

• В резултат на  предприети своевременно мерки за 
предоставяне ползването на отпуските, особено за тези, 
на които им предстои пенсиониране, тези разходи са 
намалени неколкократно.  

• Например през 2008 г. са изплатени  102 439 лв. Отчетен е 
ръст от 6 293 лв. спрямо 2011 г. Причина: прекратени 16 
броя повече  трудови правоотношения  в резултат на 
закриване звеното за охрана на базата и един починал 
служител.  



Веществена издръжка 

№  СТРУКТУРА НА 
ИЗДРЪЖКАТА  

Отчет за 
2011 г. 

Отчет за 
2012 г. 

Относителен 
дял 

1. Разходи за материали 589 900 507 967       21,87% 

2. Разходи за външни услуги 749 555 659 737 28,41% 

3. Разходи за вода, горива, енергия 572 840 643 630 27,71% 

4. Текущ ремонт 66 102 88 944 3,83% 

5. Командировки в страната 98 398 100 560 4,33% 

6. Командировки в чужбина 156 781 120 482 5,19% 

7. Платени данъци и такси 99 600 100 980 4,35% 

8. Учебни и НИ разходи и книги 60 814 26 287 1,13% 

9. Други 75 117 73 748 3,18% 



Фактори, променящи разходите 

 В посока увеличение на разходите: 
• на първо място ръст на допълнителните 

финансирания по спечелени проекти – за 
осигуряване дейностите по същите; 

• постоянно растящ брой обучавани и разкриване 
на нови специалности и магистърски програми; 

• увеличение цените на енергоносителите, на 
минималната работна заплата, на данъчните 
тежести и на задължителните застраховки, което 
води  и съответно до по-големи разходи. 



 В посока намаляване на разходите: 

• реализирани енергоспестяващи мероприятия на 
АФ, ЛГФ и Ректорат; 

• осъществени дейности по преминаване към 
енергоспестяващи консуматори; 

• своевременно отстраняване на аварии, което 
значително повишава ефективното ползване на 
енергийни източници и вода и предотвратява 
загубите от тях. 

Фактори, променящи разходите 



Разходи за електроенергия 

година кВтч сума Ср.ед.цена 
на кВтч 

2009 г. 786 560 138 013,33 0,17546 

2010 г. 555 756 101 803,68 0,18318 

2011 г. 575 621 110 292,29 0,19161 

2012 г. 570 670 121 103,48 0,21221 



Разходи за издръжка 

• Голям дял в издръжката заемат разходите за материали. С 
увеличаване стойностния праг за отчитане на дълготрайните 
материални активи голяма част от закупеното обзавеждане, 
периферна техника, мултимедии и друга апаратура се отчита вече 
като материален разход.  

  
• Осигурени са телекомуникации, интернет достъп, служебна 

кореспонденция. Подновени са абонаментите на български и чужди 
периодични издания и на онлайн достъпа до 4 бази данни за 
библиотеката. 
 

• Застраховани са  сгради и автомобили. 
 

• Данъчните задължения са платени в определените срокове с 
ползвана отстъпка, при което  са направени икономии от около 5 000 
лв. 



Капиталови разходи 

• Капиталовите разходи за 2012 г. са общо 742 829 лв. 

• През последните години средствата за капиталови разходи 
бяха тези, които понесоха тежестта на кризата в най-
голяма степен и към тях правителството наложи най-
съществените ограничения.  

• За 2012 г. средствата за капиталови разходи от субсидия са 
над 10 пъти по-малко в сравнение с 2007 г. Това наложи да 
се търсят други възможности за реализиране на 
инвестиционната програма, като се осигурят собствени 
средства и финансиране по различни проекти.  



Източници  

 От общо усвоените 742 829 лв. 

• с преходен остатък от средства на НФ „НИ” са 
разходи в размер на      17 742 лв. 

• от международни проекти –  132 915 лв. 

