
О Т Ч Е Т 
 

на Ръководството  
на Аграрен университет 

за периода  

март 2014 – март 2015 г. 
 



Среда  

 

Въшни и вътрешни фактори: 

Продължаващи 

• Икономическа криза; 

• Сложна политическа обстановка в страната и 

света; 

• Демографски срив; 

• Промени в нормативни документи; 



Среда  

 

Външни и вътрешни фактори: 

 

• Програма  ERASMUS+; 

• Оперативна програма “Наука и образование 

за интелигентен растеж“; 

• Нов програмен период на ПРСР; 

• Промени в Закона за висше образование. 

 



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 

предоставяне на компетентно научно 

обслужване на  аграрния сектор. 

 



 

Основни задачи 

 
• Осигуряване качествено обучение, ориентирано към студента и 

гарантиращо конкурентоспособност на българския, европейския 
и международния пазар на труда; 

• Провеждане на научни изследвания, ориентирани към бързо 
внедряване в практиката; 

• Изграждане на 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; 

 



Основни задачи 

 
• Продължаване осъвременяването на учебната дейност, за да 

гарантира авторитетни дипломи; 

• Научна дейност в най-модерните направления; 

• Мобилност на студенти, преподаватели и административен   

персонал; 

• 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; 

• По-активно включване на студентите в живота на Университета, да 

се подобри неговият обществен имидж. 

  



УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 



Основни дейности 

 

• Организиране на кандидатстудентска кампания; 

• Дипломиране на зрелостниците; 

• Координиране на процесите по предоставяне на студентски 

стипендии и еднократни помощи; 

• Изготвяне на разписание на учебните занятия и разпределение на 

аудитории и учебни зали; 

• Поддържане на Националния регистър – 2 пъти годишно; 

• Координация по изготвяне и отчитане на индивидуалната учебна 

заетост на преподавателите; 

• Управление на проектите: 

   - “Студентски стипендии и награди”; 

  -  “Студентски стажове и практики”; 

                - ”Усъвършенстване системата за управление на Аграрен 

университет – Пловдив – гаранция за качество и 

конкурентоспособност” – BG051PO001-3.1.08-0028. 

 

 



 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 

КАМПАНИЯ 2014 г. 

Резултати, изводи и възможности за 

оптимизация 



 Макрорамка - 1 

Изменение в броя на завършващите средно 

образование в България в периода 2003-2014 г. 
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Брой на завършващите и обявени места във висшите училища в 

България в периода 2012-2014 г.  

 

Макрорамка - 2 
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 Начало на КСК 2014 

• Очаквания за изключително тежка кампания; 

• Цел – осигуряване на възможности за прием 

на минимум 750 студенти-първокурсници в 

ОКС „Бакалавър” до 934, утвърдени от МС; 

• Официално откриване – 29-30 ноември 2013 

г. (РАНЕН СТАРТ); 

• Месец Януари – договори с НАПС и ЦКПИ, 

Справочник, разпределение. 



Рекламна дейност 

КСК 2014 

• Участие в срещи и мероприятия, които да 

популяризират Аграрен университет; 

• Провеждане на информационни дни на място 

в различни училища в цялата страна; 

• Осигуряване на рекламно-информационно 

присъствие в подходящи медии. 



 Рекламна дейност 

 КСК 2014 

• Национална среща с директорите на над 80 
земеделски гимназии под надслов „Водещи принципи 
на земеделското образование в България”; 

• Дейности по създаване на Регионалния 
координационен център за практическо обучение на 
студенти в Кюстендил; 

• Изложба-конкурс на изделия, изработени от ученици 
от десет професионални гимназии в областта на 
горското стопанство, дървообработването и 
хранителната промишленост; 

• Организиране и провеждане на Националното 
състезание „Млад фермер”; 

• Посетени на място над 45 гимназии. 

  



          Рекламна дейност 

КСК 2014 

 

• 4 национални и 13 регионални вестници и 
списания; 

• 1 телевизия; 

• 3 радиа; 

• Интернет реклама в електронните версии на 
всички горепосочени печатни издания; 

• LED реклама в град Сливен; 

• Рекламни страници в печатни издания, 
специализирани в сферата на селското 
стопанство. 



 Брой кандидат-студенти 

Брой кандидат-студенти в периода 2008-2014 г. 
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Изнесени и  

предварителни изпити 

Изнесени изпити в: 

    Кнежа, Плевен, 
Добрич, Генерал 
Тошево, Сандански 
и Попово. 

 

Проведени изпити по: 

    „Биология”, 
„Български език 
(езикова култура)”, 
„География”  

Предварителни 
изпити: 

• „Биология” – 61 бр.; 

• „Български език 
(езикова култура)” – 
51 бр.; 

• „География” – 28 бр. 



Основни изпити 

• Заявили желание – 494 кандидат-студенти, 
реално явили се – 461, съответно: 

 - 70 бр., явили се на изпит по „Биология” 
(първи и втори);  

  - 156 бр., явили се на изпит по „Български 
език (езикова култура)”;  

 - 63 бр., явили се на изпит по „География”; 

 - 76 бр., явили се на изпит по Чужд език, от 
които по „Английски език” – 70 бр., по „Руски 
език” – 3 бр., по “Френски език” – 1 бр. и по 
„Немски език” – 2 бр. 



Успеваемост  

на изпитите 

Относителен дял по получени оценки 

 

9,98%

10,41%

30,80%28,42%

18,66% 1,52% 6,00

Отличен

Много добър

Добър

Среден

Слаб



 Тенденции от изпитите 

• Най-много кандидат-студенти са се явили на 
изпит по „Биология” – общо 235 човека; 

• Ръст на явилите се на кандидатстудентски 
изпит по “Български език (езикова култура)“ – 
допълнителна дата за изпит в края на м. юли; 

• Продължаващите тенденции на явяване на 
изключително малък брой кандидати на 
изпитите по „Руски език”, „Немски език” и 
„Френски език” – между 1 и 3 бр., явили се 
през 2014 г.; 

• ОБЩА ТЕНДЕНЦИЯ – намалява броят на 
явяващите се на изпити. 



 Допълнителни данни 

Разпределение на кандидат-студентите според вида 

на училището 
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Най-желани  

специалности 

• 9-та поредна година е „Аграрна икономика”; 

• На второ място – „Растителна защита”;  

• Трета сред най-желаните – „Агрономство 

(полевъдство)”; 

• „Екология и опазване на околната среда” – на 

четвърто място; 

• “Аграрен туризъм” – на пето място. 



Най-нежелани 

специалности 

• „Селекция и семепроизводство” – 3 бр. за 

2014 г., 2 бр. за 2013 г. и 3 бр. за 2012 г.; 

• Агрономство (хидромелиорации)” – 5 бр. за 

2014 г., 3 бр. за 2013 г. и 1 бр. за 2012 г.; 

• „Растителна биология” – 1 бр. за 2014 г., 5 бр. 

за 2013 г. и 4 бр. за 2012 г.; 

• Агрономство (тропично и субтропично 

земеделие)” – 0 бр. български граждани за 

2014 г.; 5 бр. за 2013 г. и 5 бр. за 2012 г. 



Записване 

Записани студенти след съответното 

класиране в брой 
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Незаети места  

по специалности 

• „Селекция и семепроизводство” – 20 броя (не стартира курс) в 
редовна форма на обучение и 3 броя места в задочна форма на 
обучение; 

• „Растителна биология” – 20 броя (не стартира курс) в редовна 
форма на обучение; 

• „Агрономство (хидромелиорации)” – 20 броя (не стартира курс) в 
редовна форма на обучение; 

• „Биологично земеделие” – 18 места в редовна форма на 
обучение; 

• „Агрономство (декоративно градинарство)” – 16 места в редовна 
форма на обучение; 

• „Агрономство (лозаро-градинарство)” – 15 места в редовна 
форма на обучение; 

• „Агролесовъдни системи и планинско земеделие” – 11 места в 
редовна форма на обучение; 

• „Растителни биотехнологии” – 6 места в редовна форма на 
обучение. 



Приети над  

планираното 

• „Агрономство (полевъдство) – 4 броя в 
редовно обучение и 4 броя в задочно 
обучение; 

• „Екология и опазване на околната среда” – 7 
броя в редовно обучение; 

• „Агробизнес” – 7 броя в редовно обучение; 

• „Аграрно инженерство” – 1 бр. в редовно 
обучение; 

• „Агрономство (лозаро-градинарство)” – 1 бр. 
в задочно обучение; 

• „Растителна защита” – 1 бр. в задочно 
обучение. 



Внимание върху: 

• Прецизиране на броя и наименованието на 

специалностите, както и формата на 

обучение; 

• Активизирането на някои катедри; 

• Преференциалния прием на кандидати, 

завършили съответните професионални 

гимназии; 

• Известни трудности и забавяния в потока на 

информация и документооборота. 



     Приоритети  

на КСК 2015 г. 

 1. Разширяване на информационната 

 кампания по места; 

 2. Увеличаване на местата за събиране на 

документи и провеждане на изнесени изпити; 

 3. Разширяване на рекламно-информационна 

та дейност; 

 4. Скъсяване на сроковете за изпитната сесия 

 и записването; 

 5. Поддържане на положителен имидж на АУ  

сред кандидат-студентите. 



Основни акценти  

на учебната дейност 
 

АКРЕДИТАЦИЯ: 

Програмна акредитация на направление:  

⁻ 3.8. „Икономика“ за ОКС “бакалавър”, “магистър” и 

ОНС „доктор”  

⁻ Положителна оценка от следакредитациоония 

контрол на направление 3.7. „Администрация и 

управление“  

 

 

В процес на акредитация: 

⁻ 6.1. „Растениевъдство“ за ОКС „бакалавър” и 

„магистър”  

⁻ 6.3. „Животновъдство“ 

⁻ 3.7. „Администрация и управление“  

 

 



    Рейтинг на  

      професионалните направления  

      на АУ за 2015 
• Критерии: учебен процес, научни изследвания, учебна 

среда, социално-битови и административни услуги, 
престиж, реализация и връзка с пазара на труда 

• I-во място: 

  6.1. Растениевъдство 

  6.2. Растителна защита 

• II-ро място: 

  6.3. Животновъдство 

--------------------------------------------------------------------- 
Допълнително финансиране за: 

 6.1. Растениевъдство 

 6.2. Растителна защита 

 



• Кандидатстудентска кампания с активни 

дейности в регионите със силно развито 

земеделие (увеличаване на броя на 

училищата, където се провеждат изнесени 

изпити и прием на документи на място); 

• Обобщен график за провеждане на учебните 

занятия и държавните изпити за бакалаври и 

магистри; 

• Обобщен график  за практиките. 

 

 

 

Основни акценти  

на учебната дейност 



• Успешно са реализирани проектите: 

  -  “Студентски практики”; 

   -  “Студентски стипендии и награди”.  

• Разработена е система с няколко модула за управление на 

работните процеси в Аграрен университет по проект 

“Усъвършенстване системата за управление на Аграрен 

университет – Пловдив – гаранция за качество и 

конкурентоспособност“; 

• Закупена софтуерна програма;  

• Дарение от фирма “НЕКСГИС ТЕХНОЛОГИИ” ООД лицензи за 

ползване на географската информационна система 

“GISExplorer™” за модернизиране на учебния процес; 

• Предоставени  материали за обучение от фирма Claas;  

• Създаден Център за дистанционно обучение по проект 

BG051PO001- 4.3.04-0032 "Въвеждане на електронни форми за 

дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив ”. 

• 50 студенти са преминали пилотен дистанционен курс на 

обучение по  МК “Агробизнес”. 

 

Основни акценти  

на учебната дейност 



 

Факултет 

 

Специалност 

 

Брой дипломирани 

 

 

АФ 

Агрономство (Полевъдство) 48 

Растителни биотехнологии 14 

Растителна биология 2 

Селекция и семепроизводство - 

Зооинженерство 33 

Общо: 97 

 

 

 ЛГФ 

Аграрно инженерство 27 

Тропично и субтропично земеделие 18 

Лозаро-градинарство 37 

Хидромелиорации 17 

Декоративно градинарство 10 

Общо: 109 

 

Факултет по РЗА 

Екология и опазване на околната среда 26 

Растителна защита 17 

Агролесовъдни системи и планинско земеделие 11 

Общо: 54 

 

ИФ 

Управление на регионалното развитие 26 

Аграрна икономика 62 

Аграрен туризъм 35 

Общо: 123 

Дипломирани студенти от  

ОКС „бакалавър” – общо 383   

 



Награди при 

дипломиране 

• ОКС “бакалавър” – 28  студенти отличници 

• Награда на Ректора – Михаил Емилов 

Ангелов от специалност „Агрономство 

(Растителни биотехнологии)“ 

• Награда „Еразъм” – Лиляна Василева Икова  

от специалност „Аграрен туризъм“ 

• ОКС “магистър” – 1 пълен отличник 



Факултет 

Професионални 

направления 

Брой регистрирани 

студенти 

Брой потвърдени от 

работодател 

Брой потвърдили 

практика 

Брой сключили 

договор 

Факултет по 

Агрономство 

Растениевъдство 

(305)  

Животновъдство 

(101)  406 290 282 210 

Факултет по Лозаро-

градинарство 

Общо инженерство 

(67)  

Растениевъдство 

(277)  344 257 251 203 

Факултет по 

Растителна защита и 

Агроекология 

Науки за земята 

(154)  

Растениевъдство 

(59)  

Растителна защита 

(222)  435 331 321 259 

Факултет по 

Икономика 

Администрация и 

управление (121)  

Икономика (156)  

Туризъм (175)  452 359 362 308 

Център за магистри и 

докторанти 

Икономика (112)  

Туризъм (5)  

Науки за земята (7)  

Растениевъдство 

(13)  

Растителна защита 

(36)  

Животновъдство (8)  182 128 131 109 

Всички Общо 1819 1365 1347 1089 

Проект “Студентски практики”  
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Факултет 

 

Специалност 

 

Стипендии за успех 

 

Специални награди 

Зимен семестър  Летен семестър Зимен семестър  Летен семестър 

АФ Агрономство  (Полевъдство) 47 46 25 5 

Растителни биотехнологии 14 15 3 1 

Агробизнес 4 

Растителна биология 6 11 2 

Селекция и семепроизводство 9 5 

Зооинженерство 13 18 5 

ЛГФ Аграрно инженерство 12 19 3 7 

Тропично и субтропично земеделие 8 8 16 3 

Лозаро-градинарство 35 37 5 19 

Хидромелиорации 15 16 1 

Декоративно градинарство 17 20 12 

Факултет по РЗА Екология и опазване на околната среда 16 18 15 9 

Биологично земеделие 5 10 3 

Агролесовъдни системи и планинско земеделие 15 17 5 9 

Растителна защита 53 52 19 13 

ИФ Управление на регионалното развитие 21 23 2 6 

Аграрна икономика 24 20 12 15 

Аграрен туризъм 25 32 16 17 

ЦМД Агробизнес 3 

Екология на селищни системи 1 5 12 

Декоративни растения и ландшафтен дизайн 2 

Счетоводство и контрол 2 

Управление на туризма 3 

Европейски експерт по земеделие и селски 

райони 

7 

Общ брой: 336 390 124 139 

Европейски стипендии и награди  
2013/2014 г. 



Център  
за магистри и 
докторанти 



Основни дейности  

• Подготовка на документи за акредитация за обучение в 

ОНС „доктор” по направленията, където програмният 

период е изтекъл;  

• Организация по приема на магистри, докторанти и 

чуждестранни студенти и докторанти; 

• Контрол по своевременно внасяне на таксите за обучение 

от магистри и докторанти; 

• Издаване на Справочник за кандидатстване в ОКС 

”магистър” за учебната 2014/2015 г.; 

• Работа с Териториално статистическо бюро; 

• Попълване на данни в Националния регистър на 

действащи студенти; 

•  Изпълнение на процедури по легализация на чужди 

дипломи и работа с НАЦИД; 

• Поддържане на актуална информация в страницата на 

сайта на Университета. 



  

   Основни дейности  

     на Учебно-методичния  

съвет  

 • Предложения за унифициране на 

изискванията и промени в учебните планове 

на всички магистърски курсове, свързани със 

сроковете на обучение и кредитите в 

зависимост от предходното висше 

образование. 

• Своевременно разглеждане на 

предложенията за хоноруване или възлагане 

на преподаватели за извеждане на лекции и 

упражнения в МК. 



•  Промяна в наименованията на някои 

магистърски курсове или отделни дисциплини 

(по предложения на катедрите); 

•  Оптимизиране на хорариума и 

актуализиране на учебни програми по курсове 

и дисциплини, като се имат предвид 

измененията  в учебните планове; 

•  Обсъждане на учебни планове за 

разкриване на нови магистърски курсове. 

Основни дейности  

     на Учебно-методичния  

съвет  
 



Утвърдени от АС 

4 нови магистърски курса   

• Международен магистърски курс „Агробизнес и 

предприемачество“ (Agribusiness and 

Entrepreneurshiр), разработен съвместно с 

Университета в Мисури, САЩ;  

• Международен магистърски курс „Интегрирана 

растениевъдна продукция“ (с двойна диплома), 

разработен съвместно  със Западнопомерански 

технологичен университет – Шчечин – Полша;   

• „Икономика и управление на европейското 

земеделие и селски райони“; 

• „Финанси и счетоводство на аграрния сектор“ 
 



171 
183 

354 

195 

73 

268 

Раст. науки и вет. медицина Соц. стоп. и правни науки Общо 

Общ прием на магистри през отчетния период 

2013/2014 2014/2015 



Счетовод
ство и 

контрол 

Държ. и 
общ. 

финанси 

Фин. и 
счетоводс
тво на агр 

сектор 

Бизнес 
админист

рация 

Евр.експ. 
по 

земедел.
и 

сел.район
и 

Икон. и 
управл. 

на 
земедели

ето 

Управлен
ие на 

туризма 

Екологич
ен 

туризъм 

Икономи
ка на 

туризма 

Регион. 
разв. и 
местно 

самоупр. 

Общо 

2013/2014 45 8   9 59   23   26 13 183 

2014/2015     11     19 16 27     73 
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Прием на студенти-магистри от направление  
"Социални, стопански и правни науки" 





     РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАГИСТРИТЕ ОТ  
 ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  

ПРАВНИ НАУКИ”  ПО СПЕЦИАЛНОСТИ,  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И В ЗАВИСИМОСТ ОТ  

ПРЕДХОДНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 

 
М а г и с т р а т у р и 

АБ - Р АБ - З ОБЩО ОБЩО 

редовно 

2013/2014 

задочно 

2013/2014 

редовно 

2014/2015 

задочно 

2014/2015 
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Счетоводство и контрол                

  17   28   45    17     12 6 10             

Държавни и общински финанси         8   8           8               

Финанси и счетоводство на аграрния 

сектор       

11 

  

11 

                  

4 2 5 

Бизнес адмнистрация                    

      9   9           9               

Европейски експерт по земеделие      

 и селски райони 

27 

  

  

  

32 

  

  

  

59 

  

  

  

12 

  

7 

  

8 

  

12 

  

7 

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Икономика и управление на земеделието 

и селски райони       

19 

  

19 

                    

9 10 

Управление на туризма                        

  13   10 16 23 16  13      1 4 5       5 7 4 

Екологичен туризъм 

    27        27             1 23 3     

Икономика на туризма      26    26         12 6 8             

Регионално развитие и местно 

самоуправление 

  

  

  

  

13 

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 

  

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩО 57 27 126 46 183 73  42  7 8  42  48  36  1  23  3  9  18  

19

  



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАГИСТРИТЕ ОТ  

               ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ „РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ И  

    ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА” И „НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА”  ПО  

СПЕЦИАЛНОСТИ, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И В  

ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДХОДНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 

 

М а г и с т р а т у р и 

АБ - Р АБ - З ОБЩО ОБЩО редовно 

2013/2014 

задочно 

2013/2014 

редовно 

2014/2015 

задочно 

2014/2015 
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Международен магистърски курс "Растителна 

защита " Plant Medicine     21   21         10 11               

Растителна защита 7 15 74 63 81  78 7     12 23 41   15     27 36 

Биологично земеделие                                     

Екология на селищни системи 10 7     10 7                       7 

Агробизнес   3 8 12 8 15             3     4   8 

Агробизнес и предприемачество       29   29                     20 9 

Управление на системи за производство на 

безопасни и качествени храни     6 9 6 9                     6 3 

Лозарство с основи на винарството     6 6 6 6                   2   4 

Минерално хранене и торене на растенията     7 10 7 10                     2 8 

Селекция и семепроизводство       9   9                   2 5 2 

Пчеларство-индивидуално обучение                                     

Растениевъдна продукция     10 11 10 11                       11 

Селекция и репродукция на животните     6 8 6 8                   4   4 

Декоративни растения и ландшафтен дизайн       13 6 13                   3 7 3 

Производство на посевен и посадъчен материал 

    

10   10                           

 ОБЩО 
17 25 148 170 171 195  7      22  34  41  3  15    15  67  95 





Фиг. 6 

Приходи от такси на магистри и докторанти 
през   2012/2013 година 

Приходи от такси на магистри и докторанти 
през  2013/2014 година 

  

 

общо 
приходи

816 405 
лв.