• с преходен остатък на  

субсидията за наука –     28 596 лв.  

• от собствени приходи –   485 205 лв. 

• от дарения –         3 648 лв. 

• от субсидия –       74 719 лв. 



Други плащания  

През 2012 г. продължава изплащането на 
изпълнените енергоефективни мерки на АФ, 
ЛГФ и Ректорат.  

Изплатени са 331 943 лв. по главницата и 
49 118 лв. лихви.  



Стипендии  

През 2012 г., след неадекватното намаление 
на средствата за стипендии от субсидията 
въпреки увеличения брой студенти и 
постоянно растящ брой на правоимащите 
студентки-майки и такива с трайни 
увреждания, се наложи да се редуцира броят 
и размерът на отпуснатите стипендии, 
помощи и награди. 



Стипендии от субсидията 

Вид стипендия 

Зимен 
семестър на 

учебна 
2011/2012 г. 

Летен 
семестър на 

учебна 
2011/2012 г. 

Зимен 
семестър на 

учебна 
2012/2013 г. 

Класирани  246 бр. 220 бр. 200 бр. 

Минимален размер на месечна 
стипендия 

90 лв. 85 лв. 60 лв. 

Максимален размер 120 лв. 105 лв. 90 лв. 

Правоимащи по чл.3 - общо 44 бр. 59 бр. 74 бр. 

в т.ч. майки 18 бр. 33 бр. 53 бр. 

Помощи 36 бр. 49 бр. 26 бр. 

Награди от 20 лв. до 200 лв. 411 бр. 149 бр. 68 бр. 

Докторанти  18 бр. 18 бр. 17 бр. 



Стипендии  

• С помощта на  проекта за европейски 
стипендии и награди до известна степен 
беше компенсирано намаленото 
субсидиране.   

• Разходите за стипендии по източници на 
финансиране са, както следва: 



№ по 
ред 

ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

НА СТИПЕНДИИТЕ 

Отчет за 
2009 г. 

Отчет за 
2010 г. 

Отчет  
2011 г. 

Отчет  
2012 г. 

1. СУБСИДИЯ 426 371 419 142 457 535 426 854 

2. ЕРАЗЪМ, 
ЛЕОНАРДО 

149 932 118 756 174 466 212 694 

3. ПРОЕКТ ЗА 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СТИПЕНДИИ 

203 630 255 660 247 400 314 600 

4. СОБСТВЕНИ 
СРЕДСТВА 

24 053 2 960 8 406 

5. ФОНД „НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
и научни проекти 

25 000 300 5 200 

ОБЩО: 804 933 817 611 882 661 967 754 

     



Финансиране на УОВБ 

 Осигурени бяха допълнително: 
 

• 80 000 лв. на УОВБ за учебната работа;  

• 25 140 лв. за капиталови разходи;  

• 13 842 лв. за еднократни допълнителни 
възнаграждения за Великден и 1-ви 
ноември.  

 Общата субсидия за УОВБ е в размер на  
480 482 лв.  



Одит от Сметна палата 

• По силата на Закона за Сметна палата, екип от същата 
извърши одит за заверка на годишния финансов отчет на 
Университета за 2011 г., който обхваща цялата счетоводна 
отчетност и отчетността на бюджета и извънбюджетните 
сметки и фондове.    

 
• Заключението на одитния екип е, че отчетът не съдържа 

съществени грешки и нередности и дава вярна и честна 
представа за достоверността, законосъобразността и 
редовността на включената в тях финансова и 
нефинансова информация и за имущественото и 
финансово състояние на Аграрен университет. Дадено е  
становище за заверка без резерви с обръщане на 
внимание.  



Изводи  

• Направена е правилна оценка на рисковете и 
приоритетите при изпълнение на бюджета; 

• Осъществено е добро финансово и административно 
управление за постигане на ефикасно и ефективно 
използване на ресурсите; 

• Провеждани са конкурси за избор на икономически най-
изгоден изпълнител на доставките с цел икономично 
разходване на средствата; 

• Проведена е разумна инвестиционна политика с доказани 
положителни резултати. 



ДЕПАРТАМЕНТ  

ЗА ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА 

И СПОРТ 



През учебната 2011/2012 г. обучавахме 21 чуждестранни кандидат-
студенти и една докторантка от Полша по ЕРАЗЪМ. 
 
Постъпленията от  учебни такси  за втория семестър  на  уч. 2011-2012  са  
47 681 лв.  
 
През  първия семестър на тази учебна година обучавахме 20 студенти. 
 
Постъпленията от такси за първия семестър на настоящата учебна 
година са 37 655 лв.    
 
Общо постъпленията от учебни такси за отчетния период са 88 376 лв. 

СЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” 
ПОДГОТВИТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ 

 



СЕКЦИЯ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” 

През 2012 г. беше проведен конкурс за двама преподаватели по 
английски език, а двама преподаватели бяха повишени в длъжност 
старши преподавател.  

 

През  2012 г. (втори семестър на 2011/2012  и  първи семестър на 
2012/13)  са изведени общо 9800 учебни часа.  

 

Трима преподаватели са участвали с научни конференции с доклади. 

 

Трима преподаватели участват в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, 
двама се включиха в проект IntlUni – нова академична мрежа по 
ЕРАЗЪМ. 



СЕКЦИЯ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”  

През отчетния период студентите спортисти се представиха достойно в различни 
състезания от градски и национален мащаб. 
 
 Отборът по волейбол - мъже – градски шампион за 2011-2012 г. 
 Отборът по баскетбол – градски шампион за 2012 г. През същата година в държавното 

първенство 3х3 баскетболистите ни заемат първо, второ и трето място през пролетта и 
есента. 

 Отборите по тенис на корт: мъже – първо място в градското първенство, а жени – втори. 
 Отборът по футбол – трето място в градското първенство за 2011-2012 г., второ – във 

временното  класиране за 2012 г. , а на малки врати в турнир, организиран от МУ – 
първо място. 

 Отборите по тенис на маса се класираха: жени – второ място, мъже – трето място. 
 Отборът по силов трибой  стана  два пъти пръв на градските турнири през есента и 

пролетта. 
 Отборът по лека атлетика завоюва две първи и две втори места на градските кросове през 

пролетта и есента и зае второ място на лекоатлетическите щафети. 
 
Така комплексно се класирахме на второ място в града по лека атлетика, непосредствено 
след специалистите от ПУ. 
 
  



СЕКЦИЯ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”  

 

• През посочения период с доклади на научни конференции участваха 
трима преподаватели. 

• Проблемът с плувния басейн е приоритетен за Ръководството на АУ, 
което постоянно търси различни варианти за разрешаването му.  В 
момента сме обнадеждени за съдбата на спортния комплекс, тъй като 
предстои подписването на различни инвестиционни договори за 
цялостното му обновяване и модернизиране.  

  



РЕЗУЛТАТИ  

ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

И ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 



АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 Административната дейност в Университета през отчетния 
период се характеризира с голямо разнообразие и 
динамичност.  
Основните административни дейности в Университета са: 
• финансово управление и контрол; 
• управление на собствеността; 
• материално-техническо снабдяване; 
• парова централа; 
• автотранспорт; 
• озеленяване и хигиена; 
• техническо обслужване и поддръжка. 



Финансово управление и контрол 

През отчетния период бяха направени редица промени в 
действащата система за финансово управление и контрол, 
целящи да засилят ролята на управленската отговорност и да 
подобрят ефективността и ефикасността при изразходването 
на бюджетните средства. 

 

Стремежът през последната година беше да се оптимизира 
действащата система, което да доведе до по-бързо 
изпълнение на заявките за доставка на стоки и предоставяне 
на услуги.  