докторанти

18 250лв

магистри

798 
155лв.

такси КСК 

6854.17 
лв. докторанти 

17350 лв.

магистри 

577685
лв.

общо 
приходи 

601889.1
7 лв.



 

Фиг.7 

Приходи и разходи от магистри за 2012/2013 година, разпределение 

 

 

 

Приходи и разходи от магистри за 2013/2014 година, разпределение 

 

 

 

Общо приходи
798155 лв.

ЦМД  39 907 лв.за АУ - 239 447 лв.

Материали, 
консумативи  и др. 
за обслужващите 

катедри -
199 539 лв.

За хонорари на 
преподавателите  
от АУ - 239 447 лв.

външни - 64 891 лв.
общо - 304 338

За хонорари на 
преподаватели 
от АУ 13728.00

За хонорари на 
външни 

преподаватели 
33174.29

осигуровки за 
ДДО; 1349.20

здравни 
осигуровки; 

884.50

материали; 
5029.61

командировки в 
страната; 

6016.69

учебници и 
книги за 

библиотеката; 
7204.98

вода, ток, 
горива; 1086.38

ЦМД 13606.53

външни услуги; 
292.00

Общо приходи 
601 889.17



• Организация по приема на документи и 

конкурсните изпити;  

• Организиране на общи курсове за обучение 

във връзка с изпълнение на индивидуалните 

планове на докторантите; 

• Изработени са единни образци за 

индивидуални и методични планове. 

 

Докторанти 



 Фиг. 5  

 

 

2013/2014 заявени приети дипломирани       2014/2015 заявени приети 

Редовно 22 11 10 18 6

Задочно 7 2 5 1

Самост. Подготовка 2 3
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Заявени, приети и дипломирани докторанти 



  

        Заявени и приети  през 2013/2014 г.  

              докторанти по научни области и специалности  

 

№ шифър Научни области, групи специалности и специалности 

Заявени Приети 

редовно задочно редовно задочно 

  01.00.00 ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ         

1 1.6.2016 Физиология на растенията 1   1   

  02.00.00 ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ         

2 02.18.01 Механизация и електрификация на растениевъдството 3       

3 02.22.01 

Екология и опазване на екосистемите /Екология на 

микроорганизмите/ 1 1 2   

4 02.22.01 Екология и опазване на екосистемите  3   1   

  04.00.00 СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ         

5 04.01.10 Растителна защита (Фитопатология) 1       

6 04.01.10 Растителна защита (Микробиология) 3   3   

7 04.01.13 Мелиорации 2       

8 04.02.04 

Хранене на селскостопанските животни и технология на 

фуражите 1       

9 04.02.09 Птицевъдство 1 1 1   

10 04.02.07 Овцевъдство и козевъдство 1   1   

11 04.01.14 Растениевъдство 2   1   

12 04.01.02 Почвознание   1     

13 04.01.04 Агрохимия   1     

14 04.01.16 Зеленчукопроизводство 1 2     

  05.00.00 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ         

15 05.02.21  

 Организация и управление на производството (по отрасли и 

подотрасли) 2 1 1   

    ОБЩО: 22 7 11   



           Заявени и приети през 2014/2015г.  

               докторанти по научни области и специалности 
 

№ шифър 

Научни области, групи специалности и 

специалности 

Заявени Приети 

редовно задочно редовно задочно 

  02.00.00 ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ         

1 02.18.01 

Механизация и електрификация на 

растениевъдството 4 1 3   

2 02.22.01 

Екология и опазване на екосистемите /Екология и 

опазване на екосистемите/ 1 1     

3 02.22.01 Екология и опазване на екосистемите  1       

  04.00.00 СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ         

4 04.01.10 Растителна защита (Фитопатология) 1 1     

5 04.01.10 Растителна защита (Ентомология) 2   1   

6 04.01.13 Мелиорации 1       

7 04.02.04 

Хранене на селскостопанските животни и 

технология на фуражите 1       

8 04.02.09 Птицевъдство 2   1   

9 04.01.14 Растениевъдство 2       

10 04.01.19 Декоративно градинарство   1   1 

11 04.01.16 Зеленчукопроизводство 2       

  05.00.00 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ         

12 5.2.2018 

Икономика и управление                   (Аграрна 

икономика) 1 1 1   

    ОБЩО: 18 5 6 1 



Заключение 

• Намален прием на магистри в направление „Икономика“ и „Науки за земята“, 

поради липсата на капацитет в тези направления; 

• ЦМД работи за подобряване на организацията на работа и изпълнение в срок 

на дейностите по провеждане  на учебната дейност и обслужване на магистри и 

докторанти; 

• Стартиране на нови магистърски курсове; 

• Стриктно се поддържа  документацията и отчита студентският статус; 

• Продължава работата по актуализацията на учебните планове и програми за 

всички магистърски специалности и цялостно окомплектоване на 

документацията; 

• В резултат на проведените анкети по качеството и задълбочен анализ на 

отразеното в тях, са положени усилия за отстраняване на допуснатите слабости 

и учебната дейност протича нормално при завишен интерес; 

• Разработена е частта за магистърските курсове от област на висшето 

образование 6.0. „Растениевъдство и ветеринарна медицина“ във връзка с 

изготвянето на документи за акредитация в направление 6.1. „Растениевъдство“ 

и 6.3. „Животновъдство“;  

•  Подготовка на документи за акредитация за обучение в ОНС „доктор” по 

направленията, където програмния период е изтекъл. 

 



 
• Да се работи системно заедно с факултетните 

ръководства за кадровото обезпечаване на магистърските 

курсове (особено от област на висшето образование 

„Социални, стопански и правни науки”), тъй като липсата 

на щатни хабилитирани преподаватели ни изправя пред 

дилемата за преустановяване на приема в някои от най-

предпочитаните специалности;  

• Работа по акредитацията за обучение в ОНС „доктор” 

от  направление „Растениевъдство”; 

• Разработване на нови план-сметки за издръжка и 

разходване на средствата за действащите МК. 

Предстоящи задачи 



Предстоящи задачи 

• Провеждане на активна кандидатстудентска кампания 
за прием 2015/2016 г.; 

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

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

• Актуализиране на учебните планове и програми; 

• Продължаване на модернизацията на учебната база. 

 



Тревожни тенденции 

• Увеличаване броят на отпадналите студенти, което води до 

промяна броя на групите през учебната година и намаляване 

броя на студентите в различните специалности – „Растителна 

биология“, „Биологично земеделие“, „Селекция и 

семепроизводство“, „Тропично и субтропично земеделие“ и др.; 

• Липса на достатъчно зали, което се отразява на седмичния 

график на учебните занятия; 

• Закъсняване с плащане на семестриалните такси, независимо от 

поставените срокове; 

• Преустановен прием в специалността „Управление на 

регионалното развитие”; 

• Преустановен прием в МК „Счетоводство и контрол” и „Държавни 

и общински финанси” по препоръка на акредитационната 

комисия, оценяваща  професионалното направление 

„Икономика”.  

 



ДЕПАРТАМЕНТ  
ЗА ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА 

И СПОРТ 



През летния семестър на учебната 2013/2014 са обучени 20 

чуждестранни кандидат-студенти и 23 студенти през зимния 

семестър на учебната 2014 /2015 г.  

Общо  постъпленията  от  такси  за  отчетния    период  –  108 514 

лв.  

/със 17 994 лв.  повече в сравнение с предходната година/. 

Изведени са общо 2000 часа упражнения в 2 групи през 2013/2014 
г. и  

 2000 часа с 2 групи през 2014/2015 г.  

Сключени са 2 договора с фирми  за набиране на студенти. 

   

Проблеми:  

• Неизвинени отсъствия на някои от чуждестранните студенти 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” 

ПОДГОТВИТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  

ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ 

 



 ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ  

 СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ 

Организирани са: 

•  11 краткосрочни курса по български език за 

чужденци 

• 1 краткосрочен курс по английски език  

• Постъпленията са в размер на  2 352 лв.  

• Общо  постъпленията   от   такси   на 

чуждестранни  студенти  и  курсове – 110 866 

лв. 

 



СЕКЦИЯ  

„ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ 

• През отчетната година бяха актуализирани 

програмите на специалностите, подлежащи 

на акредитиране.  

• Всички щатни преподаватели имат пълно 

натоварване. Тъй като броят на часовете по 

английски език варира, се налага 

ангажирането на 1 хоноруван преподавател. 

 

 



СЕКЦИЯ  

„ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ 

• Участия в научни конференции – 3 

• Публикации в научни издания – 3 

• Международна дейност – преподавателите от 

секцията участват в следните международни 

проекти: 

1. Ст. пр. Галина Андонова – Билатерален проект  за 

преподавателска и студентска мобилност по 

програма СОКРАТЕС/ЕРАЗМУС гр. Каен, Франция.     

2. Ст. пр. Ина Манева и ст. пр. В. Симеонова – Erasmus 

of  University of life sience – Prague 2014  

 



Проблеми: 

 
  

 През последните години установяваме изключително ниско ниво 

на владеене на съответния чужд език на значителна част от студентите. 

Съществена трудност е и голямата разлика във входното ниво при 

първокурсниците. При досегашната организация на чуждоезиково 

обучение по административни подгрупи и съкращаване на хорариума  не 

се постига оптимален резултат.  

 След обсъждане на този проблем на заседание на секция „Чужди 

езици” с участието на представители на Студентския съвет сме на мнение, 

че е необходимо  разпределянето  на студентите в групите според 

началното ниво на владеене на чуждия език. За напредналите и 

заинтересованите би било ефективно обучение в специализирани 

интензивни групи. Преди години съществуваше такава практика и тя 

даваше много добри резултати. 

 В тази връзка предлагаме при записване студентите да попълват 

входящ тест по изучавания в средното училище чужд език, който ще бъде 

представен в деканатите. След проверка от преподавателите да се 

сформират административните групи съобразно получените резултати. 



СЕКЦИЯ „ФИЗИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” 

Представяне на студентите-спортисти в различни състезания от 
градски и национален мащаб: 

 

• Отбор по баскетбол – второ място в републиканската група. 

• Отборите по тенис на корт – мъже – второ място, жени – 

трето място в градското първенство. Индивидуално трето 

място при жените в общинския турнир. 

• Отбор по футбол – трето място в квалификационната си  група  

и победа в първата елиминация.  Участие в Европеада в гр. 

Солун по футбол.   

• Отбор по волейбол, мъже – второ място – в есенния кръг на 

републиканското първенство и второ място на общинския 

турнир. 

  



 

• Отбор по силов трибой – първо място в  градското първенство. Три първи и две 

втори  места в индивидуалните категории. 

• Канадска борба – първо място отборно. Две първи и две втори места в 

индивидуалните категории. 

• Отбор по лека атлетика – второ място по крос – мъже и второ място при жените 

на градското първенство, както и второ място в комплексното класиране в 

пролетното първенство. През есента – второ място мъже, трето място – жени. 

• Плуване – градско първенство – три първи места и отборно първо място. 

•   Участие на двама преподаватели с доклади на научни конференции.  

•   С цялостното  обновяване и модернизиране на басейна и част  от спортния  

комплекс  спортната  база на АУ се оформи като една от най-модерните в града 

и страната.  

Предложения: 

• Да се възстановят задължителните часове по физическо възпитание и 

спорт във всички факултети за студентите от първи курс. 

• Да се обнови откритата и закритата спортна база на секцията. 

 

  

 

СЕКЦИЯ „ФИЗИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”  



Осигуряване на  
качеството 

  



Организационна  

дейност 

• Актуализиране на „Правилника за 

атестиране на научно-преподавателския 

състав” и придружаващия  го „Атестационен 

лист”; 

• Проведени и вътрешни одити; 

• Оценка на състоянието на учебната 

документация за ОКС „бакалавър” на 

различни специалности. 

 

 



Оценка на системата 

• 67 посещения на случаен принцип на 

занятията от четирите факултета; 

• Участие в организирана от Центъра за 

качество на обучението към Икономическия 

университет гр. Варна „Кръгла маса с 

международно участие”; 

• Публикуван е материалът „Основни елементи 

на системата за оценяване и поддържане 

качеството на обучение в АУ“. 

 



Дейност 

• Във Факултета по агрономство са посетени 

общо 20 лекции и упражнения в 

специалностите „Агрономство-полевъдство“, 

„Растителна биология“, „Зооинженерство“ и 

„Растителни биотехнологии“; 

• Във факултета по лозаро-градинарство са 

направени 13 посещения в специалностите 

„Лозаро-градинарство“, „Хидромелиорации“, 

„Декоративно градинарство“ и „Тропично и 

субтропично земеделие“. 

 



Дейност 

• Във Факултета по РЗА са направени 18 

посещения в специалностите „Растителна 

защита“, „Екология и опазване на околната 

среда“, „Агролесовъдни системи и планинско 

земеделие“ и „Биологично земеделие“; 

• Във Факултета по икономика – 16 посещения 

в специалностите „Аграрна икономика“, 

„Аграрен туризъм“ и „Управление на 

регионалното развитие“. 

 



Предложения от ИФ 

• Изучаването на специализиран английски 

език; 

• Възможност студентите да записват като 

избираема дисциплина втори чужд език; 

• Като избираема или факултативна 

дисциплина да се включи дисциплината 

„Спорт” и то във всички курсове; 

• Работещи студенти на постоянен трудов 

договор да ползват право за 50% - но 

посещение на занятията. 

 



Предложения на студенти  

от ОКС „Бакалавър” 

• Да се увеличат часовете за практики по 

специалните дисциплини за по-добро 

усвояване на преподавания материал и 

придобиване на конкретни практически 

умения; 

• Да се актуализират учебните планове; 

• Да се издават нови учебници с обновено 

учебно съдържание, съответстващо на 

актуализираните учебни програми; 



Предложения на студенти  

от ОКС „Бакалавър” 

• Да се въведе, където е възможно, текущо 

оценяване, като форма за облекчаване на 

семестриалните изпити; 

• Да се спазва стриктно приемното време и 

качеството на обслужване от 

административните служби; 

• Разписът на учебните занятия за студентите 

от задочна форма на обучение да се качва на 

сайта на АУ поне две седмици по-рано; 

 



Предложения на студенти  

от ОКС „Бакалавър” 

• Да се подобрят условията на базите за 

провеждане на практическо обучение по 

съответните дисциплини; 

• При избора на Студентски съвет да има по-

голяма гласност, защото и през тази учебна 

година около 90% от студентите не са 

участвали в избора и не познават членовете 

на Студентския съвет; 

 



Предложения на студенти  

от ОКС „Бакалавър” 

• Малък е броят на анкетираните, които смятат, 

че учебното съдържание на изучаваните 

дисциплини е достатъчно актуално; 

• По-голям процент от студентите (75%  срещу 

40% от миналата година) са на мнение, че 

обслужването от административните служби 

е подобрено. 

 



Предложения на студенти  

от ОКС „Бакалавър” 

• 50% от анкетираните са посочили, че базите 

за практическо обучение са на сравнително 

добро ниво; 

• Над 70% от тях са на мнение, че трябва да се 

увеличат часовете за практическо обучение; 

• 90% от студентите одобряват текущата 

оценка като възможност за облекчаване на 

изпитната сесия; 

 



Предложения на студенти  

от ОКС „Бакалавър” 

• 22% са си намерили работа и едва при 28% 

от тях заеманата длъжност съответства на 

образователната им степен; 

• 70% от анкетираните са посочили, че имат 

нужда от допълнителна квалификация по 

специалността и 85% от тях са на мнение, че 

биха я получили отново в АУ. 

 

 



Предложения на студентите  

от ОКС „Магистър” 

• Да се подобри организацията на учебния 

процес и административното обслужване; 

• Да няма застъпване на часовете от 

бакалавърските и магистърски курсове; 

• Да се сведе до минимум обединяването в 

една група на студенти от различни 

професионални направления и области на 

висше образование; 

 



Предложения на студентите  

от ОКС „Магистър” 

• Да се увеличат часовете за практически 

занятия; 

• Да се предлагат учебни помагала с 

предназначение за магистри. 

 



І. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА 

КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ 

1.  Харесвате ли специалността, в 

която се обучавате?

97%

2% 1%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

2.  Мислите ли, че с получената от 

Аграрния университет диплома ще 

си намерите подходяща работа?

78%

0%

22%
ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

3.  Притежава ли преподавателят, 

според Вас, задълбочени познания 

по дисциплината?

95%

2%
3%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ 93%

2% 5%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

4. Преподава ли учебния материал ясно 

и достъпно?



І. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА 

КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ 

75%

5%

20%

ДА

НЕ

НЕ МОГА

ДА

ПРЕЦЕНЯ

5. Подкрепя ли се преподаваният 

материал с примери от практиката?

6.  Отговаря ли преподавателят на 

зададени от Вас въпроси по време 

на лекции/упражнения?

95%

2%

ДА

НЕ

7. Смятате ли, че дисциплината, 

която изучавате, е адаптирана към 

специалността Ви?

75%

5%

20% ДА

НЕ

НЕ МОГА

ДА

ПРЕЦЕНЯ

8.  Актуално ли е, според Вас, 

учебното съдържание на 

дисциплината?

70%
5%

25%

ДА

НЕ

НЕ МОГА

ДА

ПРЕЦЕНЯ



І. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА 

КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ 

9.  Учебните помагала, с които 

работите, сте набавили от:

80%

15%
5% Библиотека

Книжарница

От

преподавателя

без заплащане

10.  Оценявате ли високо учебните 

помагала, с които работите?

50%

20%

30%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

11.  Колегиално ли е отношението 

на преподавателя към студентите?

90%

5% 5%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

12. Оценява ли се обективно 

извънаудиторната Ви работа?

70%

30%
0%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



І. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА 

КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ 

•Да се издават нови учебници и учебни помагала с обновено  

съдържание, съответстващо на актуализираните учебни програми. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

13.  Спазва ли преподавателят 

точно учебния разпис?

100%

0%0%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

14. Можете ли да дадете висока 

оценка на ерудицията на 

преподавателя?

90%

5% 5%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



ІІ. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА  

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И  

УСЛОВИЯТА В УЧЕБНИТЕ  АУДИТОРИИ И  

ЛАБОРАТОРИИ 

1.  Смятате ли, че аудиториите 

отговарят на съвременните 

изисквания за оборудване с 

необходимата техника?

95%

2% 3% ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

2. Смятате ли, че лабораториите 

отговарят на съвременните 

изисквания за оборудване с 

необходимата техникя и 

апаратура?

90%

5% 5% ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

3.  Смятате ли, че учебните зали 

отговарят на изискванията за 

безопассност и чистота?

86%

7% 7%
ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

4.  Имате ли достъп до Декана (в 

определеното приемно време) за 

решаване на възникнали 

административни въпроси?

85%

10% 5%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



ІІ. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА  

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И  

УСЛОВИЯТА В УЧЕБНИТЕ  АУДИТОРИИ И  

ЛАБОРАТОРИИ 

5.  Качествено ли е обслужването 

Ви от инспекторките в Деканата?

75%

15%

10%
ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

6. Спазва ли се стриктно 

приемното време от 

административните служби?

57%25%

18% ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

7.  Ползвате ли on line достъпа и 

наличния книжен фонд в 

Библиотеката?

13%

70%

17%
ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

11%

89%

ДА

НЕ

8.  Участвахте ли в избора 

на Студентски съвет?



ІІ. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА  

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА  

В УЧЕБНИТЕ  АУДИТОРИИ И ЛАБОРАТОРИИ 

10.  Търсили ли сте съдействието 

на Студентския съвет при 

решаването на някакви проблеми?

40%

60%

ДА

НЕ

30%

64%

6%
ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

9. Познавате ли членовете на 

Студентския съвет?

•Да се спазва стриктно приемното време и качеството на обслужване 

от административните служби. 

 

.При избор на Студентски съвет да има по-голяма гласност, защото 

 и през тази година около 90% от студентите са посочили, че не са  

участвали в избора и не познават членовете на Студентския съвет. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 



ІІІ. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА 

ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ  

(ПРАКТИКИ, СТАЖОВЕ) 

1. Теоретичната Ви подготовка 

достатъчна ли е за провеждането 

на практическото обучение по 

дисциплината?