 



 
През 2012 г. са подготвени и проведени общо 
 
• 33 обществени поръчки, от които 1 открита процедура 

по реда на Закона за обществените поръчки,  
• 1 открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане на 

малки обществени поръчки,  
• 1 процедура за договаряне чрез борсата по реда на 

ЗОП, 20 процедури за избор на изълнител чрез 
публична покана по реда на ЗОП и  

• 10 процедури за събиране на три оферти по реда на чл. 
2 от Наредбата за възлагане на малки обществени 
поръчки.   



Най-важните от тях са: 

• Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги – нощувки на 
преподаватели, обучавани, административeн персонал и пълен пансион 
/хранене/ на обучаваните, финансирани по договор, сключен с РА на ДФЗ по 
мярка 111; 

• Периодични доставки на канцеларски материали, консумативи и учебни 
пособия, финансирани от бюджета на Университета и по договор, сключен с 
РА на ДФЗ по мярка 111; 

• Доставки на горива – автомобилен бензин А 95Н Е5 и дизелово моторно 
гориво 10ррмЕ5 чрез зареждане на бензиностанции на изпълнителя – 
борсова сделка; 

• Доставка на компютърна техника за нуждите на АУ по обособени позиции и 
техническа спецификация, приложени към утвърдената документация за 
участие; 

• Доставка на лабораторно оборудване; 

• Ремонт на учебни зали и кабинети; 

• Строителство на изложбен салон; 

• Доставка на автомобил. 

 



Материално-техническо стабдяване 

• Основната част от доставките на стоки, материали и 
консумативи за учебната и научната работа, както и за 
поддръжката в Университета, се осъществява централизирано 
от сектор „Материално-техническо снабдяване”.  

• Въпреки голямото разнообразие на дейностите  в 
Университета, за изминалите четири години секторът е успял 
да изпълни своите задължения и да обезпечи своевременното 
офериране и получаване на заявените с доклади стоки, 
материали и консумативи.  

• През годината изпълнените доклади са 1805, от тях 1335 за 
учебната работа, 368 по докторантски теми и 112 по 
магистърски курсове. 
 



Парова централа 

• Сектор „Парова централа” осигурява  безпроблемното и ефективно 
отопление на сградния фонд на Университета.                            

• В сектора работят 5-ма огняри и един началник-сектор.                          
Всяка година се извършват текущи и профилактични ремонти на 
отоплителната инсталация.   

• През отчетната година общо  извършените ремонти на ОВК системата 
на Университета са около 20, като от тях най-важните бяха: 

• Демонтаж  на стари и монтаж на 14 бр. нови радиатори в сградата на 
ДЕПС; 

• Демонтаж  на стари и монтаж на 10 бр. нови радиатори в сградата на 
Печатна база; 



• Подмяна на 3 бр. кондезни гърнета в абонатната на Спортна зала; 

• Подмяна на 2 бр. колектори – абонатна Ректорат; 

• Подмяна на щранг в Агрономически факултет. 

• През 2012 г. бяха монтирани 10 бр. нови климатици в различни зали и 
лаборатории на Университета на обща стойност около 6500 лева. 

• За отопление през последната година е консумирана най-малко газ за 
периода 2009-2012 г., само – 214590 н.куб.метри, без това да е довело 
до влошаване на отоплението.  

 

Направени са следните разходи за  отопление: 

 
РАЗХОДИ 2012 

ПРИРОДЕН ГАЗ 219384 ЛВ. 



Автотранспорт 

• Сектор „Автотранспорт” чрез автомобилния парк на Университета 
извършва дейности, свързани с превоз за извеждането на учебния 
процес – упражнения, практики, КСК, магистърски курсове, както и 
административно-стопански дейности по доставки, превоз на работници 
и командировки на преподаватели, служители и трети лица.  

• Автопаркът се състои от 2 автомобила, 4 микробуса, 1 микробус на УОВБ 
и 2 автобуса.  

• През периода са закупени 1 автомобил, 1 микробус Мерцедес за 
учебната работа на Университета и 1 микробус ВАН за нуждите на УОВБ. 

• Университетът се нуждае от нов автобус, поради което се предвижда 
през 2013 г. Да се проведе открита процедура по реда на ЗОП.  През 
изминалата година сектор „Автотранспорт“ своевременно изпълняваше 
утвърдения транспортен график.  



Изпълнени са следните заявки за транспорт:  

• 402 заявки от катедрите за извеждане на упражнения, магистърски курсове и 
практики.  

• Извършени са пътувания, свързани с кандидатстудентската кампания, 
научната дейност, докторантските теми и дейността на Центъра за 
продължаващо обучение. 

• Разходите за поддръжка на автопарка възлизат на 31 596.07лв., като в тази 
сума се включват текущи ремонти, услуги, консумативи (гуми, двигателно 
масло, филтри и др.) и застраховки.  

• Разходите за гориво са в размер на  63241.57лв.  

  

 Разходи 2012 

Поддръжка автопарк 31 596,07 лв. 



 Озеленяване и хигиена 

• Основната цел на сектора е поддържането на хигиената в сградния 
фонд на АУ и района извън него, както и зелените площи (около 50 
дка).  

• Поддръжката на двора се осъществява само от двама озеленители, но 
поради факта, че има достатъчно механизация, необходимите 
действия се извършват навременно и дворът е поддържан на ниво.  

• Беше оформена голяма цветна леха пред АФ, която от м. май до м. 
ноември създаваше настроение с голямо разнообразие от цъфтящи 
цветя и декоративна стена, оформена от кани, декоративен 
слънчоглед и декоративен щир.  

• През есента се оформи кът западно от АФ с различни двугодишни и 
многогодишни цветя, с които ще се онагледяват  част от упражненията 
на студентите по „Цветарство”. Бяха отгледани 80 бр.  



• Дръвчета от бързо растящия вид  „Пауловния“ бяха 
засадени през есента. Засадени са две групи от канадски 
дъб и гинко билоба в парка срещу студентските 
общежития.  

• Изчисти се основно теренът пред Факултета по икономика 
и засаден с подходящи храсти и дървета.  

• Основно бяха почистени и засети  5 дка тревни площи. 

• Възстановен беше около ¼ от живия плет, унищожен от 
безразборно паркиране на автомобилите по алеите и в 
зелените площи.  



Хигиената в района и в сградите на Университета се 
извършва от 24 хигиенистки, които отговарят за поддръжката 
и чистотата. 

Стремежът е да се постигне ниво на хигиена, което да се 
поддържа както от персонала, така и от студентите. Два пъти 
седмично се почиства основно и районът, включващ всички 
алеи в парка на АУ.  

 



 
Техническо обслужване и поддръжка 

 
Основната задача на звено ТОП е поддръжката на сгради, 
инсталации, техника, апаратура и оборудване.  

Целите са адекватно, бързо и икономично да се отстранят 
възникнали аварии и проблеми за осигуряване на нормални 
условия за учебната и научна работа в Университета.  



Обработените заявки за аварии през отчетната година са, както 
следва:  
• През 2012 г. на телефон 444 и по доклади са получени 1944 

заявки, като бяха отстранени многобройни течове, извърши се 
ремонт на външното осветление и осветяване на алейната част 
от Клуб 66 към общежитията.  

• Изработиха се помощни средства за учебната и научна работа, 
ремонт и подмяна на брави, частично остъкляване на сгради в 
АУ  и полетата.  

• През 2012 г. се получиха шест пробива от главния захранващ  
водопровод до първа барака, кат. ”Механизация” и в тревната 
площ между кат. ”Механизация” и разпределителния кран. 

• Отстрани се и авария до стола, „Чайка 3” и игрището за тенис. 