70%

20%

10%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

2.  Добра ли е базата за провеждане 

на практическо обучение на високо 

ниво по съответната дисциплина?

53%43%

4%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

3.  Участва ли преподавателят 

активно (с обяснение и показване) 

в практическите дейности?

86%

14%

ДА

НЕ

4. Организацията на практическото 

обучение по време и 

продължителност съобразена ли е 

с особеностите на дисциплината, за 

която е предвидена?

77%

10%

13% ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



ІІІ. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА 

ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ  

(ПРАКТИКИ, СТАЖОВЕ) 

5. Организацията на практическото 

обучение по последователност на 

технологичния ппроцес 

съобразена ли е с особеностите на 

дисциплината, за която е 

предвидена?

70%

29%
1%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

6.  Получените практически занятия 

и умения ще намерят ли 

приложение при изучаването на 

следващи учебни дисциплини?

57%
20%

23% ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

7. Обективно ли се оценяват 

придобитите от Вас знания и 

умения от практическото 

обучение?

60%15%

25%
ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

8.  Необходимо ли е да се увеличат 

часовете за практическа 

подготовка? 

70%

25%

5%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



ІІІ. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА 

ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ  

(ПРАКТИКИ, СТАЖОВЕ) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

• Да се подобрят условията  в базите за провеждане на практически  

  обучения по съответните дисциплини. 

• Да се увеличат часовете за практики по специалните дисциплини,  

  като форма за под-добро усвояване на преподавания материал и  

  придобиването на практически умения. 

9. Промени ли се Вашият интерес 

към дисциплината след 

провеждането на практическо 

обучение?

80%

15%

ДА

НЕ

10.  Ако практическото обучение не 

беше задължително, щяхте ли да го 

посещавате и да участвате в него?

50%

14%

36%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



ІV. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ  

ОТНОСНО ОБЕКТИВНОСТТА НА ОЦЕНЯВАНЕ  

И СПАЗВАНЕ НА  

ИЗПИТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ 

1.  Спазва ли се предварително 

обявеният график за провеждане на 

семестриалните изпити?

95%

5%

ДА

НЕ

3.  Имате ли предварителна 

информация относно 

изискванията на преподавателя и 

критериите за оценяване на 

съответната дисциплина?

60%

40% ДА

НЕ

2.  Достатъчна ли е по 

продължителност изпитната ви 

сесия?

85%

15%

ДА

НЕ

4.  Оценяването съответства ли на 

предварително обявените 

критерии?

60%
30%

10%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



ІV. ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ  

ОТНОСНО ОБЕКТИВНОСТТА НА ОЦЕНЯВАНЕ  

И СПАЗВАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ 

5.  Можете ли по време на изпита 

спокойно да изразите придобитите 

от вас знания%

95%

5%

ДА

НЕ

6.  Обективно ли се оценяват 

придобитите от вас знания и 

умения?

90%

6% 4%
ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

7.  Одобрявате ли текущата оценка 

по време на семестъра като форма 

за облекчение на семестриалния 

изпит? 

90%

5% 5%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

8. Толерират ли се някои студенти 

по време на изпит?

10%

60%

30% ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

•Да се въведе, където е възможно, текущото оценяване като  

  форма за облекчаване на семестриалните изпити. 



V. ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИТЕ  

СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД  

ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС “БАКАЛАВЪР” И  

ОКС “МАГИСТЪР”  

В АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

1.  Харесвате ли завършената от 

Вас специалност?

94%

6%0%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

2.  Работите ли по завършената от 

Вас специалност?

22%

78%

ДА

НЕ

3. Заеманата от Вас длъжност 

съответства ли на образователната 

Ви степен?

28%

72%

ДА

НЕ

4. Имате ли нужда от допълнителна 

квалификация по специалността?

68%

30%

2%
ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



V. ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИТЕ  

СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД  

ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС “БАКАЛАВЪР” И  

ОКС “МАГИСТЪР” В АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

5. Ако имате, бихте ли я придобили 

отново в Аграрния университет?

85%

5%
10%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

6. Смятате ли, че образованието и 

квалификацията, която сте 

получили в Аграрния университет, 

е на ниво и Ви дава добър старт за 

работа?

80%

6%

14%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

7. Имате ли самочувствието да 

започнете личен бизнес след 

приключване на образованието си 

в Аграрния университет?

57%
20%

23%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

8. Смятате ли, че на Вас се гледа 

като на човек с авторитет, защото 

сте възпитаник на Аграрния 

университет?

67%
11%

22%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



V. ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИТЕ 

СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД  

ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС “БАКАЛАВЪР” И  

ОКС “МАГИСТЪР” В АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

9.  Ако работите, какво е равнището 

на Вашия доход?

60%
30%

10%

300-600 лв.

600-900 лв.

900-1200 лв.

10.  Препоръчвали ли сте на други 

Аграрния университет като ВУЗ с 

традиции в областта на аграрните 

науки?

94%

6%

ДА

НЕ



VІ. ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 

ОКС “МАГИСТЪР” ЗА КАЧЕСТВОТО НА  

ПРЕПОДАВАНЕ 

1.  Все още ли харесвате записания 

от Вас магистърски курс?

85%

15%

ДА

НЕ

2. Заеманата от Вас длъжност (ако 

работите) изисква ли обучение в 

избрания от Вас магистърски курс?

55%

45% ДА

НЕ

3.  Смятате ли, че има значително 

повторение на учебния материал от 

бакалавърския курс?

50%

35%

14% 1% до 25%

25-50%

50-75%

над 75%

4.  Смятате ли, че учебната 

програма на курса е добре 

балансирана?

60%25%

15%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



VІ. ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 

ОКС “МАГИСТЪР” ЗА КАЧЕСТВОТО НА  

ПРЕПОДАВАНЕ 

5. Смятате ли, че учебният процес е 

добре организиран?

30%

60%

10%
ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

6.  Каква част от преподавателите 

извеждат планираните часове?

70%

20%

10%

всички

повече от

половината
по-малко от

половината

7.  Удовлетворени ли сте от обема 

на преподавания материал?

60%

40%

ДА

НЕ

8. Колегиално ли е отношението на 

преподавателите към Вас?

90%

10%

ДА

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



VІ. ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 

ОКС “МАГИСТЪР” ЗА КАЧЕСТВОТО НА  

ПРЕПОДАВАНЕ 

9.  Имате ли самочувствието да 

започнете личен бизнес или да 

заемете ръководна длъжност след 

приключване на образованието си 

в съответния магистърски курс?

50%

25%

25%
ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ

10. Смятате ли, че образованието и 

квалификацията, която ще получите 

в Аграрния университет, е на ниво 

и ще Ви даде добър старт за 

работа?

60%
10%

30%

ДА

НЕ

НЕ МОГА ДА

ПРЕЦЕНЯ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

•Да се обърне сериозно внимание на водещите преподаватели в  

различните МК относно посочения от анкетираните студенти  

процент (от 25% до 75%) повторение на учебния материал  

от бакалавърския курс. 

 

•Да се подобри организацията на учебния процес и нивото на  

административното обслужване от страна на центъра за  

магистри и докторанти. 

 

•Да  се сведе до минимум  обединяването в една група на студенти 

от различни професионални направления и области на висше обра- 

зование. 

 

•Да се увеличат часовете за практически занятия и практики. 

 

•Да се подобри нивото на учебните помагала, предлагани на  

  студентите магистри. 



Център  
за продължаващо 

обучение 
 



Цел, дейности 

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

– паралелно обучение за допълнителна квалификация 
на студенти;  

– следдипломна квалификация и преквалификация на 
земеделски стопани, специалисти, бакалаври и 
магистри. 

• Центърът се развива като активен партньор в европейски 
образователни проекти по линия на ЕNTER. 

• Центърът за продължаващо обучение е на пълна 
финансова самоиздръжка. 

• Центърът отчислява 20% от приходите за Аграрния 
университет; покрива всички разходи, за поддържане на 
щата, заедно с осигуровките;  а така също реализира и 
допълнителни печалби. 



Дългосрочна специализация Срок 
 

Януари – май           Септември – декември 

Професионална педагогика 75 43 

Икономика и външна 
търговия с ССС 

Външно и вътрешно 
озеленяване и дизайн 

Компютърни системи и 
технологии 

Общ брой студенти  118 

СПЕЦИАЛИЗИРАЩА И 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 

СТУДЕНТИ 

Брой обучавани студенти в дългосрочни специализации 

Реализираните приходи от такси на студентите са в размер на 17 700 лв. 

                                                                                              (21% от приходите) 



Дългосрочна специализация Брой дипломирани 
студенти 

Професионална педагогика 8 

Икономика и външна търговия 
със ССС 

10 

Външно и вътрешно 
озеленяване и дизайн 

5 

Компютърни системи и 
технологии 

9  

Общ брой студенти 32 

  

Дипломирани студенти от дългосрочни 

специализации 



Дипломиране на  

випуск 2014 г.  

Студенти в ЦПО    



СПЕЦИАЛИЗИРАЩА И 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С 

ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

Дългосрочни специализации Брой курсисти 

Растителна защита и торене 13 

Професионална педагогика 1 

Външно и вътрешно озеленяване и дизайн 1 

Обща агрономия 2 

Банков надзор 1 

Организация и управление в ресторантьорството 
 

1 

Общ брой 19 курсисти 



Краткосрочни курсове Брой курсисти 

Професионален потребител на продукти за растителна 
защита – 6 курса; 

80 

Производство на овощен посадъчен материал – 1 курс; 5 

Агроекология – 6 курса; 24 

Управление в аграрния туризъм - 1 курс; 2 

Счетоводство – 1 курс; 2 

Вътрешни одитори по управление на качеството и 
безопасност на храните – 1 курс; 

11 

Актуални проблеми при храненето на селскостопан-
ските животни – изнесено обучение в гр. Сливен – 1 
курс; 

8 

Общо обучавани курсисти 132 

Финансови постъпления от външни потребители – 66 616 лв. (79% от 

приходите) 



IV. Други дейности 

• Участие в ЕNTER Study Days – 23-25 април 2014 г. – Вагенинген, Холандия 
 
 

 

Обучението се проведе в новата 

сграда на STOAS – Вагенинген; 

 

Участниците от Аграрния 

университет се представиха с два 

доклада; 

 

Материалите са отпечатани в 

сборник. 



IV. Други дейности 

• Екпертно обучение на ЕNTER  – 11-12 ноември 2014 г. – Вагенинген, 
Холандия 

 
 

Общо 29 души взеха участие в 

тренировъчните сесии, в това 

число: 

• 8 асистенти  и докторанти от 

факултетите по 

Агрономство, Лозаро-

градинарство и Растителна 

защита и агроекология; 

• Представители на 

земеделските гимназии в 

Свиленград, Първомай, 

Белозем, а също и от 

професионалната гимназия 

по строителство и 

архитектура в Пловдив; 

• Студенти по педагогика от 

ЦПО.   



ПРИХОДИ РАЗХОДИ 

ПРИХОДИ – 2014 г. 
 
84 316,00 лв 

РАЗХОДИ – 2014 г. 
 
1. Отчисления за АУ (20%)–             16863,20 лв. 

2. Заплати по трудови  
правоотношения с осигуровки  -      25953,58 лв. 

3. Хонорари по извънтрудови правоотношения с осигуровки –                                       
9916,90 лв. 

4. Рекламни материали –                  1931,29 лв. 
 
5. Други – командировки, 
канцеларски, телекомуни- 
Кационни                                               2546,74 лв. 

ОБЩО РАЗХОДИ                                 57211,71 лв.      
Остатък от 2014 г. - 27104,29 лв 
 

Натрупани остатъци от предходен период – 63785.34 лв. 
ОБЩ НАТРУПАН ОСТАТЪК КЪМ 1.01.2015 – 90889.63 лв. 

V. Справка  за финансовите постъпления  и 

разпределение в Центъра за продължаващо 

обучение, 2014 г. 



ТЕНДЕНЦИИ: 

• Центърът за продължаващо обучение устойчиво се развива 
като звено на пълна финансова самоиздръжка, с което 
заслужено се гордее. 

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

 

VІІ. ТРУДНОСТИ 

• В центъра на постоянен щат от 5 години остана само една 
служителка (поради майчинство на другата), което периодично 
създава затруднения. Нарасналият напоследък поток от 
външни потребители често е невъзможно да се обслужи бързо 
от един човек, което пък често е причина директорът също да 
поема техническа работа. 

• Не всички преподаватели от Университета с готовност 
откликват на покана от Центъра за участие в учебния процес, 
като за основна причина изтъкват ниския хонорар. 

• Въпреки непрекъснато разширяващия се обем от рекламни 
материали и инициативи, набирането на студенти рязко 
намалява. 

 



Намерения, очаквания 

• Екипът на Центъра изказва готовност пред Ръководството на 
Университета за разработване на нови проекти или включване в 
такива, свързани с образователни дейности. 

• Очакваме също ПРСР 2014-2020 да даде благоприятен шанс на 
Аграрния университет, респ. на Центъра за участие в мерките, 
свързани с професионалното обучение, в която област имаме 
натрупан опит. 

 

 

 

ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ОТЧИТА 
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА, С ИЗПЪЛНЕН ФИНАНСОВ ПЛАН,  

     С РАЗНООБРАЗНИ ДЕЙНОСТИ И С ВИСОКИ АМБИЦИИ ЗА 
РАЗВИВАНЕ, ВЪПРЕКИ СЛОЖНИТЕ ФИНАНСОВО-

ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ.  

     

 

 



ЦЕНТЪР  
ЗА ИНФОРМАЦИОННИ  
И КОМУНИКАЦИОННИ  

ТЕХНОЛОГИИ 



    Центърът продължава да работи за 

обновяване на използваната от 

преподаватели и служители компютърна 

техника, за подобряване на условията на 

труд, задоволяване на нарастващите 

потребности от информационно осигуряване 

и прилагане на нови методи за обучение.  



ТЕХНИКА 2013/14 
Бр. 

2014 
Бр. 

Принтери 7 11 

Скенери 2  4 

Компютърни системи 64 75 

Мултимедии 10 15 

Мултифункционални устройства 15 16 

Лаптопи 19 22 

Монитори 64 75 

Wi-FI  антени 20 - 

Суичове 12 2 

Сървъри - 4 

Стойност (лв.):            130 000 196 000 

Закупена техника 

*По-голяма част от техниката е закупена със средства на проекти по Оперативните програми 



    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  

и озвучителни системи 

Подменени мултимедии 

1. Заседателна зала-ректорат2 аудитория 

2. 3 аудитория 

3. 4 аудитория 

4 5 аудитория + компютър 

5. 8 аудитория 

6.  222 аудитория в катедра “ Животновъдни науки” 

 



Структурно окабеляване –  

над 3000 m UTP кабел 

1. Барака 2  

2. Зала “В” в катедра “ Информатика”  

3. МТС склад  

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 1 G. Изцяло 

преокабелени са помещенията на: 

 

 



Структурно окабеляване  

1. Център за дистанционо обучение 

2. Зала “В” – катедра “ Информатика” 

3. Зала 317-  Агрономически факултет 

4. Счетоводство 

5. Агрономически и Лозаро-градинарски факултет – етажи 0,1,2 и  

2 етаж на катедра  “Механизация” 

 

Ново структурно окабеляване с 

материали, съответстващи на 

стандартите за мрежи с капацитет 1 до 

10 GB и положени 3600 m UTP мрежови 

кабел 
 



Интернет достъп 

ОБЕКТ 

1. Факултет по Лозаро-градинарство – опорен суич и шкаф ет.2 

2. Факултет по Агрономство – опорен суич и шкаф ет.2 

4. Катедра “ Информатика” 

Монтирани са нови опорни оптични суичове , 

позволяващи контрол и мониторинг на 

трафика, скоростта и услугите. 



Реновиране на сървърното помещение 

Преди реновиране 

След реновиране  



                         Извoди и препоръки 

 
• 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. 

• Предстои закупуване на нови софтуерни програми. 

 

 



МЕЖДУНАРОДНА 
ДЕЙНОСТ 



 

 

 Сътрудничество с чуждестранни университети;  

 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. 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 



         Договори за двустранно  

      сътрудничество 

 Международно бизнес училище в Сао Паулу – Бразилия 

 Международен университет – гр. Куернавака Морелос, 

Мексико  

  Институт по аграрна икономика – Белград, Сърбия  

 Агрономически факултет, Университет в Белград – Сърбия  

 Западно-Казахстански аграрно-технически университет 

„Жангир хан“ – гр. Уралск, Казахстан  

 Южно-Казахстански държавен университет „М. Ауезвов“ – 

гр. Шимкент, Казахстан  

 Белоруска държавна селскостопанска академия – гр. 

Горки, Беларус  

 



         Договори за двустранно  

      сътрудничество 

 Азербайджански държавен аграрен университет – гр. 

Гянджа, Азербайджан  

 Висше училище в Резекне – Латвия    

 Сиктивкарски държавен университет – гр. Сиктивкар, 

Русия  

 Институт по икономика на селското стопанство и храните 

към Полски изследователски институт – Варшава, Полша 

 Университет за устойчиво развитие – Еберсвалде, 

Германия 

 

 



Международни проекти 

17 проекта, в т.ч.: 

 

- 8 образователни; 

- 5 научноизследователски; 

- 4 проекта, финансирани от Оперативни 

програми на ЕС 
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Международни  

образователни проекти  

Програма Ръководител Наименование на проекта Период 

Erasmus + University Charter 60911-LA-1-2014-1-BG-E4AKA1-ECHE 2014-2020 

LLP Тематична мрежа Проф. 

Аладжаджиян 

Towards the innovation of the food chain through the 

modernization of Food Studies, ISEKI_Food-4 

2011-2014 

LLP Тематична мрежа Ст. преп. Ваня 

Симеонова 

The challenges of the multilingual and multicultural learning 

space, IntlUni 

2012-2015 

LLP Грюндвиг Гл.ас. Т. Радев My Food - My Medicine, FOODMED 2013-2015 

Erasmus +, Дейност 2: 

Стратегическо партньорство 

2014-1-PL01-KA200-003642 

Доц. Иван 

Манолов 

Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI 

Europe 

Изграждане на ключови способности и педагогиката на 

Висшите училища в Европа на XXI век 

2014-2017 

Фондация “Америка за 

България” 

Доц. Б. Божинов Establishing of a National Demonstration Site for New 

Agricultural Technologies (EndsNeat), Grant Agreement № 

AGR.00020.20111031  

2011-2013 

продължен 

Фондация “Америка за 

България” 

Гл. Ас. З. Желев Establishing an Experimental Centre for Integrated Plant 

Protection, Grant Agreement No: AGR.0027.20111205 

2012-2013 

продължен 

Фондация “Америка за 

България”, Grant Agreement 

0036.20140114 

Проф. Бенчева Boosting up Teaching Capacity and Exchange Activities Between 

BG-US Academic Institutions (ACHANGE)  

ПРОМЯНА – Повишаване преподавателския капацитет и 

обмена на опит между водещи български и американски 

академични институции 

2014-2016 



Международни научни 

проекти 

Програма Ръководител Наименование на проекта Период 

FP 7Р Knowledge Based 

Bio-Economy (KBBE) 

доц. В. 

Дириманова 

Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS 

/PRO AKIS/ 

2012-2015 

FP7 RTD проф. 

Аладжаджиян 

Improved Nutrient and Energy Management through Anaerobic 

Digestion /INEMAD/ 

2011-2015 

FP7-KBBE-2011-5 гл. ас. Теодор 

Радев 

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 

2012-2015 

FP 7, Grant Agreement 

319998 

Доц. Д-р С. 

Шилев 

Sustainable water treatment and nutrient reuse options, SuWaNu 2013-2015 

МОН по процедурата за 

подкрепа на 

международни научни 

форуми, провеждани в 

България 

Факултет по 

икономика 

Международен научен форум „Промени и перспективи в 

селските райони и в селското стопанство в България, Полша и 

други страни от ЕС“ 

18 и 19 

септ. 2014 

г. 

Програма Ръководител Наименование на проекта Период 

FP 7Р Knowledge Based 

Bio-Economy (KBBE) 

доц. В. 

Дириманова 

Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS 

/PRO AKIS/ 

2012-2015 

FP7 RTD проф. 

Аладжаджиян 

Improved Nutrient and Energy Management through Anaerobic 

Digestion /INEMAD/ 

2011-2015 

FP7-KBBE-2011-5 гл. ас. Теодор 

Радев 

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 

2012-2015 

FP 7, Grant Agreement 

319998 

Доц. Д-р С. 

Шилев 

Sustainable water treatment and nutrient reuse options, SuWaNu 2013-2015 

МОН по процедурата за 

подкрепа на 

международни научни 

форуми, провеждани в 

България 

Факултет по 

икономика 

Международен научен форум „Промени и перспективи в 

селските райони и в селското стопанство в България, Полша и 

други страни от ЕС“ 

18 и 19 

септ. 2014 

г. 