 

Техническо обслужване и поддръжка 
 



• През изминалата 2012 г. се  боядисаха 7 кабинета, 4 
учебни и 3 научни зали на катедрите ”Мелиорации”, 
”Информатика и счетоводство”, ”Обща химия”, 
„Механизация”, „Екология”. Извърши се и частичен ремонт 
на помещенията на лабораторията по „Растителни 
биотехнологии”.  

• През 2012 г. продължи подмяната на черните дъски с 
бели. Постави се ограда с две портални врати на полето на 
кат. ”Растениевъдство”. Извърши се монтаж на преградна 
стена и врата, както и боядисване на помещение на кат. 
„Икономика”. Изработиха се и се монтираха шкафчета в 
новата лаборатория на кат. ”Обща химия”.  



 
Управление на собствеността и капиталови 

разходи  
 

Политиката, свързана с управлението на движимата 
и недвижима  собственост на Аграрен Университет – 
Пловдив, може да се определи като последователна 
и стабилна в настоящите български икономически 
условия. 



 
Недвижима собственост 

 • През последната година политиката, свързана с управлението 
на недвижимите имоти, ползвани от Аграрен Университет – 
Пловдив, е успешна.  

• След проведени търгове по реда на Закона за държавната 
собственост Университетът придобива в активите си две от 
сградите на барчетата, разположени в двора, на база добре 
подготвени, изработени и проведени от Ръководството 
законосъобразни процедури за отдаване под наем.                                             

• С цел увеличаване на собствените средства Университетът е 
отдавал под наем обособени части от сгради и терени, 
помещения и други свободни площи.  

• На външни организации и лица Университетът предоставя под 
наем ползването на модерно оборудвани учебни зали, 
аудитории и спортна зала.  

 



• През 2012 г. са организирани и проведени 7 търга по реда на 
Закона за държавната собственост, Правилника за неговото 
прилагане и Наредбата за продажба на движимо имущество 
държавна собственост. Към момента в напреднал етап са 
преговорите за отдаване под наем на обекти като затворения от 
години плувен комплекс, както и открити терени за изграждане 
на модерна база от тенис кортове и футболни игрища. 
Посоченото включва инвестиции за повече от един милион 
лева, които след прекратяването ще останат в собственост на 
Аграрен Университет – Пловдив. Получените средства от наеми 
през 2012 г. Са, както следва: 160 973,83 лв.,в т.ч. и закъснели 
плащания от 2011 г.; 

• От посочената справка е видно, че независимо от 
икономическата криза през последната година, приходите от 
наем леко са се увеличили, като тази тенденция се запазва. 



Придобиване на основни средства 

Стремежът на Ръководството през отчетния период 
е бил да се закупуват основни средства, които да 
осъвременяват  учебния и научния живот.  

 

Общо за периода са закупени ДМА на стойност 290 
648 лв., в т.ч. и по проекти на НИЦ.   

 



Основни видове ДМА 2012 

Компютри, хардуер и софтуер 45 386 лв. 

Придобиване на лабораторна апаратура, 
климатични системи, селскостопански 
машини, мултимедии, копирни машини и др. 

205 250 лв. 

Транспортни средства – Джип Дачия 25 190 лв 

Преместваем павилион 14 822 лв. 



Разходи за основни ремонти  

• Направените разходи за основни ремонти през изминалата година са в 
размер на 334 475 лева. 

• Стремежът е бил да се осигурят средства и да се извърши обновяване на 
материално-техническата база и сградния фонд, като до голяма степен това е 
извършено.  Учебната и научната  база на АУ се разширява и модернизира в 
рамките на бюджета.  

 
По-надолу  са посочени основните и най-съществени резултати, които формират 
представа за направеното: 
 Ремонт на учебни зали, в т.ч ОВК – 140 057 лева; 
 Ректорат – поставяне на автоматични врати и ремонт студени връзки      – 

18 630 лева; 
 Ремонт покриви – хидроизолация – 100 480 лева; 
 Саниране и облицовки – 54 913 лева; 
 Ремонт бордюри – 8 035 лева; 
 Проект Спортен комплекс – 6 000 лева; 
 Проект  ДЕПС – 6 350 лева. 

 



Освен посочените разходи за основни ремонти, през 2012 г. са 
извършени разходи и по следните инфраструктурни обекти: 
 
 капково напояване на полето до Ягодовско шосе за 16 388 лв.; 
 ограда на полето на Ягодовско шосе за 1 720 лв.; 
 лозов масив в базата на с. Брестник за 99 598 лв. 
  
В заключение може да се направи изводът, че  бюджетните 
средства, с които Университетът разполага през последната 
година, са изразходвани максимално прецизно за покриване на 
текущите нужди, свързани с придобиването на основни средства, 
както и с поддържане и модернизация на материалната база. 
 



СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 



Основни акценти в дейността 

• Провеждане на избори във всеки курс и специалност 

• Обучение на избраните представители на студентите  

• Запознаване със Закона за висшето образование  

• Изграждане на общ план за развитие на Студентския съвет 

• Създаване на връзка между преподавателите и студентите 
(Дни на художественото, научно и спортно творчество) с 
участие на 300 студенти 

 



• Създаване на връзка с НПО:  БЧК, Зелени Балкани, AIESEC 

• Разработване на проекти  

• Международно участие – в Русия, Португалия, Франция, 
Украйна 

• Подпомагане на студенти за участие в 16 научни 
конференции в страната и чужбина 

• Финансиране закупуването на компютри, учебници и 
книги. 

• Отстояване на позициите на Студентския съвет в 
структурите на Университета 

 



• Участие на 15 студенти в Контролен съвет и комисии по 
учебната работа и социално-битовите въпроси 

• Разрешаване на проблемите с учебната и 
производствената практика на студентите 

• Подпомагане на учебния план в чуждоезиковия център и 
неговото оптимизиране Финансово подпомагане на 15 
студенти от танцовия ансамбъл за международното турне 
в Русия 

• Финансово подпомагане на студенти за международно 
участие в научни конференции 

 



• Създаване на добри взаимоотношения с останалите 
пловдивските университети “Open student fest“. 

• Възстановяване позициите в НПСС 

• Организиране на разнообразни мероприятия (спортни, 
образователни и културни) 

• Непрекъснато обновяване на информацията за 
структурата на Студентския съвет 

• Съдействие при приема на документи за стипендии и 
настаняване в общежития  



• Анкетиране на студентите за качеството на преподаване и 
услугите, предлагани от деканатите, Департамента и 
обслужващите звена – 100 студенти. 

• Извършване на проверки за извеждане на лекции и 
упражнения и качеството на преподаване  

• Участието в мероприятията, организирани от 
Университета 

• Активно участие в КСК 



• Създаване нови партньорства с НПО-та 

• Настаняване на  чуждестранни студенти в ССО Чайка 3 – 20 
казахстански студенти, 8 полски студенти и 10 бесарабски 
българи 

• Добра координация и комуникация между Студентския 
съвет, студентите, преподавателите и Ръководството. 

• Създаване на нови начини за комуникиране със 
студентите (социалните мрежи) 

• Прозрачност в действията на Студентския съвет и взетите 
решения. 

 



                                 ИЗВОДИ 

 
- Проблеми с общежитията; 

- Липса на отговорност и амбиция за професионална 
реализация след завършване; 

- Проблеми със социалната адаптация в други райони 
на страната и стремеж към оставане в Пловдив.  

- Проблеми с осигуряване на практически стаж с цел 
по-лесна реализация след дипломиране. 



Предложение за решение: 

Приема Отчета на ръководството за 
първата година от мандат 2011-2015 