Международни научни 

проекти 

Програма Ръководител Наименование на проекта Период 

FP 7Р Knowledge Based 

Bio-Economy (KBBE) 

доц. В. 

Дириманова 

Prospects for Farmers Support: Advisory Services in European AKIS 

/PRO AKIS/ 

2012-2015 

FP7 RTD проф. 

Аладжаджиян 

Improved Nutrient and Energy Management through Anaerobic 

Digestion /INEMAD/ 

2011-2015 

FP7-KBBE-2011-5 гл. ас. Теодор 

Радев 

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 

2012-2015 

FP 7, Grant Agreement 

319998 

Доц. Д-р С. 

Шилев 

Sustainable water treatment and nutrient reuse options, SuWaNu 2013-2015 

Програма Ръководител Наименование на проекта Период 

ОП "РЧР" Проф. Бенчева Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в 

Аграрен университет – Пловдив,  BG051PO001-4.3.04-0032 

2012-2014 

ОП "РЧР" проф. Янчева Усъвършенстване системата за управление на Аграрен 

университет – Пловдив - гаранция за качество и 

конкурентоспособност, BG051PO001-3.1.08-0028  

2012-2014 

ОП "Югоизточна 

Европа" 

Доц. В. 

Дириманова 

Guardians of Environment Framework: An Integrated Approach of 

Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitation of 

Harmed Territories GuardEn 

2012-2014 

ОП „Транснационално 

сътрудничество Гърция – 

България“ 

Величко Родопски Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs, 

AGRO_LESS 
  

  

2013-2015 



Командировки в 

чужбина 
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КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА  

МАРТ 2013 – МАРТ 2014 ГОДИНА (БЕЗ ЕРАЗЪМ) 

  
  Хабилити-

рани 

Асистенти Студенти Докторанти Експерти Общо 

Работни срещи по 

проекти 

34 30 - 3 3 70 

Симпозиуми, конгреси, 

конференции 

28 14 1 5 - 48 

Специализации, 

обучения 

1 - - - - 1 

Изнасяне на лекции 3 - - - - 3 

Други (докт. теми, 

фолкл. фестивал) 

11 2 17 - 1 31 

Общо  77 46 18 8 4 153 

Отн. Дял(%) 50 30 12 5 3 100 



АУ домакин на  

семинари и дискусии  
• На 5 март Аграрният университет бе домакин на съвместно 

организирана дискусия на тема: „Новата ОСП 2014 – 2020. 

Предизвикателства“, организирана съвместно с Асоциацията за 

използване на информационните технологии от земеделските 

производители в България. 

• На 10 април Заместник-министърът на земеделието и храните 

Явор Гечев представи новата Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 пред преподаватели и студенти в нашия 

университет. Владислав Цветанов – държавен експерт в 

Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХ представи 

мерките и схемите за финансиране по Програмата.  

• На 7 октомври 2014 г. В Аграрния университет се проведе 

среща-дискусия по проект BG051PO001-3.2.04-0001 „Развитие 

на рейтинговата система на висшите училища“, финансиран по 

ОП„Развитие на човешките ресурси“.  Проектът се изпълнява 

от дирекция „Висше образование“ на МОН. 
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Публични лекции 

 
• На 26 юни се проведе семинар на тема: „Overview – Research on the United 

States Department of Agriculture – Agricultural Research Service’s Sunflower and 

Plant Biology Research Unit” с  участието на проф. Майкъл Фоули, директор на 

Института по слънчогледа към Университета на Северна Дакота – САЩ и проф. 

Брент Холк от отдела по селекция на слънчогледа. 

• На 20 март Н. Пр. г-н Том ван Оорсхот – Посланик на Кралство Нидерландия в 

България изнесе лекция пред студенти и преподаватели на тема: „Иновации в 

агро-хранителния сектор в Холандия“, която провокира интереса на 

аудиторията и продължи с дискусия. 

• Проф. Майкъл Сикута от Университета в Мисури изнесе курс от лекции пред 

студентите от магистърския курс „Агробизнес и предприемачество“ в 

изпълнение на проект, финансиран от Фондация „Америка за България“. 

•  На 16 април г-жа Мария Иванова – Директор на Дирекция "Туристическа 

политика" към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изнесе 

публична лекция пред студенти, преподаватели и служители от Аграрен 

университет на тема: "Туристическата политика на България - 

предизвикателства". 
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Международни конференции  

и научни форуми 

• Традиционната международна конференция на тема: „Промени 

и перспективи на селските райони и селското стопанство в 

България, Полша и в други страни от ЕС“ се проведе на 18 и 

19 септември. Конференцията е организирана от катедрите 

„Мениджмънт и маркетинг” и „Регионално развитие” към 

Факултета по икономика съвместно с Института по икономика 

на селското стопанство и храните във Варшава, Полша, и 

Института по аграрна икономика в София, под патронажа на 

посланика на Република Полша в София  – Н. Пр. Кшищоф 

Краевски. Научният форум е организиран с финансовата 

подкрепа на МОН.  

• На 3 декември катедра „Регионално развитие“ организира 

научен форум на тема: „Развитие на регионите в растеж: 

за интегрален подход на управление“ с участието на 

областни и общински администрации, представители на бизнес 

организации и НПО. 134 



„Млад фермер“ 

На 28 април Аграрният университет – Пловдив посрещна участниците 

в Петото юбилейно националното състезание “Млад фермер“, 

организирано съвместно с Министерство на образованието и науката. 

Госпожа Гатева от Дирекция „Образователни програми и 

образователно съдържание” на МОН приветства участниците и 

благодари на Ръководството на АУ – Пловдив, защото заедно преди 5 

години поставиха тази инициатива, която е нагледен пример за 

засилване връзките между средното професионално и висшето 

образование. В приветствието си И.Д. Ректорът проф. Янчева 

акцентира върху избора на професия като важна стъпка за бъдещето 

на младите хора. Тя призова участниците в националния кръг на 

състезанието да продължат своето развитие в областта на 

земеделието и обяви, че победителите в състезанието ще бъдат 

приети в АУ без конкурсен изпит в избрана от тях специалност от 

професионално направление „Аграрни науки“. Сериозната надпревара 

между учениците от професионалните гимназии по селско стопанство 

се проведе на 29 април. 
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Публични лекции от  

чуждестранни гости 

• "Частният сектор като ключов елемент за социално-

икономическо устойчиво развитие. Опитът на Кувейт“ – Проф. 

Наджар от Университета в Кувейт в рамките на подписания 

договор за двустранно сътрудничество; 

• „Програми за обучение по агробизнес“ – Проф. Майкъл Сикута 

от Университета в Мисури, САЩ ; 

• “Ролята на кооперациите в съвременното земеделие“ – 

Професор Герт ван Дайк от Университета Вагенинген, бивш 

изпълнителен директор на Холандската асоциация на 

фермерите  и председател на Cogeca Brussels. 
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Чуждестранни дипломатически 

мисии в България на посещение в 

АУ 

• На 13 март Н. Пр. г-н Лешек Хенсел – Посланик на Република 

Полша, посети АУ, запозна се с историята на сътрудничеството 

между АУ и полски университети и научни институти, което 

започва още преди десетилетия с обучението на полски 

студенти у нас.  

• На 20 март Н. Пр. г-н Том ван Оорсхот – Посланик на Кралство 

Нидерландия в България посети за първи път Аграрния 

университет. Той изнесе лекция пред студенти и преподаватели 

на тема: „Иновации в агро-хранителния сектор в Холандия“. 

•  На 16 април Ръководството на Аграрния университет 

посрещна с Н.Пр. г-н Емил Каримов, посланик на 

Азербайджан.   

•  29 септември. Н. Пр. Владимир Воронкович, извънреден и 

пълномощен посланик на Република Беларус в Република 

България, посети Аграрния университет – Пловдив. 
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Посещения на  

чуждестранни гости 
• Д-р Майер Жерболе, съветник към Министерството на земеделието 

проведе среща с Ръководството на АУ и с представители на кат. 

Механизация с предложение за сътрудничество.  

• Делегация от Университета в Текирдаг, водена от Ректора проф. 

Шимшек, посети АУ. На срещата присъства и Генералният консул на 

Република Турция в Пловдив г-н Шенер Джебеджи. 

• Проф. Пол Йенсен – Зам.-декан на Факултета по ландшафтна 

архитектура, градинарство и аграрни науки към Шведския университет 

по аграрни науки посети нашия Университет с цел възстановяване на 

сътрудничеството между двата университета, които бяха партньори 

преди две десетилетия в проект по програма Темпус ІІ. 

• Д-р Шорабаев – Директор на филиала „Приложна микробиология“ към 

Института по микробиология и вирусология в Казахстан и д-р 

Жумадилова бяха гости на АУ.  

•  Деканът проф. д-р Гониеми и Зам.-деканът по учебната дейност проф. 

д-р ЕлФики на Агрономическия факултет при Университета Фаиоум – 

Египет посетиха Аграрния университет.  
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Участие в изложби 

• От 26 до 29 август Аграрният университет участва в 

Международното селскостопанско изложение БАТА 

Агро 2014 в Стара Загора. 

  

• 26 септември. Проф. д-р Малгожата Берова, Зам.-

декан на Агрономически факултет и Златка Романова 

от Учебно-информационния център взеха участие в 

„Нощта на науката и учените”, организирана от 

Западнопомеранския технологичен университет в гр. 

Шчечин, Полша на 26 септември 2014 г. 

 



Нови центрове  

в структурата на АУ 

• На 20 май Аграрният университет – Пловдив 

официално откри Център за интегрирана растителна 

защита, създаден на Учебно-опитната и 

експериментална база на Университета с любезното 

съдействие на Посолството на САЩ в София и 

финансовата подкрепа на Фондация „Америка за 

България“.  

  

• 27 октомври официалното бе открит Центърът за 

дистанционно обучение, изграден по проект 

„Въвеждане на електронни форми за дистанционно 

обучение“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, Договор BG051PO001-4.3.04-32.  

 



Обучения в рамките на  

проекти по ОП „РЧР“ 

 
Аграрният университет приключи успешно два проекта:  

 BG051PO001-3.1.08-0028 „Усъвършенстване на системата за 

управление на Аграрен университет – Пловдив – гаранция за 

качество и конкурентоспособност” и  

 BG051PO001-4.3.04-0032 „Въвеждане на електронни форми за 

дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив“,. 

Проведоха се поредица от обучения на преподаватели, служители 

и студенти за работа със системата за управление на работните 

процеси и със системата за електронни форми на дистанционно 

обучение. Постигнатите резултати ще подобрят качеството на 

обучение и качеството на предлаганите услуги. Очакванията са, че 

ефектът от постигнатото ще бъде анализиран и високо оценен и от 

преподавателите, и от студентите. 

  

 



Студентско участие 

• На 21 май в Заседателната зала на Ректората студентите Илмас 

Мустафов и Георги Чифчиев, специалност „Аграрен туризъм“, 

представиха участието си в Международното селскостопанско 

изложение в Париж пред студенти и преподаватели. На срещата 

присъства и г-н Стефан Робер, съветник от Франция на 

Министъра на земеделието и храните. 

• На 21 октомври 13 студенти от студентската асоциация „Le 

Semeur“ при Факултета по биоинженерство на Католически 

университет в Льовен-ла-Ньов, Белгия посетиха Аграрния 

университет – Пловдив. Те посетиха базата на катедра 

„Лозарство“, разгледаха винарската изба и проследиха с особен 

интерес всички етапи от производството на бели и червени 

вина.  



 

АУ в медиите 

 
Национални вестници и списания: 

• в. „АзБуки” 

• в. „Стандарт”  

• в. „Капитал” 

• в. „24 часа” 

• в. „Труд” 

• в. „Дума” 

• в. „Български фермер” 

• в. „Агровестник“, в. „Стопанин“ 

• сп. „Растителна защита” 

• сп. „Хранително-вкусова промишленост” 

• сп. „Земеделска техника” 
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Регионални вестници  
 

• 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  
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Радиа и LED дисплеи 

 

• Българско национално радио „Хоризонт“ 

• Българско национално радио „Христо Ботев“ 

• Радио Пловдив 

• Радио Дарик 

• Радио Добруджа 

• Радио 1 Сливен 

• Радио Катра ФМ 

• LED дисплеи в Пазарджик и Сливен 
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Телевизии 
• БНТ  

• BTV 

• Нова телевизия 

• Европа 

• Пловдивска обществена телевизия 

• БНТ2 – Пловдив  

• TV7 

• TVSAT  

• TV Враца 

• Телевизия DC 

• Agromedia Group – Национална телевизия за 

земеделие и агробизнес 
 146 



       Електронни издания 

• uchilishtata.bg 

• agronovinite.com 

• u4avplovdiv.com 

• agroplovdiv.bg 

• regionalninovini.com 



 

 

 

 

Секторна програма 
 

ЕРАЗЪМ  

 
2013/2014 
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Двустранни 

споразумения 

2013-2014 

149 
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Университета 

3 
 

Институции за 

провеждане на практика 

21 Държави от ЕС 

2 
 

Турция, Македония 



Разпределение на сключените договори по факултети и 

центрове 
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Двустранни споразумения 

2013-2014 
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Общ преглед на Еразъм 

мобилностите 2013-2014 

Вид мобилност Брой участници 

Студентска мобилност 

Изходяща 41     
Входяща   9 

Преподавателска мобилност 

Изходяща 37 
Входяща 27   
Общ брой участници 114 

Съотношение между изходяща и входяща 

студентска мобилност с цел обучение 

Съотношение между изходяща и входяща 

преподавателска мобилност 
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Изходяща 
преподавате

лска 
мобилност 

58% 

Входяща 
преподавате

лска 
мобилност 

42% Изходяща 
студентска 
мобилност 

64% 

Входяща 
студентска 
мобилност 

36% 



Вид студентска мобилност Брой студенти 

Мобилност с цел обучение 16 

Мобилност с цел практика 25 

Общ брой студентски мобилности 41 

Изходяща студентска 

мобилност 
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Мобилност с 
цел обучение 

39% 

Мобилност с 
цел практика 

61% 



ФАКУЛТЕТ ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИКА ОБЩО 

бр % бр % бр % 

Агрономически 2 12 6 24 8 20 

Лозароградинарски 2 12 5 20 7 17 

РЗА 0 0 6 24 6 15 

Икономически 8 50 7 28 15 36 

ЦМД 4 26 1 4 5 12 

Общ брой  16 100 25 100 41 100 

Разпределение на студентската мобилност по 

факултети 

Изходяща студентска 

мобилност 
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Изходяща студентска 

мобилност 

Разпределение на студентската мобилност по държави 

Мобилност с цел 
обучение 

Мобилност с цел  
практика 
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Усвоено финансиране на студентска мобилност /в евро/  за 2013-2014 

Обучение Практика Обща сума 

Сума по договор /в евро/ 564809( 46%) 66259 (54%) 122739 

Изразходена сума /в евро/ 56480 64347 120827 

Неусвоена сума 0 1912 1912 

% усвоена сума 100% 97% 98% 

Изходяща студентска 

мобилност 



Сравнение на размера на финансирането за студентска 

мобилност за обучение и практика  

2007-2014 г. (евро) 

Изходяща студентска 

мобилност 
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Изходяща студентска 

мобилност 

ИЗВОДИ 

1. Продължава тенденцията за увеличаване на броя на Еразъм 

студентите, като в момента 1,5 % от студентите в АУ 

осъществяват Еразъм мобилност. Европейската комисия счита, че 

програмата е успешна в университети, които изпращат 1 % от 

студентите си на обучение или практика по Еразъм.  

 

2. Студентите определено проявяват по-голям интерес към 

мобилността с цел практика в сравнение с мобилността с цел 

обучение.  

 

Основните причини за това са: 

• Недостатъчно доброто владеене на западен език; 

• По-добрите финансови условия за провеждането на практика. 

• Една част от студентите, провеждащи практика, получават и 

възнаграждение от селскостопанската ферма или хотела. 
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Вид преподавателска мобилност БР % 
Мобилност на преподаватели с цел 

преподаване 13 35 
Мобилност на преподавателски и 

непреподавателски състав с цел 

обучение 24 65 

Общ брой 37 100 
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Изходяща мобилност на 

преподавателски и 

непреподавателски състав 



Изходяща мобилност на 
преподавателски и 

непреподавателски състав 
Разпределение на изходящата мобилност на преподавателски и 

непреподавателски състав по университетски звена 
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Мобилност с цел обучение Мобилност с цел преподаване 



Изходяща мобилност на 
преподавателски и 

непреподавателски състав 

Разпределение на изходящата мобилност на 

преподавателски и непреподавателски състав по държави 

Държава 
Преподаватели 

Бр % 

Германия 1 3 

Гърция 5 13 

Испания 3 8 

Норвегия 1 3 

Полша 9 24 

Португали

я 2 5 

Турция 3 8 

Холандия 4 11 

Франция 1 3 

Чехия 8 22 

Общо 37 100 
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Брой преподаватели 



Изходяща мобилност на 
преподавателски и 

непреподавателски състав 

Финансова рекапитулация 2013-2014 

Сума 

Сума по договор /в евро/ 21166 

Изразходена сума /в евро/ 21066 

Неусвоена сума 160 

% усвоена сума 99% 



Изходяща мобилност на 
преподавателски и 

непреподавателски състав 

ИЗВОДИ 

1. Тенденцията за увеличаване броя на 

преподавателските и административни мобилности 

    продължава и през 2013-2014 г.  

 

2. През 2013-2014 академична година 14 % от 

преподавателите са провели Еразъм мобилност с цел 

преподаване или обучение. 

 

3. Наблюдава се засилен интерес към мобилностите с 

цел обучение /обмяна на опит/ и увеличаване на тези 

мобилности за сметка на намалението на 

мобилностите с цел преподаване. 
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Входяща студентска 
мобилност 
2013-2014 
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Университет Държава 

Студент

и 

Бр. % 

A.T.E.I. of Thessaloniki Гърция 1                                                          11 

Czech University of Life 

Sciences Чехия 1 11 

West Pomeranian 

University of Technology Полша 4 45 

Institute Polytechnic of 

Coimbra Португалия 1 11 

University of Bari Италия 1 11 

University of Applied 

Sciences "Marco Marulic" 

in Knin Хърватска 1 11 

Общо 9 100 



Входяща студентска 

мобилност 

2012-2013 

1. Да се разработят мерки за увеличаване броя на входящите студенти.  

      За 2013-2014 г. съотношението входящи/изходящи студенти е 9/16. От 

броя на входящите студенти зависи пряко финансирането на изходящите, 

както и възможността за сключване на договори по програмата. 

 

2.  Изготвен  е Exchange students course catalog, който е публикуван  на 

английски език  на сайта на университета. Това много улеснява 

кандидатстването на входящите студенти.  

 

3. Каталогът се актуализира всяка година. Преподавателите, които имат 

разработени дисциплини на чужд език, следва да се обърнат към 

Международен отдел за информация за публикуването на дисциплината в 

Каталога. 
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Препоръки  



Входяща мобилност на 
преподавателски и 

непреподавателски състав 

Разпределение на входящата мобилност на преподавателски и 
непреподавателски състав по държави 

Цел на мобилността Брой 

Преподаване 23 (85%) 
Обучение 4 (15%) 
Общ брой входящи 

преподаватели и 

непреподавателски състав 
27 
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Държава 

Брой 
преподаватели 
и служители 

Гърция 3 

Чешка република 3 

Португалия 3 

Румъния 2 

Турция 3 

Германия 1 

Франция 1 

Латвия 1 

Великобритания 1 

Полша 8 

Унгария 1 

Гърция  
11% 

Чешка 
република  

11% 

Португалия  
11% 

Румъния  
7% 

Турция  
11% 

Германия  
4% 

Франция  
4% 

Латвия  
4% 

Великобритани
я  

4% 

Полша  
29% 

Унгария  
4% 



 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

Основни цели: 

 

• Подпомага професионалната реализация на 

студентите; 

 

• Осъществява връзката между образованието 

и пазара на труда. 

 



 

ДЕЙНОСТИ 

 

 • Поддържа информационен масив на работодателите; 

• Поддържа информационна система на завършилите  

бакалаври и магистри в АУ; 

• Предоставя информация за свободните работни 

позиции и стажантски програми; 

• Запознава студентите с компаниите и организациите 

на българския пазар, като организира корпоративни 

представяния в Университета; 

• Осигурява индивидуални консултации за избор на 

подходящи възможности за професионално 

развитие; 

 

 



 

ДЕЙНОСТИ 

 
• Съдейства за организиране и провеждане на 

студентски стажове за придобиване на 

професионални умения и опит; 

 

• Осигурява възможности за професионална 

реализация на студентите. 



ОСНОВНИ СЪБИТИЯ  

• Меморандум за сътрудничество с  IAMO – 

Хале, Германия; 

• Проведено проучване на нагласите за 

миграция, работа и стаж на студенти от 

Агрономическия факултет в Германия; 

• Участие в работна група към Министъра на 

образованието с цел изготвянето на проект за 

изработването на критерии и индикатори за 

проследяване и отчитане реализацията на 

студентите и дейността на Кариерените 

центрове в страната; 

 



ОСНОВНИ СЪБИТИЯ  

• Съвместно с Асоциация Растителнозащитна 

Индустрия България (АРИБ) се организира 

представяне на добри практики за безопасна 

употреба на продукти за растителна защита; 

• Беше представена демонстрация на лични 

предпазни средства и техники на прилагане 

на пестициди; 



ОСНОВНИ СЪБИТИЯ 
 

• За първа година АУ беше домакин на „Форум 

Кариери”, който се проведе под патронажа на 

Ректора на АУ – Пловдив; 

• Участие взеха 45 фирми, които представиха 

своята дейност и предложиха на студентите 

нови възможности за работа и стаж; 

 

 



ОСНОВНИ СЪБИТИЯ 
 

• Публикувани над 50 обяви на web-страницата 

на АУ – Пловдив за работни позиции и стаж в 

областта на аграрния сектор; 

• Проведени над 60 индивидуални консултации 

за избор на подходящи възможности за 

развитие. 

 



    Реализация на 

 студентите 

• Около 80% от завършилите студенти започват 

работа. Те са конкурентноспособни специалисти и 

повечето от тях заемат много бързо добри позиции в 

различни бизнесорганизации  в аграрния сектор. 

 

• Много успешна е реализацията на възпитаниците на 

Факултета по растителна защита и агроекология.  

Голяма част от тях работят в структурите на местната 

и изпълнителната власт в областта на екологията и 

опазване на околната среда, в областните дирекции 

на Държавен фонд “Земеделие“, в БАБХ. 

 



    Реализация на  

студентите 

• Основна част от завършилите Факултета работят като 

служители и мениджъри на фирми – производители или 

вносители на препарати за растителна защита като например: 

“BAYER“, ”МОНСАНТО“, “BASF“, “LG – Limagrain“ , AMV – Agro 

Ltd., “Агрия АД“, “АGRO STAR“, SYNGENTA“, “GIMEL“ и други 

водещи на българския пазар фирми.  

 

• Важна предпоставка за  добрата подготовка на завършилите 

бакалаври и магистри е високото ниво на екипа от 

преподаватели, богатата учебна база на Факултета и 

Университета, разполагаща с уникални експериментални 

полета, оборудвани лаборатории и зали за упражнения, богати 

сбирки от нагледни материали за обогатяване на практическите 

им умения.  

 



   Реализация на  

студентите 
• Успешна реализация имат и студентите, завършили 

Агрономическия факултет. Много от дипломираните студенти 

успешно управляват фирми в аграрния сектор или са утвърдени 

земеделски производители.  

• Възпитаниците на Лозаро-градинарския факултет също се 

реализират успешно на пазара на труда. По данни от деканата 

на факултета повечето от тях работят по специалността си или 

развиват свой собствен бизнес в аграрния сектор.  

• Икономическият факултет също отбелязва добра реализация 

на своите кадри. Възпитаници на Факултета по икономика 

работят в хотел “България“ – Пловдив, отдел “Маркетинг“ на 

хотел “Санкт Петербург“ – Пловдив, хотел “Todoroff“, фронт – 

офис на хотел “Беркут“ – с. Брестник, хотел “Родопи“ – Пловдив 

и др. Много завършили студенти работят като експерти в 

общините  и информационните центрове по туризъм.  

 



КАДРОВА 
ПОЛИТИКА 



Кадровата политика на АУ през 2014 г. се 
провеждаше в контекста на утвърдeни 
основни принципи и изисквания на ЗРАСРБ 
и свързаните с него Правилници за 
приложение; 

Важни фактори при реализиране на 
кадровата политика бяха очакваните 
промени в ЗРАСРБ, тревожната тенденция 
при набирането на студенти и 
нарастващата роля на Рейтинговата 
система на университетите в РБ. 

 



 Утвърждаване на ясни правила и прозрачни процедури 

за подбор и кариерно развитие на академичния състав;  

 Утвърждаване на приетите 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 

длъжности. 

 

ЦЕЛ 



Резултати 

Реализирани: 

Факултет Придобита ОНС “доктор” 

2012 2013      2014 

Агрономически      5 7        4 

Лозаро-градинарски      1  5        7 

РЗА      5 4         1 

Икономика      4  6         6 

Общо :      15  22         18  



  Научна степен „доктор на науките” 

 
 

Заети академични длъжности – 2014 г. 

 

 

Факултет Придобита НС “доктор на науките” 

- 0 

ФАКУЛТЕТ АСИСТЕНТ ГЛ. АСИСТ. ДОЦЕНТ  ПРОФЕСОР 

Агрономически 2 1 3 3 

ЛГ 1 1 1 2 

РЗА 1 2 1 

Икономика 1 2 4 1 

ДЕПС 

Общо за АУ 4 5 10 7 

   

Резултати 



В края на 2014 г. е даден ход на 23 процедури, 

които трябва да завършат през  2015 г., както 

следва: 

• За ОНС „доктор”  – 2 

• За АД „асистент” – 6   

• За АД „гл. асистент” – 2   

• За АД „доцент”  – 10 

• За АД „професор”  – 3 

Резултати 



ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА 

ОСНОВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В АУ 

ППЗРАС на АУ: асистенти – 15%, гл. асистенти – 25%, доценти – 35%, професори – 25% 

 

Към месец януари 2015 г. 

Резултати 



Резултати 



Научни публикации и 
цитирания,  

регистрирани в Scopus 
Научни публикации 

 

 

 
Цитирания 

 

 

 
 
 

Тенденция: Силно негативна по отношение на публикации и слабо позитивна по 
отношение на цитати. 

Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Брой, АУ 47 44 46 45 28 21 

Брой, ЛТУ 25 24 32 33 40 37 

Брой, УХТ 41 43 31 37 50 36 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 
h-index 

2013 
h-index 

2014 

Брой, АУ 145 239 285 299 271 19 22 

Брой, 
ЛТУ 

188 181 226 262 217 21 22 

Брой, УХТ 306 436 484 488 424 23 27 



Организиране на  
научни конференции 

Факултет 
Национал-

ни 

С международ- 

но участие  

Доклади 

Устни Постерни 

Полевъдство - 1 - - 

ЛГ - - - - 

РЗА - - - - 

Икономика  - 2 - - 

Акцент: Кат. „Регионално развитие ” (доц. д-р ) 



Анализ 

Изнесената в началото на 2015 г. статистика показва правилен подход при 

решаването на кадровите въпроси, като са създадени условия за 

обосновано кариерно развитие на академичния персонал и не е позволено  

девалвирането на научните степени и научните длъжности.  

 

ПРОБЛЕМИ: 

• Балансът между различните възрастови групи е добър и потенциалът за 

кариерно развитие е значителен (46 % от преподавателите са асистенти 

или гл. асистенти). Приетото от АС съотношение между отделните научни 

длъжности се нуждае от преосмисляне. 

 

• През 2014 г. не беше намерен ефективен механизъм за засилване на 

мотивацията за повишаване на качеството на научните публикации и по-

осезателно присъствие на АУ в международната научна общност. 

 

• В съответствие с изискванията на ЗРАСРБ 10 гл. асистенти са 

преназначени в АД „асистент”, поради несправяне с изискването за 

защита на докторска дисертация в определения от Закона 4-годишен срок. 



НАУЧНА 
ДЕЙНОСТ 



 ОРГАНИЗАЦИОННИ 

ВЪПРОСИ  

В съответствие с мандатната програма на Ректора са 
решени следните организационни въпроси: 

• Актуализирани   и  публикувани  в сайта на университета: 

  - Регистър на научноизследователската работа на 
преподавателите от АУ; 

  - Регистър на научните проекти на АУ; 

• С решение на УС на НИЦ са осигурени и са увеличени 
средствата за подпомагане на публикационната дейност на 
младите преподаватели; 

Акцент през 2014 г. – разработване на регламент за 
стимулиране на преподавателите за активно участие в 
научната дейност и по-ярко присъствие в международната 
научна общност, което не се реализира през 2013 г. 
Незадоволителните резултати и през 2014 г. налагат 
засилване на този акцент през 2015 г., за което е взето 
решение от УС на НИЦ 

 



Направления в дейността 

на НИЦ  

през 2014 г.  

I.Организиране на научноизследователската 

дейност на АУ чрез проекти,  финансирани от 

държавния бюджет; 

II.Финансово обслужване на внедрителски и 

международни проекти, проекти към ФНИ, анализи и 

консултации; 

III. Проекти към ДФ „Земеделие”, МЗХ, ПРСР.  
 
Субсидия от държавния бюджет за 2014 г. – 168 462 лв. 



Научни проекти  
с вътрешно финансиране 

Проекти, започнали 
през 

 

2012 г 2013 г 2014 г Общо 

Брой 13 9 21 43 

През 2014 г. са разработени общо 43 научни проекта:  

•  22 броя от предходни години; 

•   9 броя от 2014 г.;  

•   3 броя частично финансиране на научни форуми ; 

•   1 броя проекти, свързани с художествено–творческа дейност; 

•   6 броя инфраструктурни проекти; 

•   2 броя допълнителна подкрепа към текущи проекти по ОП и ФНИ, 

съгласно чл. 2а(1) от Наредба №9.  

 

•от тях 8 проекта са свързани с разработването на дисертационен 

труд на преподаватели от Университета 

 



Възрастов профил на 
участниците  

във вътрешните научни проекти  

Възрастов 

профил на 

участниците: 

Брой преподаватели, участващи в проекти от: Общо за 2014 година: 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Общ брой % 

до 35 години 9 37 28 51 125 47 

до 45 години 7 20 15 19 61 23 

до 55 години 3 17 16 13 49 18 

до 65 години 3 7 8 12 30 11 

 Над 65 години 2 1 0 0 3 1 

268 100 

Общият брой на преподавателите от АУ, участвали в проектите през 

2014 година, е 268. От тях най-голям относителен дял заемат младите 

учени (до 35 год.) – 47 %, следвани от преподаватели до 45 години – 23 

%. Запазва се тенденцията от предходните години в проектите да 

участват голям брой студенти (332 души) и  докторанти (10 души).  



Акценти в дейността  
по първо направление  

• Научноизследователската дейност в АУ се организира и ръководи от УС на НИЦ по 
утвърдени приоритети;  
 

• В резултат на реализираните научноизследователски проекти, финансирани от 
НИЦ през 2014 г., са направени 61 научни публикации в чуждестранни 
реферирани списания, 10 броя други публикации в българска и в чужда 
периодика, 3 броя Монографии и “Технология за производство на захарна 
царевица”;  
 

• Членовете на научноизследователските колективи през отчетната година са взели 
участие в:                              

• 48 участия в международни конференции, симпозиуми и конгреси 
• 15 участия в национални конференции и семинари  
•  утвърден e 1 брой полезeн модел. 

 
•  За трета поредна година отчетите на завършващите проекти са представени на 

научна конференция чрез доклади и постерна сесия. 
 

 

 



Популяризиране на  

резултатите 



Акценти в дейността  

по първо направление  

• За първи път е проведена Студентска научна конференция, 

посветена на 70-годишния юбилей на АУ – Пловдив. 

Отличените доклади ше бъдат публикувани в Научни трудове на 

АУ, том 59, 2015 г., Академично издателство на АУ, ISSN 1312-

6318 (Print), ISSN 2367-5845 (Online) http://nauchnitrudove.au-

plovdiv.bg/  

• През 2014 г. са разработени и успешно реализирани 3 проекта, 

свързани със студентското художествено, научно творчество и 

спортна дейност в АУ.  В тях са взели участие 332 студента 



Акценти в дейността  

по първо направление  

• През отчетната година е закупена термолепачна машина /11 200 лв/ за 

модернизация на печатната база към Академично издателство на АУ и  

предстои  закупуването на цветен принтер /10 800 лв/; 

• Отпуснати са средства в размер на 11 000 лв по проект към катедра 

«Градинарство» за реконструкция на оранжерия в УОВБ; 

• Изработени са уеб-сайтове на сп. «Аграрни науки» и «Научни трудове» 

на АУ за приемане в базата данни Scopus; 

• Закупените   ДМА  със средства от държавната субсидия са в размер 

на 23 744 лв (ал. камина, съоражение за покриване на помпа за 

напояване за сортимента на кат. Растениевъдство, оборудване за 

ел.ножица, камера за апаратура към оранжерия на кат. Лозарство; 

компютър с монитор – 2 бр., лаптоп – 2 бр.); 

• Публичност на дейността – изработени са Информационни листове на 

всички проекти, разработвани към НИЦ, а всяка актуална информация 

се качва на страницата на центъра (http://www.au-

plovdiv.bg/centers.php?type=1&id=2); 



Проблеми в дейността  

по първо направление 

• Ежегодно неритмично превеждане на субсидията за наука: за 2014 

г. през май (50 %);  през  октомври  -  30 % и месец  ноември  - 20 %.  

• Естеството на работата в АУ е свързана с провеждането на полски 

опити и закъснялото финансиране пречи на качественото 

изпълнение на задачите. Това налага да се използва остатъка от 

средствата на текущите проекти и да се заделя сума от субсидията за 

стартиране на новата научна сесия;  

• През 2014 година са забавени доставките на лабораторна 

апаратура, компютърна и др. техника, заявени за проектите към 

НИЦ. Финансовият ресурс е заделен през отчетния период и 

реализацията ще се осъществи до края на 2015 г.; 

• Липсват научноизследователски проекти, финансирани от аграрния 

бизнес. 

 



Финансови резултати  

от внедрителската дейност Акценти 

Договори: Приходи, лв  Ръководители на договори:  Приходи, лв 

Внедрителски и консултантски 

договори с ангажиране на АУ  
   31 336 

Доц. Кр. Трендафилов   

Проф. Андон Василев    
28 836 

2 500 
 

Внедрителски и консултатнски 

договори с ангажиране УОВБ 

към АУ 

133 321 

Проф. Тоньо Тонев:  

              Хербитур                              

               Демо опит с царевица 

Гл. ас. Звездомир Желев        

Проф. Мая Димитрова 

Проф. Радка Иванова       

Проф. Янко Димитров      

Доц.  Иван Янчев                

 

22 250 
40 826 
42 500 
13 600 
   9 000 
   4 167 
      978 

Внедрителски и консултантски 
договори без ангажиране на 
АУ 

7 199 

Проф.  М. Димитрова 

Гл. ас. Зв. Желев 

Проф. Я. Димитров 

Доц. Пл. Петров 

Други                        

2 549 
1 500 
1 000 
1 000 
1 150 

Лабораторен комплекс      63 023 

Акредитиран ЛКИ        

Лаборатория за  фотосинтетични анализи   

Доц. Стефан Кръстев  (ЛИМА)                         

Агрохимия и почвознание  

Други лаборатории в АУ                                      

44 049 
 13 181   

3 379 
    1 282 
     1 132 

Общо: 234 879 



НИЦ – популяризиране  

на резултатите 



Проекти с външно 

финансиране 

Договор № Ръководител Приход за 2014 г.  

Т 02/4 Проф. дтн Красимир Иванов 
Общо 195 000 лева 

107 250 лв., от които  
64 350 лв. за АУ 

•Сериозен проблем представлява  фактът, че през 2014 г. е 

класиран само 1 проект към ФНИ и няма преведени суми по други 

текущи проекти. 

 

•  По този договор ще има отчисления в размер на 7% през 2015 г. 



Закупена техника и 
оборудване  

за нуждите на научната работа 
 №  Наименование на ДМА: Стойност, 

лв: 

Договор 

№:  

Ръководител: 

1 Термолепяща машина  -1 бр. 10710,00 т. 12-13 Кирил Анастасов 

2 Изработване на уеб-сайтове на сп. «Аграрни 
науки» и «Научни трудове» на АУ за 

приемане в базата данни Scopus 

2080,00 т. 17-12 Подкрепа публикационна дейност 

3 Съоръжение за покриване на помпа за 

напояване – 1 бр.  

2554,92 т. 23-08 доц. Валерия Иванова 

4 Алуминиева камина - 1бр. 2054,40 т. 06-12А доц. Ст. Кръстев/гл. ас. М. Маринов 

5 Оборудване за ел. ножица - 1 бр. 1200,00 т. 03-12 проф.Валентин Личев/ас.Панталей 

Каймаканов 

6 Камера за апаратура - частично 600,00 т. 01-11 проф. М. Ян Моецка-Берова/ гл.ас. 

д-р Л. Ангелов 

7 Компютър с монитор  - 1бр. 842,99 т. 09-12 проф. Д. Пенков/ас. Крум Христов 

8 Компютър с монитор - 1бр. 842,99 т. 03-10 проф. Ал. Алексиев 

9 Лаптоп-1бр. 937,88 т. 08-12 доц. З. Златев/гл.ас.Минко Георгиев 

10 Лаптоп-1бр. 1920,68 т. 02-11 доц. А. Запрянов/гл. ас. Димо 

Атанасов 

ОБЩО : 23 743,86 



Структура  
на финансовите 

отчисления 

Договор Приходи, лв. 
Отчисления, лв. 

НИЦ АУ УОВБ Общо 

Внедрителски и 

консултантски договори 

с ангажиране на АУ 

31 336  3 133  375 - 3 509 

Внедрителски и  консул-

тантски договори с анга-

жиране УОВБ към АУ 

133 321  6 666 - 10 850 17 516 

Внедрителски и 

консултантски договори 

без ангажиране на АУ 

7 199  576 144 - 720 

Лабораторен комплекс 

(включително ЛКИ) 

63 023  

/44 049/ 

6 258 

/4 374/ 

9 387 

/6 561/ 
- 15 645 

Общо:  234 879 16 633 9 906 10 850 37 389 



Обобщени финансови 
резултати 

• В края на 2014 г. финансовият резултат е 
отрицателен (-12056 лв.)  

 

• Общата наличност към 31.12.2014 г. е 22 598 лв.  

 

• Сумата на отчисленията на НИЦ през 2014 г. е в 
размер на 29 274 лв. (през 2013 г. – 48 158 лв.) 

 

ОТЧИСЛЕНИЯ за 2014 г. 29 274 лв. 

ОБЩО разходи 41 330 лв. 

Финансов резултат - 12 056 лв. 

Остатък 2013 г. 34 654 лв. 

САЛДО към 31.12.2014 22 598 лв. 



Акценти по  

второ и трето 

направление   

•  През 2014 г. липсват договори към ФНИ (МОН); 

 

• Отчисленията за НИЦ през отчетната година са 2 пъти по-малко в 

сравнение с предходната 2013 г.; 

 

• През 2014 г. приходите от анализи, извършени в научните 

лаборатории на Лабораторния комплекс са много малко, с 

изключение на Лабораторията за фотосинтетични анализи; 

 

• НИЦ обслужва финансово международни проекти /18 броя/, 

които през 2014 г. са на обща стойност 668 421  лв., но за тях няма 

отчисления за Центъра. 

 



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 доц. д-р Илиян Желязков и административно 
управление на проекта – проф. Мая Димитрова 

Спечелен е и се работи по нов проект към ДФ „Земеделие”, който е 
продължение на предходния и включва периода 2013-2015 г. Извършено 
е изкореняване на 76 дка стари лозя, засадени са нови винени сортове 
и е подновен  сортимента за обучение на студентите с 84 сорта. На 
площ от 55 дка ще бъде изградено капково напояване, а на 36,4 дка ще 
се извърши смяна на телената конструкция. Очакваната субсидия е 
400 000 лева, от която 75 % ще бъде изплатена от ДФ „Земеделие”, а 
останалите 25 % ще се съфинансират от АУ. Ще се подготвят отново 
документи за компенсация на изкоренената реколта (по предварителни 
цифри ще бъде в размер на 70 000 лева), което ще намали размера на 
съфинансирането от АУ от 25% на 9 %.  

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

Аграрният 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.  

 



ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ  

ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

№ 
Наименование на 

проекта: 
Финансиране 

Стойност, 

лв. 
Период Ръководител 

1 

Въвеждане на електронни 

форми за дистанционно 

обучение в АУ  – Пловдив 

ОП „Развитие 

на човешките 

ресурси”, 

610 090  
11.10.2012 

10.10.2014  

проф. д-р  Н. 

Бенчева 

2 

Усъвършенстване систе-

мата за управление на АУ -

гаранция за качество и 

конкурентоспособност 

ОП „Развитие 

на човешките 

ресурси” 

463 047 
18.02.2013 

17.08.2014  

проф. д-р Х. 

Янчева 



НОВИ ПРОЕКТИ, СПЕЧЕЛЕНИ ПРЕЗ 2013 Г. 

№ Наименование на проекта: Финансиране Стойност, лв. Период Ръководител 

1 

Университетски център за 

изследване на природни 

обекти и храни 

ОП „Развитие на 

конкурентоспособността 

на българската икономика”  

2007-2013 г. 

429 000 18 месеца 
проф.  днт Кр. 

Иванов 

2 

Подкрепа за приложните 

изследвания в областта на 

растителното здраве чрез 

модернизиране и обновяване 

на оборудванетo 

ОП „Развитие на 

конкурентоспособността 

на българска-та 

икономика”  2007-2013 г. 

422 794 18 месеца 
проф. д-р В. 

Харизанова 

Обща сума на проектите по ОП 1 924 931 лева  

Закупени ДМА по ОП за ......лева 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ  

ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 



ДЕМОНСТРАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР 



ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ДЕЙНОСТИ 

Демонстрирани са възможностите на най-модерни 

селскостопански машини: 

• Сеитбата с трактор CASE и сеялка Kvernelad, 

предоставени от „ТайтънМашинери България”.  

• Вегетационни третирания с трактор CLAAS и навесна 

пръскачка AMAZONIA, предоставени от Рапид КБ. 

• Прибиране на реколтата с комбайн CHALLENGER, 

осигурен от Варекс ООД.  

• Организирани са тест-драйв събития с тракторите на 

FENDT, CHALLENGER и MASSEY FERGUSSON. 

• Проведени са занятия по Механизация на селското 

стопанство, Селскостопански машини, Двигатели и т.н. с 

над 400 студенти.  



НИЦ – популяризиране  

на резултатите 



ЦЕНТЪР ЗА БИОЛОГИЧНО  
ИЗПИТВАНЕ  



ЦЕНТЪР ЗА БИОЛОГИЧНО 

ИЗПИТВАНЕ  

ДЕЙНОСТИ 

През 2014 г. е подготвена пълната документация, задължителна за 

сертифициране на официална база за изпитване, включваща: 

• 81 стандартни оперативни процедури (СОП) за дейността на базата; 

• 42 методики по изискванията на Европейската и Средиземноморска 

организация за растителна защита (ЕРРО) за изпитване на продукти 

за растителна защита срещу болести, неприятели и плевели и за 

растежни регулатори; 

• Превод на 9 общи стандарти на ЕРРО; 

• Производствени характеристики на ангажираните в дейността на 

базата лица, ценоразпис на предлаганите услуги и много други; 

• Подписани са договори за сътрудничество с Институт по земеделие 

– Карнобат, в който се помещава второто място за изпитване, както и 

с фирми за калибриране на техника и за събиране на отровни и 

опасни отпадъци в съответствие с изискванията на БАБХ. 

 



ЦЕНТЪР ЗА БИОЛОГИЧНО 

ИЗПИТВАНЕ  
ДЕЙНОСТИ 

Закупени са: 

• Софтуерен продукт за обработка на данни от опити с продукти за 

растителна защита ARM 9 на стойност  4 244,15 лв.  

• Пръскачка за прецизни опити на фирма Винтерщайгер (15 000 

лв.) 

Базата за биологично изпитване (ББИ) разполага с още две 

пръскачки за прецизни опити на фирма Европулве на стойност 40 

000 лв., закупени по проект. 

Извършен е ремонт на 2 работни помещения, санитарен възел и 

прилежащ коридор в сградата, в която се помещава ББИ на 

Ягодовско шосе. 

Заплатена е държавна такса за извършване на проверка от БАБХ  - 

3000 лв. 

Заплатена е сумата от 3600 лв. с ДДС за издаване на сертификат за 

извършване на биологично изпитване на продукти за растителна 

защита при полски култури. 



ЦЕНТЪР ЗА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ  

ДЕЙНОСТИ 

• Изпълнени са препоръките на 

проверяващата комисия от БАБХ за 

двете места на изпитване в Пловдив 

и в Карнобат. 

• През  декември 2014 г. Базата за 

биологично изпитване към ЦБИ на АУ 

е одобрена за извършване на 

биологично изпитване на продукти за 

растителна защита на територията на 

Република България (Сертификат 

№004 от 09.01.2015 г.)  

• През 2015 г. предстои сключване на 

договори за провеждане на опити за 

биологично изпитване на ПРЗ. 

 

 



Пловдив 

Карнобат 

ЦЕНТЪР ЗА БИОЛОГИЧНО 

ИЗПИТВАНЕ  

 



АКРЕДИТИРАНА 
ЛАБОРАТОРИЯ 



АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ   

ДЕЙНОСТИ 

Дейности по преакредитацията на ЛКИ: 

• Сертификат 93 ЛИ/30.08.2013, валиден до 
31.08.2017 г./ с разширение на обхвата на офертата 
от продукти и показатели ФК 402-1 с повече от 20 
показателя.  

• Първи планов надзор от ИА “Българска служба по 
акредитация” през периода 30.05-02.06.2014 г. 
Констатирано е едно несъответствие, свързано с 
параметрите на околната среда, осигуряващи 
необходимата температура в лабораторните 
помещения. Отстранено с инсталиране на 3 бр. 
климатици в работните помещения. 



Анализ на целите  

на плана по Качество  

• Плануваните задачи от плана по качество са 
изпълнени. 

• Въведена е безплатна за клиентите 
консултация с р-л ЛКИ след изпълнение на 
заявените от тях анализи. 

• Отзивите от клиенти на ЛКИ от попълнените 
от форми ФК 407-1 ”Анкетен лист за обратна 
информация“ са положителни. 

• Няма регистрирани рекламации за неспазени 
срокове. Броят на поръчките е увеличен в 
сравнение с 2013 г.  



             Профилактика, ремонт и  

     поддръжка на лабораторно  

 оборудване 

• Калибриран е новозакупеният UV-VIS 
спектофотометър. 

• Извършена е профилактика на апаратурата за 
дестилация на азот Buchi K-355.  

• Извършена е профилактика и ремонт на автоматичния 
титратор към апаратурата за дестилиране на азот от 
страна на специалист от DONAU LAB – представител 
на фирмата производител.  

• Инсталирано е дистанционно управление на камините. 

• Ремонтът на  пламъковия фотометър Jenway е 
извършен от от сервизния инженер на фирмата 
дистрибутор Аквахим. 



         Поддържане на актуалност  

         на нормативната база 

• Направена е официална справка за 

актуалност на целия списък с използвани 

стандарти в БИС. 

•  Изготвен е планът по качество за 2014 г. 

• Предстои годишният преглед от 

ръководството.  

• Актуализирана е системата за управление на 

качеството. 



Вътрешен одит 

• В началото на февруари бе  проведен  
цялостен вътрешен одит на ЛКИ, който е 
задължителен според изискванията на БДС 
EN ISO/IEC 17025:2006  и обхваща всички 
точки на стандарта по който е акредитирана 
лабораторията.  

• В рамките на одита са извършени и 
документирани: 
– Проверка   за съответствие на документацията по 

отчетността на анализите 

– Проверка на място на системата по качество.  

• Няма регистрирани при одита 
несъответствия.  



         Обучение на персонала 

• Програмата за обучение на персонала за 2014 г. е 
изпълнена. 

• Изготвени са 6 отчета от проведено обучение и 
участие на ОК в курс за вътрешни одитори по 
управление на качеството и компетентност на 
лабораториите за изпитване с полагане на тест и  
Сертификат, организиран от  Съюза на 
метеоролозите. 

•  Изготвени са 2 отчета от проведено вътрешно 
обучение от      ОК на ЛКИ на  тема: 

1. Запознаване на персонала с измененията на 
документите от Системата за управление  на 
качеството  след  преакредитация и първи планов 
надзор. 

2. Запознаване на персонала с резултатите от 
проведения вътрешен одит и препоръките на 
одиторския екип. 



        Участие в междулабораторни  

        изпитвания 

 

• През август 2014 г. ЛКИ участва в организирано 
кръгово  междулабораторно изпитване на продукта 
месо-QMAS – Quality in Meat and Fish Analysis PT 
Scheme, round 220, организирано от фирма LGC 
Standards – Англия, отговаряща на изискванията на 
Процедурата на ИА БСА BAS QR 18 за проследимост 
и избор на провайдър .  

• Поради изискванията на ИА “БСА“ за четиригодишния 
период на акредитация да се покрие целият обхват 
от продукти ЛКИ регистрира и второ участие за 
годината на продукта „кексова матрица“ по 4 
показателя – QFCS – Quality in Food Chemistry PT 
Scheme с отлични резултати.  

• Отчетът със сравнителните резултати на всички 
участници, представени като таблици и диаграми са 
налице в лабораторията. 



Метрологично  

осигуряване 
 

• През 2014 г. съгласно програмата за калибриране, бе 
проведено калибриране на термохигриметъра, 
спектрофотометър NOVA 60, спектрофотометър UV-
VIS и везни -2 броя от външни фирми, акредитирани 
за целта и вътрешно калибриране на ААС за четири 
елемента, поради липса на доставчик на  фирма за 
тази услуга за момента.  

• Вътрешното калибриране премина успешно 
проверката от технически експерт на ИА БСА по 
време на плановия годишен надзор. Закупени бяха 
нови ССМ(сертифицирани сравнителни материали) 
поради изтекъл срок на годност за работа с апарата 
за Атомна абсорбция и Спекрофотометър NOVA 60 
за анализ на води. 

• Водят се дневници ФК 505-3 за междинни проверки 
на всички средства за измерване с план за 
калибриране.  



ИЗВЪРШЕНИ АНАЛИЗИ 

ПРЕЗ 2014 г.: 

• Анализи за външни възложители: издадени 221 
протокола 

• Анализи за вътрешни възложители (докторантски 
теми):  издадени 3 протокола 

•  Анализи за вътрешни възложители (НИЦ) – 
издадени 

  4 протокола 

• Общ брой издадени протоколи – 228  

• Общ брой анализи – 2837  



АКРЕДИТИРАНА 

ЛАБОРАТОРИЯ ФИНАНСОВИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ЩАТЕН СЪСТАВ: 5 служители (1 ръководител на сектор, 1 гл. 

специалист, 2 гл. експерти, и 1 младши експерт.) 

Приходи от дейността на лабораторията: 

- Приходи от външни възложители -             44049 лева 

- Приходи от вътрешни за АУ възложители*   

 По теми от НИЦ        312    лева 

 По теми на докторанти     1472    лева 

Общо приходи:                45 833 лева 

 

*Приходите от вътрешни възложители се остойностяват на 50% 

от цените за външни възложители 



Разходи по дейността на лабораторията: 

• Разходи от бюджетната субсидия   62288,32 
лева  

 - ФРЗ        52517,92лева 

 - Осигурителни вноски                  9770,40 
лева 

       

• Разходи от сметка на ЛКИ 
       24366 лева 

 - Основни средства     2430,00 лева 

 - Химикали, реактиви и материали    3561,00 лева 

 - Поддържане на акредитация:       10182,00 лева 

 - Поддържане на апаратура    8193,00  лева  

 

 Общ финансов резултат за 2014 г.              - 40564 лева 
 

АКРЕДИТИРАНА 

ЛАБОРАТОРИЯ  

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 



Финансови резултати 
Развитие 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 

Приходи от външни 
клиенти 

22605 20922 18266 41117 44049 

Приходи от 
вътрешни договори 

6769 5008 3806 4518 312 

Приходи от 
докторантски теми 

2318 2708 965 456 1472 

Приходи всичко 31692 28638 23037 46090 45833 

 
Заключение:  
 Въпреки по-добрите финансови приходи през 

последните 2 години резултатите са 
незадоволителни. 

 На критично ниско ниво е търсенето на 
лабораторията от преподаватели от АУ. 



УЧЕБНО-ОПИТНА 
И ВНЕДРИТЕЛСКА БАЗА 



Устройство на УОВБ 

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

 Утвърдени са  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”  

 



Щатен състав  

към 31.12.2014 г. 

• Звено „Трайни насаждения” със седалище база  

    с. Брестник : 1  управител/ръководител – 

агроном, 1 домакин/агроном, 2-ма механизатори 

и 11 земеделски работника. 

• Звено „Полски култури” с база Ягодовско шосе:  

• 1 управител/ръководител – агроном,1 

домакин/агроном, 2 механизатори и 7 

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” 
 

 
Стойност, 

лева 

ПОСТЪПЛЕНИЯ 

Произведена продукция (без ДДС)   93437 

Субсидия за ФРЗ,  ДОО и материални 
разходи  

256134 

Постъпили средства от фондовете за 
подпомагане на земеделието  

  37000 

Общо приходи 386571 

РАЗХОДИ                                                                       375398 

Материални разходи  223692 

ФРЗ и ДОО 192845 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ   11173 



Независимо от положителния финансов  резултат,  

нивото на субсидиите е много високо и няма повод 

за успокоение. 

Издръжката на този участък се утежнява най-вече 

от „Оранжериен комплекс“ и разходите за охрана 

на сградния фонд на катедрите от двете страни на 

Ягодовско шосе. 

Оптимизирането на разходите за „Оранжериен 

комплекс“ вече е постигнато. Независимо от това 

те остават неприемливо високи. 

Единственият изход е обучението там да бъде 

пребазирано в свободните площи до Аграрен 

университет, за което е взето принципно решение. 
  



Финансови резултати  
Звено “Трайни 
насаждения” 

 

 
Дейност Стойност, 

лева 

ПОСТЪПЛЕНИЯ 

Произведена продукция (без ДДС)   57008 

Субсидия за ФРЗ,  ДОО и материални разходи  183227 

Постъпили средства от фондовете за подпомагане 
на земеделието  

48773 

Общо приходи 289008 

РАЗХОДИ                                                                             289008 

Материални разходи  134462 

ФРЗ и ДОО 154546 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 0 



Ниските нива на приходите се дължат основно  на 

подмяната на голяма част от лозовите масиви за 

производство. 

Поддържането на стари лозя /над 23 години/ и 

големия брой сортове в тях също води до ниска 

ефективност. 

Площите в овощарство  са заети със стари и 

амортизирани насаждения, които трябва да бъдат 

подновени. 
 

 



Финансови резултати  

Звено 

“Животновъдство” 
 

 
Дейност Стойност, 

лева 

ПОСТЪПЛЕНИЯ 

Произведена продукция (без ДДС)  65 942 

Субсидия за ФРЗ,  ДОО и материални 
разходи  

87 327 

Постъпили средства от фондовете за 
подпомагане на земеделието  

14 278 

Общо приходи 167 547 

РАЗХОДИ                                                                            167 547 

Материални разходи  94 677 

ФРЗ и ДОО 72 870 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 0 



  Най – тежка е ситуацията в сектор „ Животновъдство“, който 

няма перспектива за развитие в този си вид поради урбанизацията 

на района  и липсата на пасища. 

•  Независимо от нулевия резултат  животновъдството  има 

неразплатени разходи за фуражи към сектор „Полски култури“. 

•  През изминалата година се констатира, че част от сградния 

фонд е опасен за хората и животните. 

•   Преодоляването на тези проблеми незабавно трябва да 

започне изпълнението на мерките, набелязани и гласувани  на 

заседание на АС от 18. 11.2014 г. за намаляване броя на 

животните и пребазиране на овцефермата.  
 



Обобщен  

финансов резултат 

 

 
Дейност Стойност, 

лева 

ПОСТЪПЛЕНИЯ 

Произведена продукция (без ДДС)  216387 

Субсидия от АУ 526688 

Постъпили средства от фондовете 
за подпомагане на земеделието  

100051 

Общо приходи 843126 

РАЗХОДИ 

Разходи общо 831953 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 11173 



Финансови резултати 
Анализ 

Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Субсидия АУ 484 570 422 98 7 476 172 433 974 523494 526688 

Приходи  563 075  434 421 438 417 357891 372577 316438 

Разходи за ФРЗ 
и Осигуровки 

567 052 523 297 543 632 456 858 436102 420261 

Материални 
разходи 

363 302  317 958 355 799 320 262 438094 411692 

Приходи всичко 1 047 645  857 408 914 589 813740 896071 843126 

Разходи всичко 930 354 841 255 899 431 777 120 874196 831953 

Резултат 130 308 16 153 15 158 36620 21875 11173 



 През изтеклата година субсидията за УОВБ се 

запазва близка до тази от предходната година.  

Намаление бележат  приходите от продукция, което 

е свързано с по-ниски изкупни цени на зърнените 

култури и лоши метеорологични условия за 

лозарството. 

Намалението на приходите се компенсира от по-

малките разходи за работна заплата и материали 

през отчетната година. 

 

 

 

Заключение 



 Заключение 

 

Основни проблеми : 

•Липса на ясно формулирани приоритети, съобразени с 

учебната и научната структура на АУ, акцентът върху които 

ще позволи създаването на модерни учебно-опитни бази в 

отделни сектори на земеделието;  

•Липса на достатъчно финансиране от външни проекти ; 

• Необходимост от реформа в разпределението на 

субсидията с отчитане броя на обучаваните студенти, 

което ще намали значително диспропорцията при 

финансиране на базите. 



АГРОЕКОЛОГИЧЕН  
ЦЕНТЪР 



Дейности  

1. Поддържане и обновяване на базата на АЕЦ на 

територията на УОВБ: 

• Грижи за младите овощни насаждения (лозе, ябълки, 

сливи, дюли).  

2. Обучителна, демонстрационна и научна дейност по 

био-земеделие 

• Извеждане на полските експерименти на дипломанти, 

магистри и докторанти.  

• База за провеждане на научни проекти по НИЦ – АУ. 

• Обучение на земеделски производители в курсовете по 

Агроекология, организирани от ЦПО при АУ.  

• Предоставени консултации на биофермери, общини и др.  
 



3. Международно сътрудничество 

• Посещения на групи от Фондация Авалон, Сдружение 

Високи Западни Родопи, Ботаническа градина при СУ Св. 

Климент Охридски, преподаватели от Тракийски 

университет, студенти-докторанти от КАТУ – Казахстан, 

фирма Амитица и др. 

4. Контакти и предоставяне на експертна помощ на МЗХ, 

Дирекция Растениевъдство  

• Участие в Междуведомствената Комисия по биоземеделие 

към МЗХ, работна група за изработване на Национална 

приоритетна рамка по Натура 2000.  

• Участие с презентации и лекции обучителни семинари на 

структурите на Националната служба за съвети в 

земеделието. 

Дейности  



Дейности 

5. Популяризиране на биологичното 

земеделие в България 

Участие в организацията и провеждането на 

Международната селскостопанска изложба 

БиоАгра 2014 и участие в семинари в 

рамките на изложбата.   

6. Помощ на студенти, преподаватели, 

специалисти и био-производители със 

специализирана литература. 

 



Приходи 2014 г. 

 

 

 

• Продажба на земеделска продукция (вкл. заприходена)  

и обучение на групи -                                  9 233 лв.                                                      

• Субсидия за биоземеделие по мярка 214 от 

ПРСР 2007-2013 г. -                                 11 715 лв. 

• Общо       20 948 лв. 

   



Проблеми 

• Ненавременно предоставяне на машини и 

инвентар от УОВБ; 

• Недостатъчен брой сезонни работници; 

• Подготвени, но незасадени 6 дка млади 

трайни насаждения; 

• Неизвършен ремонт на сградата за 

обучение. 



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 

Библиотеката 

• Осигуряване информационните и образователни  

потребности на преподаватели, студенти и 

докторанти на АУ Пловдив. 
 

• Стремеж към бърза и адекватна реакция на 

техните изисквания. 
 

    Акцент  

Разширяване на услугите, предлагани в online 

режим. 

 



Библиотечен фонд  

към 31.12.2013 г. 

 

• Налични: 198579 тома научни издания: 

книги, дисертации, дипломни работи, 

справочни материали, учебници  и научна 

периодика. 

 

• Новонабавени:  634 заглавия  в 1188 тома. 

 

• Отчислени: 1642 заглавия в 2222 тома, 

книги и периодични издания. 



Библиотечен фонд 

     Данните за 2014 година относно начина на 

постъпление на книгите  в библиотечния фонд: 

    покупка       -  175 тома,   71 заглавия 

    дарени        -  331 тома,   64 заглавия 

    замени        -  243 тома, 177 заглавия 

    депозит       -    22 тома,   22 заглавия 

    книгообмен –      6 тома,    4 заглавия 

 Регистрирани : 338 заглавия книги в 777 тома ;174 

заглавия дисертации в 174 тома; 236 т. в 121 

заглавия периодични издания в 236 тома. 

    Всичко  регистрирани : 634 заглавия в 1188 тома. 

 

 



Регистрирани 

потребители 

 Регистрирани нови читатели: 1 795, от тях – 1 628 студенти 

     и 131 – преподаватели, докторанти, служители и 44 външни 

читатели. 

 

 Регистрирани посещения – 14 179 общо: 

 за заемане на литература за дом – 6 100 

 за ползване на литература в читалните – 8 079. 

 

 Раздадена литература – 22 509  библиотечни единици;    

• за домашно ползване – 11 902 библ. единици, от които учебници и 

ръководства – 530, книги  - 11 372. 

• за ползване в двете читални – 10 607 тома, от които – 4 985тома 

периодични издания. 

 

 



ONLINE БИБЛИОГРАФСКИ  

И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ  

/абонамент АУ Пловдив/ 

 CAB eBooks Front File (2011-present). 4 607 GBP  /10 820.18 лв./ 

     6 тематични колекции електронни книги /пълен текст/: Agriculture, 

Animal & Veterinary Sciences, Environmental Sciences, Human Health, 

Food & Nutrition, Leisure & Tourism, Plant Sciences.  

 

     АУ – Пловдив като дългогодишен абонат на електронните книги на 

CABI, през 2014 г. получи постоянен безплатен достъп до пълния 

текст на книгите, публикувани през периода /2005-2010/: CAB eBooks 

Archive (2005-2007) и CAB eBooks (2008-2010) 

                 За периода /01.01.2014 – 30.09.2014г./ в CAB eBook Collection са 

извършени общо 2015 регулярни търсения, при които са свалени общо 3393 

документа (заглавия на книги и отделни глави). 

           За същия период през 2013 г. са извършени 1480 търсения, при които са 

свалени /изтеглени/ 1566 документа. 



ONLINE БИБЛИОГРАФСКИ  

И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ  

/абонамент АУ Пловдив/ 

САB Abstracts. 6 413 USD /9 245.68 лв./ Библиографска и пълнотекстова 

база данни в областта на селското стопанство/. 

 

 CAB Abstract през 2014 г. предостави автоматичен достъп и до пълния текст на 

над  220,000 статии от научни списания и доклади от конференции.  

 

Сред тях са и статиите /пълен текст/ на изданието на Аграрен университет 

Пловдив - “Аграрни науки”, което се реферира от CAB Abstracts. 

 

За периода /01.01.2014 -30.09.2014г./ са извършени 1898 търсения; 

свалени 1772 заглавия върху мобилни устройства, 1680 върху твърд 

диск; изтеглени общо 3452 документа ( статии и материали от 

конференции ) . 

 
 

 

 

 

 



  CROP Protection Compendium. 1 395 USD/ 4386.38 лв.. Интерактивен 

енциклопедичен справочник; библиография и пълнотекстови статии.    

 

    Над 26 000 таблици с данни и 3500, подробно описани технически 

спецификации на вредители по културните растения, болести и плевели и др. 

от центровете за GCIAR, ЕОРЗ, FERA, ФАО, ProSea, USDA и Световната 

банка;  

    Информация за допълнителни 22 400 вида;  

    Над 8000 снимки, даващи възможност за лесна идентификация и 

преподаване. 

 

    За периода /01.01.2014 -30.09.2014г./ са извършени общо 2291 регулярни 

търсения, при които са свалени общо 3962 документа ; 2151 от тях върху 

твърдия диск на съответните персонални компютри и 1811 свалени върху 

мобилни устройства, шернати и изпратени по e-mail. 

 

ONLINE БИБЛИОГРАФСКИ  

И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ  

/абонамент АУ Пловдив/ 



 Academic  Search Complete. 4 570 USD /6588.61 лв./ – база данни 

на  ЕBSCO Publishing /пълнотекстова, мултидисциплинарна/; 

Споделен абонамент. 

          За периода /01.01.2014 -30.09.2014/ 2246 търсения, при които са изтеглени  общо 

2209 пълнотекстови статии. 

 SPRINGER Link  Journals 4 285 EURO /8380.60 лв./ – пълнотекстова 

база данни/. Достъп до пълния текст на 1471 научни списания. 

          За периода /01.01.2014 -30.09.2014/ успешно изтеглени 1517 пълнотекстови статии 

от 260 научни списания.  

             За същия период 2013 г. изтеглени 798 статии от 161 научни списания. 

 ISI Web of Knowledge /Национален абонамент/ 

 SCOPUS /Национален абонамент/ 

 Science Direct /Национален абонамент/ 

 

ONLINE БИБЛИОГРАФСКИ  

И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ  

/абонамент АУ Пловдив/ 



 

Разходи по дейността : 

   абонамент за периодични издания /български и чужди/ - 

12987.51 лв. /без ДДС/ 

   абонамент за библиографски и пълнотекстови бази 

данни  -39421.45 лв. /без ДДС/ 
  

ЩАТЕН СЪСТАВ:  

4 служители (директор – 1; библиотечни специалисти – 3) 
 

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 



Обновяване на компютърната и периферна техника в библиотеката, с оглед 

по-пълноценно използване на осигурените специализирани пълнотекстови 

бази данни /абонамент/ . 

 

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? 



КАКВО МЕЧТАЕМ 



С Решение на АС от 29.06.2012 г. 
Академичното издателство на АУ  е 

самостоятелен център (ЦАИ) 

АКАДЕМИЧНО  
ИЗДАТЕЛСТВО 



Приоритети  

в дейността  

• Обслужване на учебния процес чрез 

издаване на учебници, учебни помагала, 

автореферати и монографии; 

• Обслужване на научната работа чрез 

подготовка и издаване на „Научни трудове на 

АУ“ и на сп. „Аграрни науки”;  

• Обслужване на кандидатстудентската 

кампания  чрез издаване на материали, 

свързани с нея; 

• Извършване на услуги на външни клиенти. 
 



Списание „Аграрни науки“ (ISSN 1313-6577) 
Подписан договор за рефериране от EBSCO Publishing; 

Изготвени и подадени документи за рефериране в SCOPUS; 

Изготвени и публикувани  в сайта на университета “Етични норми 

при публикуване и сигнали за нарушения”; 

Осигурен електронен достъп до всички броеве чрез сайта на АУ, 

включително и чрез версията му на английски език.  

Списание „Научни трудове на АУ“ (ISSN 1312-6318) 
 Всички публикации се рецензират; 

 Подписан договор за рефериране от EBSCO Publishing; 

 Изготвени и подадени документи за рефериране в SCOPUS; 

 Изготвени и публикувани на сайта на Университета “Етични норми при 

публикуване и сигнали за нарушения”; 

 Осигурен електронен достъп  до последните 2 броя (том 56 и том 57) чрез 

сайта на АУ, включително и чрез версията му на английски език . 

НАУЧНИ СПИСАНИЯ 



РЕЗУЛТАТИ 

Видове издания Брой заглавия Тираж 

Учебници 12 4650 

Ръководства 5 1500 

Учебни помагала 2 800 

Научни трудове 2 300 

Автореферати 10 400 

Списание “Аграрни науки” 2 330 

Вътрешни поръчки и 

акциденция 
34 64000 

Външни поръчки 49 43200 

Справочник КСК 2 500 

Монографии 3 300 



ЦАИ - ФИНАНСОВИ  

РЕЗУЛТАТИ 

Приходи от дейността на ЦАИ:   79225 лева 

- Приходи от външни поръчки     13675 лева 

- Стокова продукция     65549 лева 

- Разходи по дейността на ЦАИ:   115130,5 лева 

- ФРЗ, ДОО, здравни застраховки    106154 лева 

- Материали       8976 лева 

- Финансов резултат:    - 35905,3 лева 

Държавна субсидия    45000 лева 

Финансов резултат за АУ:   9094 лева 

Заключение:  Необходимо е разработването на стратегия за 
модернизация и дигитализация на производствената база, 
което ще доведе до привличане на повече външни клиенти и 
ще подобри рентабилността на звеното. 



ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014 г. 



Източници на  

финансиране 

Дейността на Аграрния университет през 2014 г. е 

финансирана от следните източници: 

• субсидия от Държавния бюджет – 10 000 943 лв. 

• собствени приходи       -    3 449 230 лв. 

• финансиране от други бюджети 

      и сметки за средства на ЕС       -    1 500 640 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, 
средноприравненият брой студенти е 
факторът, определящ   субсидията за 
издръжка на обучението.  

• Коректив с положителен ефект са 
допълнителните средства, определени на 
база комплексна оценка за качеството на 
обучението и съответствието му с  
потребностите на пазара на труда. 



 

година 

Средноприравнен брой 

студенти, 

финансирани от ДБ 

Базов 

норматив 

/лева/ 

СУБСИДИЯ ЗА 

ИЗДРЪЖКА 

 

2012 г. 2 799 693 6 801 570 

2013 г. 2 985 693 7 842 032 

2014 г. 2 728 693 7 743 934 

Зависимости,  

определящи субсидията 



Корекции на субсидията 

• Първоначално определената за  2014 г. субсидия 
е в размер на 8 473 400 лв. Извършени са 
последващи корекции, а именно:  

• През мес. март на база оценката за качество – 
увеличение с 533 170 лв.; 

• През мес. юни – увеличение с  допълнителен 
трансфер за капиталови разходи /сграда ДЕПС/- 
632 647 лв. 

• През мес. Юни -  на база  броя на обучаваните 
по регистъра на МОН е преразпределена 
допълнително за издръжка на обучението сумата 
от 352 927 лв. 

• През мес. декември – увеличение  от средствата 
за  спорт на студенти с 8 487 лв.; 

• През мес. септември – увеличение на средствата 
за наука с 312 лв.; 

  



Изпълнение на  

субсидията 

• В резултат е формиран актуализиран план на 

субсидия към 31.12.2014 г. в размер на    10 

000 943 лв., или увеличение с 1 527 543 лв. 

 

• Получена е на 100%. 



Фактори, определящи  

субсидията 

. намаление броят на приетите студенти 

.  повишаване качеството на обучението и 

съответствието му с пазара на труда.  

 

 Тенденция на все по-трудни кандидат-

студентски кампании, провеждащи се в 

неблагоприятна обстановка на отчетен 

демографски срив, тежко икономическо 

положение в страната и засилваща се 

конкуренция между висшите училища. 



Собствени приходи 

• При актуализиран план на приходите общо за 

всички дейности в размер на 3 459 025 лв., 

изпълнението  е 3 449 230лв. или 99,72%. 

• Неизпълнение отчитаме от такси за обучение 

на български студенти и от продажба на 

земеделска продукция. 

• Отчетените през 2014 г.  приходи  са с 1 116 

536 лв. по-малко от тези през 2013 г. 

 



Собствени приходи 

• С най-голям относителен дял 69,68% са приходите от 
такси за обучение, които възлизат на 2 403 428 лв., 
при 2 622 622 лв. за 2013 г. 

 

•  Изпълнението на бюджета в частта на  постъпления 
от такси е 99,83%. 

 

• Съпоставени с 2013 г. събраните приходи от такси на 
български студенти през 2014 г. са с   241 456 лв. по-
малко. 

 

• Фактори: Ръст на прекъсналите, напуснали и 
отстранени студенти. Намален прием за учебната 
2014/2015 г. Непроменен размер на таксите.   

  



Увеличения на  

собствените приходи 

   През 2014 г. увеличение на собствени 

приходи спрямо 2013 г. има само в четири  

направления с минимална разлика от 

    29 743 лв., а именно: 

• Приходи от такси чуждестранни студенти  

• Приходи от наеми  

• Приходи от продажба на животни 

• Приходи от тръжни документи и предаден на 

вторични суровини брак 

 

 



Намаление на  

приходите - причини 

• приходи от такси за кандидатстване /уч. 2014-2015/ – отражение на 
увеличаване броя на кандидатите с оценки от ДЗИ, без участие в 
изпити и намаляване броя на кандидатите; 

• приходи от такси за обучение на български студенти  – по-малък брой  
приети студенти;  ръст на прекъснали, напуснали и отстранени 
студенти; 

• приходи от продажба на земеделска продукция от УОВБ – резултат от 
промяна в структурата на производството, ниските изкупни цени и 
подмяна на трайни насаждения /изкореняване на лозови масиви и 
създаване на нови, които не са влезнали в плододаване/; 

• приходи от лихви по депозити – криза в банковия сектор и промяна в 
лихвената политика на банките към бюджетните организации 
/намаление в пъти на лихвите по депозити/, както и намален свободен 
паричен ресурс; 

• приходи от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от 
страната и чужбина – промяна в отчетността на средствата от ЕС, 
които са прехвърлени за отчитане по нова финансово-правна форма и 
не се включват в бюджета. Това са средствата по VІІ-ма рамкова 
програма и тези за трансгранично и транснационално сътрудничество. 
От тях намалението е 786 546 лв. 



Финансиране от  

бюджета и ЕС 

• Получените финансирания през 2014 г. са 

общо  

   1 650 419 лв. при 1 414 355 лв. за 2013 г. Те 

са, както следва: 

- От Фонд „Научни изследвания“ – 129 195 лв. 

- От РА на ДФЗ – 20 584 лв. 

- От средства на ЕС – 1 500 640 лв. 

 



Субсидия,  

собствени приходи 

и друго финансиране /млн.лв./ 



Наличности по сметки 

• От съществено значение за финансовата стабилност 
на университета  е паричният ресурс, с който 
разполага през бюджетната година и  с който се 
гарантира финансирането на дейността в случай на 
забава в преводите на  субсидията от държавния 
бюджет.  

• През изминалата бюджетна година с помощта на 
наличните парични средства се даде възможност: 

    -  да се изпълняват дейности по проекти и програми, 
за които финансирането ще постъпи след 
верифициране на отчетите: 

    - да се реализира инвестиционната програма, 
независимо от ограничената до минимум субсидия за 
капиталови разходи – едва 74 703 лв. 



Наличности по сметки   

в края на годината 

                                  /хил.лв./ 



Парични средства 

• В сложната кризисна ситуация с банковата система, 

най-важна беше  сигурността на банковите 

институции, с които работим. 

• Продължена беше създадената организация за 

ефективно използване на бюджетните средства, като 

временно свободните банкови наличности се 

съхраняват на срочни депозити.  

• Отчетено беше драстично намаление на лихвите по 

депозити на бюджетни организации, в резултат на 

което приходите от лихвите през 2014 г. са 48 477 лв. 

при достигната най-висока стойност от 85 415 лв. 

през 2013 г.  



Разходи и резултати 

• Основна задача на ръководството през 2014г. 

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 12 984 672 лв., в 

т.ч. по дейности: 

• по дейност „Образование”        -    12 675 956 

лв. 

• по дейности за наука          -    159 122 лв. 

• по международни програми     -    136 591 лв. 

 

Изпълнение на разходната част по бюджета 

86,03%. 

 



Структура на  

разходите по бюджета 

• за заплати    -         6 620 990 лв. –  50,99% 

• други възнаграждения   -     821 727 лв. -     6,33% 

• осигурителни вноски за 

    работодателя   -          1 154 347 лв. -     8,89% 

• издръжка    -          2 236 874 лв. -   17,22% 

• други разходи   -     145 733 лв. -     1,12% 

• капиталови разходи      -          1 546 766 лв. -   11,91% 

• стипендии   -     458 235 лв. -     3,52% 



Разходи за заплати 
• Приоритет на ръководството бе гарантиране на  

увеличените през предходната година  
възнаграждения и запазване ритмичността на 
плащанията.  

• Изпълнени са поетите  ангажименти в подписания 
КТД  за изплащане на еднократни допълнителни 
възнаграждения за Великден, за “24-ти май”, за Деня 
на будителите и за Коледа; 

• Изплатени на 100% са  наднормени часове, отчетени 
за учебната 2013/2014 г. по правилата, утвърдени от 
АС. 

 

• При отчетено намаление на постъпващите приходи 
от такси и очаквано намаление на субсидията за 
следващата година, допълнително стимулирани в 
края на годината бяха само онези, с изключителен 
личен принос, предложени от преките ръководители. 



Разходи за възнаграждения и 

осигурителни вноски 

 

№  

Вид на разхода Отчет 

2011 г. 

Отчет 

2012 г. 

Отчет 

2013 г. 

Отчет 

2014 г. 

1. Заплати,  

вкл. ДМС 

6 010 678 6 186 824 6 707 810 6 620 990 

2. Други плащания 695 713 758 759 937 024 821 727 

3. Осигурителни вноски 1 063 511 1 066 206 1 155 764 1 154 347 

Всичко: 7 769 902 8 011 789 8 800 596 8 597 064 

4. Средно списъчен брой 474 472 469 467 

5. Ср. брутна месечна 

заплата 

1 056,73 1 092,31 1 191,86 1 181,48 

6. Ръст  спрямо 

предходния период 

9% 3,37% 9,11% 0% 



Разходи за обезщетения 
• Обезщетенията при прекратяване на трудовите 

правоотношения са 189 974 лв. при 198 261 лв. за 2013 г.  
От тях  27 819 лв. са за неползвани отпуски по чл. 224 от 
КТ, което е с 4 867 лв. по-малко от предходната година. За 
съпоставка:  2008 г. са изплатени  102 439 лв.  

 

    Фактори, водещи до намален обем неползвани отпуски: 

 

• Промяна на нормативната уредба за ползване на 
отпуските. 

• Предприетите от ръководството мерки за изчистване на 
натрупаните до 2009 г. Отпуски. 

 

• Значителен е размерът на обезщетенията  при 
прекратяване трудовите правоотношения с 
преподаватели и служители, имащи стаж над 10 г. в 
университета. За 2014 г. са изплатени 162 155 лв. 



Веществена издръжка 

№ 

по 

ред 

СТРУКТУРА НА 

ИЗДРЪЖКАТА  

Отчет за 

2013 г. 

Отчет за 

2014 г. 

Относителен 

дял 

1. Разходи за материали 596 797 548 421               24,52% 

2. Разходи за външни услуги 454 091 517 338 23,13% 

3. Разходи за вода, горива, енергия 615 014 596 186 26,65% 

4. Текущ ремонт 316 306 241 195 10,78% 

5. Командировки в страната 103 512 111 140 4,97% 

6. Командировки в чужбина 132 225 49 366 2,21% 

7. Платени данъци и такси 86 720 105 116 4,70% 

8. Учебни и НИ разходи и книги 104 628 68 100 3,04% 

9. Други 76 666 105 128 4,70% 

        

 



Фактори,  

променящи разходите 

  В посока увеличение на разходите: 

• На първо място – това са  разходи, 
извършени във връзка с изпълнение на 
проекти, финансирани от фондове на ЕС, 
поети временно от бюджета, до 
възстановяването им след приключване и 
приемане на отчетите;  

• Промяна на измервателните уреди на 
електроенергията, увеличение на 
минималната работна заплата, на 
задължителните застраховки и данъчни 
задължения, което води   съответно до по-
големи разходи. 

 



Фактори,  

променящи разходите 
  В посока намаление на разходите: 

 

• Реализирани енергоспестяващи 
мероприятия на АФ, ЛГФ, Ректорат и кат. 
“Механизация” и осъществени дейности по 
преминаване към енергоспестяващи 
консуматори;  

• Намаление на цените на горивата /дизелово 
гориво и природен газ/; 

• Отделяне от бюджета на отчетността по 
проекти и програми, с получено 
финансиране от ЕС /Еразъм, Леонардо, VІІ-
ма рамкова и др/ 

   



Разходи за природен газ 

година хнм3 Стойност 

лева 

Цена на 1 

хнм3 

2012 г. 214,59 221 974,56 1 034,39 

2013 г. 204,54 210 797,98 1 030,62 

2014 г. 187,93 191 410,66 1 018,55 



Разходи за издръжка 

•  Голям дял в издръжката заемат разходите за 
материали. Във връзка със стойностния праг за 
отчитане на дълготрайните материални активи, голяма 
част от закупеното обзавеждане, периферна техника и 
друга апаратура се отчита  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. 

 

• Поредна година, 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 2014 г. са общо 1 546 766 

лв. 

• През последните години, средствата  за капиталови 
разходи, като елемент на субсидията бяха намалени 
в най-голяма степен. 

• За 2014 г. средствата за капиталови разходи от 
субсидия отново са 74 703 лв., което е   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.  

• Извоюваната допълнителна субсидия за ремонт на 
сградата на ДЕПС в размер на 632 647 лв. е един от 
най-значимите успехи на ръководството.  



Източници  

 Капиталовите разходи по бюджета са  
финансирани, както следва: 

• от собствени приходи – 1 446 530 лв.; 

• от международни проекти – 6 334 лв.; 

• с преходен остатък на субсидията за наука – 
19 199 лв.;  

• от субсидия – 74 703 лв. 

 

Разходите, извършени в изпълнение на проекти 
по Оперативни програми  са 621 000 лв. 



Други плащания  

• През 2014 г. продължава изплащането на 

изпълнените енергоефективни мерки на АФ, 

ЛГФ,  Ректорат и кат. „Механизация“.  

 

• Погасени  са общо 285 198 лв. по главниците 

и 23 001 лв. лихви.  

 

• Към 31.12.2014 г. изплащането за АФ и ЛГФ 

завърши. 



Стипендии и  

помощи за студенти 

• През 2014 г.  отчитаме ръст на   разходите за 
стипендии  спрямо 2013 г.   

•  По източници на финансиране: 

- От субсидия –  441 613 лв. 

- От собствени приходи, вкл. дарения  - 12 332 
лв. 

- Със средства от ЕС по проекти  “Студентски 
практики” и “Студентски стипендии” – 839 080 
лв. 

- По секторни програми “Еразъм” и “Леонардо” 
– 222 452 лв. 

- От НФ “НИ“ – 4 290 лв. 

 



Стипендии от субсидията 

Вид стипендия Зимен 

семестър на 

учебна 

2013/2014 г. 

Летен 

семестър на 

учебна 

2013/2014 г. 

Зимен 

семестър на 

учебна 

2014/2015 г. 

Класирани  200 бр. 181 бр. 155 бр. 

Минимален размер на месечна 

стипендия 

50 лв. 65 лв. 55 лв. 

Максимален размер 110 лв. 95 лв. 90 лв. 

Правоимащи по чл.3 - общо 70 бр. 76 бр. 97 бр. 

в т.ч. майки 51 бр. 54 бр. 79 бр. 

Помощи - бр. 61 бр. - бр. 

Награди от 20 лв. до 200 лв. 65 бр. 125 бр. 140 бр. 

Докторанти  27 бр. 37 бр. 26 бр. 



Стипендии по източници 

 на финансиране  

№ 

по 

ред 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

НА СТИПЕНДИИТЕ 

Отчет за 

2011 г. 

Отчет 

2012 г. 

Отчет 2013 

г. 

Отчет 2014 г. 

1. СУБСИДИЯ 457 535 426 854 469 580 441 613 

2. ЕРАЗЪМ, ЛЕОНАРДО 174 466 212 694 248 939 222 452 

3. ПРОЕКТИ: 

“ЕВРОПЕЙСКИ 

СТИПЕНДИИ” 

и “Студентски практики” 

247 400 314 600 474 280 839 080 

4. СОБСТВЕНИ 

СРЕДСТВА 

2 960 8 406 5 060 12 332 

5. ФОНД „НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

И научни проекти 

300 5 200 900 4 290 

ОБЩО: 882 661 967 754 1 203 819 1 519 767 

     



Финансиране на УОВБ 

  Осигурено бе финансиране на УОВБ, в 
т.ч.: 

• 495 000 лв. за учебната работа.  

• 19 673 лв. за еднократни допълнителни 
възнаграждения за Великден, 24-ти май”, 1-ви 
ноември и Коледа.  

  Общата субсидия за УОВБ е в размер на  
514 673 лв. при 520 949 лв. за 2013 г. 

 

• Отпуснати са допълнително 25 000 лв. от 
обезщетенията, получени от РА на ДФЗ. 



        

О Т Ч Е Т   НА 

С О Ц И А Л Н А Т А   П Р О Г Р А М А  

ЗА 2014 Г. 

 

 

№ 

Източници 

и направление 

план отчет 

брой сума 

І. ПРИХОДИ: 198 000 185 756 

ІІ.  РАЗХОДИ: 

1. Социално подпомагане - при смърт, раждане  5 000 10 5 000 

2. Социално подпомагане при други случаи 14 500 21 10 500 

3. Помощи за лекарства и лечение 5 500 5 2 211 

4. 8-ми март 5 100 246 4 920 

5.  Режийни разходи за храна 137 393 140 624 

6. Наеми 4 800 2 1 700 

7. Кръводаряване 2 000 20 475 

8. Разни /синдикални и др. 1 600 2 572 

9. Осигурителни вноски и данък по ЗКПО 22 107 19 540 

Всичко разходи: 198 000 185 542 



Одит от Сметна палата  

за заверка на финансов отчет 

• По силата на Закона за Сметна палата, екип 
от същата извърши одит за заверка на 
годишния финансов отчет на Университета за 
2013 г., който обхваща цялата счетоводна 
отчетност и отчетността на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове.    

• Заключението на одитния екип е, че 
отчетът 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.  



Негативни  

тенденции 

 

• Намаление на собствените приходи от 
такси за обучение, продажба на 
земеделска продукция, лихви по 
банкови сметки. 

• Високо ниво на разходите  спрямо 
намаления обем на производство и 
учебна дейност. 

 
 
 
 



Изводи  

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

• Изпълнени са поетите ангажименти за  
подобряване условията на труд и обучение и 
гарантиране на доходите; 

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

• Разходите по бюджета са извършени при спазване 
на законосъобразност, чрез провеждане на 
конкурси за избор на икономически най-изгоден 
изпълнител на доставките, с цел икономично 
разходване на средствата. 

 



РЕЗУЛТАТИ  

ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА 

ДЕЙНОСТ 

И ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА  

ЗА ОТЧЕТНАТА 2014 г. 



АДМИНИСТРАТИВНА 

 ДЕЙНОСТ 

 Административната дейност в Аграрен 
университет 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 отчетната 2014 г. са извършени актуализации в 

действащата система за финансово управление и 

контрол, които целят подобряване на ефективността и 

ефикасността при изразходването на бюджетните 

средства. 

Засилена е ролята на Ръководството, което води до 

поемане на  управленска отговорност по отношение на 

разходването на бюджетни средства. 

Основната цел е да се оптимизира действащата 

система, което да доведе до по-бързо изпълнение на 

заявките за доставка на стоки и предоставяне на 

услуги.  

 



 

През 2014 г. са подготвени и проведени 
общо 28 обществени поръчки, от които: 

• 8 бр. открити процедури по реда на 
Закона за обществените поръчки; 

• 20 процедури за избор на изпълнител 
чрез публична покана по реда на глава 8а 
от ЗОП;   

• Останалите по-големи доставки и услуги 
са извършвани при спазване на 
вътрешния ред за извършване на разходи 
в това число и чрез събиране на три 
оферти.   

Обществени поръчки  

и търгове 



• Едни от най-важните проведени обществени поръчки 
са свързани с реализацията на проектите, касаещи 
въвеждането на дистанционната форма на обучение в 
Аграрен университет – Пловдив, в изпълнение на 
договори за безвъзмездна финансова помощ с МОН, а 
именно: 
- № BG051РО001–4.3.04-0032 „Въвеждане на 
електронни форми за дистанционно обучение в 
Аграрен университет – Пловдив” с ръководители проф. 
дсн Димитър Греков и проф. д-р Нели Бенчева, с 
получен грант от Университета в размер на 420 000 
лева; 
- № BG051PO001-3.1.08-0028 „Усъвършенстване 
системата за управление на Аграрен университет – 
Пловдив – гаранция за качество и 
конкурентоспособност” с ръководител на проекта проф. 
д-р Христина Янчева и безвъзмездно получени 
средства от Университета в размер на 360 000 лева.  
 

 
 



• Не по-малко важни за Университета са и проведените 
обществени поръчки, свързани изпълнение на договори 
за безвъзмездна финансова помощ с МИЕ, свързани с 
доставка на лабораторна апаратура, а именно: 

- № BG161PO003-1.2.04-0095 „Университетски център 
за изследване на природни обекти и храни“ с 
ръководител проф. дтн Красимир Иванов, с 
безвъзмездно получени средства за Университета в 
размер на 422 000 лева; 

- № BG161PO003-1.2.04-0032 „Подкрепа на приложните 
изследвания в областта на растителното здраве чрез 
модернизиране и обновяване на оборудването” с 
ръководител проф. д-р Вили Харизанова, с 
безвъзмездно получени средства за Университета в 
размер на 400000 лева. 



• Останалите обществени поръчки са свързани с 
изпълнението на дейности по: 

• Изграждане на ограда от южната страна на двора на 
АУ – за 72 000 лева; 

• Ремонт на учебни зали и кабинети на АУ – за 323 000 
лева;  

• Ремонт на отоплителна инсталация на АУ – за 24 000 
лева; 

• Доставка на материали, фуражи, торове и препарати 
за нуждите на УОВБ на АУ– за 132 000 лева; 

• Доставка на компютърна техника за нуждите на  АУ 
по обособени позиции – за 155 000 лева; 

• Доставка на мебели за обзавеждането на кабинети и 
зали на  АУ – за 78 000 лева; 

 

 

 

 



• Доставка на хигиенни материали за нуждите на АУ по 
обособени позиции – за 30 000 лева; 

• Доставка на канцеларски материали за нуждите на 
АУ – за 35 000 лева; 

• Доставка на материали за изграждане на  ново лозе 
с площ от 76,231 дка, разположено в базата на АУ, 
намираща се  в землищата на с. Брестник и гр. 
Куклен, финансирано по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № 201356/27.05.2013 г. между  
Държавен фонд Земеделие – Разплащателна 
агенция и Аграрен университет – Пловдив – до този 
момент са инвестирани средства за 180 000 лева; 

• Доставка на туристически автобус за нуждите на АУ – 
за 140 000 лева;  

 



Материално-техническо  

снабдяване 

• В сектор „Материално-техническо снабдяване” 
работят двама човека, като единият от тях 
съвместява и други функции в АУ – шофьор-
доставчик. Основната част от доставките на стоки, 
материали и консумативи за учебната и научната 
работа, както и за поддръжката в Университета, се 
осъществява централизирано от този сектор. 
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  2100, от тях 
1546 за учебната работа, 443 по докторантски теми и 
111 по магистърски курсове. 

 



Парова централа 

В сектор Парова централа през 2014 г. са извършени 

основни ремонти на стойност над 24 000 лв. без ДДС.   

В тази връзка извършените текущи и основни ремонти 

през годините по отоплителната система на АУ позволи 

през 2014 г. да отчетем най-малко количество 

изразходвана природна газ, откакто е газифицирано 

котелното през 2007 г., в размер на 187 925 нм3. 

Средствата, които е заплатил АУ за това количество газ 

са 191 411 лв. Икономията на газ е 16 610 нм3, а като 

средства е в размер на 15 890 лв. в сравнение с 2013 

година, когато беше предишният минимум за консумация 

на газ и средства за отопление. 

 



Извършените енергоефективни СМР на сградния фонд 

на АУ доведоха до значително подобряване на 

микроклимата в учебните зали, лаборатории и 

аудитории. Измерените температури в посочените 

помещения на отделните сгради показват стойности 

равни и над нормите.  

През отчетния период са доставени и монтирани 12 бр. 

нови климатици на обща стойност над 7 000 лв. 

Беше закупен и монтиран в парова централа 

ултразвуков кавитатор, който води до икономия на газ 

до около 5 % на сезон. 



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 други 

лица.  

• Автопаркът се състои от 2 автомобила, 4 микробуса, 1 

микробус на УОВБ и 2 автобуса.  

• През 2014 г. Университетът закупи туристически автобус 

със 43 места за 144 000 лева, с което се подобри 

състоянието на автомобилния парк.   

• През изминалата година сектор „Автотранспорт“ 

своевременно изпълняваше утвърдения транспортен 

график.  



Изпълнени са следните заявки за транспорт:  

• 379 заявки от катедрите за извеждане на упражнения, 

магистърски курсове и практики.  

• Извършени са пътувания, свързани с КСК, научната дейност, 

докторантските теми и дейността на ЦПО. 

• Разходите за поддръжка на автопарка през 2014 г. възлизат на  

71454 лв., като в тази сума се включват текущи ремонти, услуги, 

консумативи   (гуми, двигателно масло, филтри и др.) и 

застраховки. 

   

 

 

Разходи 2014 г. 

Поддръжка 

автопарк 

71454 лв. 



 Озеленяване и хигиена 

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

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

• През 2014 г. се извършваше редовна 
обработка на цветните лехи в парка и добра 
поддръжка на зелените площи.  

  



• Теренът пред факултетите се поддържа  с 

подходящи храсти и дървета.  

• Двукратно се третира терена около 

оранжериите на опитното поле на катедра 

Зеленчукопроизводство. 

• Монтира се капково напояване в цветната 

алея пред Факултета по лозаро-

градинарство. 



Хигиената в района и в сградите на 

Университета се извършва от 24 хигиенистки, 

които отговарят за поддръжката и чистотата. 

Персоналът на сектор Хигиена е сравнително 

постоянен, без голямо текучество, което 

позволява служителите в него да изградят 

положителни работни навици. Това дава 

възможност районът на Университета да се 

поддържа чист, независимо от това, че сградите 

и районът са обществено достъпни. 



 
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.  

През 2014 г. на телефон 444 и по доклади са получени 

2018 заявки за ремонтни работи. 

От бригадата в Университета се извършиха следните 

основни ремнтни дейности: 

Изработка на помощни средства за учебната и научната 

работа; ремонт и подмяна на брави и стъкла; остъкляване 

на оранжериите на катедра „Градинарство” и катедра 

„Екология и опазване на околната среда”. 

  



• Направи се частичен ремонт на тавана на аулата, 

окабеляване на учебнта зала на ЦДО. 

• Захрани се с  ток помпата за поливна вода на учебния 

сортимент на катедра „Растениевъдство”, както и монтаж на 15 

бр. бели дъски в учебните зали.  

• Изработиха се 40 бр. метални кофи за кошовете за смет, 

метални оградни врати за полето на катедра „Земеделие” и по 

предписание на пожарните инспектори се монтираха указателни 

табели и табели „изход” в сградите на Университета. 

• През изминалата 2014 г. бяха боядисани 14 кабинета в 

катедрите   Ботаника, Градинарство, Генетика, Агрохимия, Обща 

химия, Физика и математика, Мениджмънт и маркетинг, 

Счетоводство и статистика,  Агроекология, декански кабинет на 

Факултета по агрономство, кабинет на зам.-ректор, гл. 

счетоводител, одитор и стая счетоводсво на УОВБ в първа 

барака.  



• Извърши се цялостен ремонт и боядисване на една 

учебна зала на катедра Генетика, две учебни зали на 

катедра Животновъдсво, научна лаборатория на 

катедра Обща химия и стаята на Счетоводството.  

• Направиха се нови масивни покриви с навеси и беше 

сменена дограмата на четирите къщички за птици на 

полето на катедра Животновъдство.  

• През изминалата година се изработиха секции и 

мебелно обзавеждане за: Центъра за дистанционно 

обучение, кабинета на директора на центъра за 

магистри, четири кабинета на катедра „Информатика”, 

катедра Агрохимия, катедра Генетика, кабинет 

Счетоводство, кабинета на зам.-ректора, както и се 

изработиха плот и шкафчета на научна лаборатория 

на катедра ЕООС във втора барака .  

 

 



• Прекара се нова ВиК инсталация на лабораторията към 
катедра Обща химия, както и на научната лаборатория на 
катедра Екология и опазване на околната среда.  

• В края на 2014 г. започнахме и ремонт на научна 
лаборатория на катедра Физиология на растенията и 
базата за биологично изпитване към ЦБИ. 

• Специализирани фирми извършиха ремонти на учебни 
зали, кабинети и лаборатории на територията на 
Университета, като общата стойност на вложените 
средства за ремонти и нови мебели надхвърля               
400 000 лева.  

Основните ремонти, които се извършиха през 2014 г., са: 

- Покрив на сграда на катедра Растениевъдство – 
Ягодовско шосе; 

- Покрив на сграда Физкултура; 

- Аудитория № 9 в катедра Механизация; 

- Стая № 10 в катедра Механизация;  



• Стая №212 в ЛГФ; 

• Стая №218 в ЛГФ; 

• Стая №226А в ЛГФ /фоайе/; 

• Стая №320 в ЛГФ; 

• Стая 325А в ЛГФ /фоайе/; 

• Стая №334 в ЛГФ; 

• Стая №115 в АФ; 

• Стая №212 в  АФ; 

• Стая №316Б в АФ; 

• УОС на  катедра Агрохимия – Ягодовско шосе; 

• Стая, вътрешна тоалетна, баня и външна тоалетна в сградата 

на катедра Растениевъдство – Ягодовско шосе. 

• През 2014 г. с дарение от Евро Ферт АД и НЕОХИМ АД  беше 

извършен основен ремонт за над 50 000 лева на учебна зала 

№115 на катедра Агрохимия и почвознание. 

 



 
Управление на  

собствеността и  

капиталови разходи  

 
Политиката, свързана с управлението на 

движимата и недвижима собственост на АУ, 

може да се определи като последователна и 

стабилна в настоящите български 

икономически условия. 



 

Недвижима  

собственост 

 

• През последните години политиката, 
свързана с управлението на недвижимите 
имоти, ползвани от Аграрен университет – 
Пловдив, е успешна и постоянна.  

 

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

 



През 2014 г. е финализирано отдаването под наем по реда 
на Закона за държавната собственост и Правилника за 
неговото прилагане на плувния басейн към АУ. Към момента 
затвореният от години плувен комплекс е модернизиран и 
вече работи.  

Договорът, с който е отдаден под наем плувният комплекс, 
гарантира безплатното ползване на басейна от 
преподавателите, служителите и студентите на 
Университета през определени часове от седмицата. През 
останалото време се ползва отстъпка от 50% от пазарните 
цени.  

Университетът придоби и две модерни футболни игрища, 
които също се ползват с преференции от преподавателите, 
служителите и студентите. 

Посоченото по-горе включва инвестиции за повече от 
един милион лева, които след прекратяването на 
договорите за наем, ще останат в собственост на АУ. 



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 и са 

извършени СМР  на обща стойност   1 450 000 

лв., в т.ч. и по проекти на НИЦ.   

 



Основни видове ДМА 2014 г. 

Сгради, строителни съоръжения и 

конструкции 

419 000 лв. 

Машини, производствено оборудване и 

апаратура 

615 000 лв. 

Компютърна техника и мултимедии 55 000 лв. 

Сгради, строителни съоръжения и 

конструкции 

208 000 лв. 

Транспортни средства 144 000 лв. 

Други материали 9 000 лв. 



Разходи за основни  

и текущи  ремонти  

• 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  и лаборатории – 
323000 лв.; 

• Изграждане на ограда от южната страна на 
двора на АУ – 72000 лв.;  



В заключение може да се направи изводът, че  
бюджетните средства, с които Университетът 
разполага през 2014 г., 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 

• Организационно укрепване на Студентския 

съвет; 

• Активно участие на Студентския съвет в 

структурите на Университета и в НПСС; 

• Участие в заседанията на Контролния съвет и 

другите университетски комисии; 

• Участие във всички  мероприятия, 

организирани от Университета; 

• Активно участие в КСК-2014. 

 

 

 



Конференции 

• Финансиране  на студенти за участие в 

международни конференции във Франция и 

Англия; 

• Финансиране на студенти за участие в 

конференции на територията на страната -  

Троян, Варна, София, Бургас, Стара Загора; 

• „Студент в университета” – 6 участници. 

 



Мероприятия 

• „Be a leader” – двудневен семинар с топ 

водещи фирми в гр. Пловдив; 

• Подпомагане организирането на 

производствената практика на студентите; 

• Участие в Благотворителни турнири – София, 

Пловдив; 

• Домакинство на Агра КЪП – 9 спорта, в който 

участваха 5 университета. 

 

 



Дейности 

• Организиране на Пролетни и Зимни игри; 

• Участие в Комисията за стипендии от 

Университета; 

• Подготовка за Настанителна кампания 2014 – 

2015г.; 

• Втори международен фолклорен конкурс –

„Северняшки славеи” – първа награда в 

категория „ Любители” на СТС „Тракийска 

младост” при АУ. 

 



Благотворителност 

• Благотворителни партита в Инфи, Глакси и 

Сикретс; 

• Благотворителна аранжировка пред АУ; 

• Да изчистим България за един ден,  

съвместно с Община Тракия; 

• Благотворителен мач, организиран от 

Софийските студентски съвети, Домакини 

УНСС 

 

 



Тенденции 

   Слабо участие на членовете на СС в 

мероприятията – 30 %; 

• Ниската активност представителност;  

• Неправилно предоставяне на информация от 

Изпълнителното тяло на СС на студентите; 

• Слаба активност на студентите за участие в 

социалния живот на АУ. 

 

 


