Външна среда
 Стратегия за развитие на висшето образование в Република
България за периода 2014-2020 (Решение на НС от 26.02.2015 г.).
 Промени в Закона за висшето образование (обн. ДВ. бр. 17/01.03.
2016 г.)
 Нови подзаконови актове (ПМС № 64/25.03.2016 г.), с които се дава
ход на съществена реформа в приема и финансирането на висшите
училища.
 Определени са 32 приоритетни професионални направления
(вкл.Растениевъдство, Растителна Защита, Животновъдство, Науки
за земята) както и 12 защитени специалности.
 Цел - ограничаване на разрастването на неефективните
професионални направления и специалности и стимулиране на
висше образование, което да отговори на изискванията и
потребностите на реалната икономика и пазара на труда.

 ПМС 328 /30.11.2015 за определяне средствата от държавния
бюджет за обучението в държавните висши училища в
зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението
и съответствието му с потребностите на пазара на труда.
 Прием в държавните висши училища - нов механизъм за
определяне на броя на приеманите за обучение студенти и
докторанти в държавните висши училища съобразно комплексна
оценка за качеството на обучението и съответствието му с
потребностите на пазара на труда (ПМС № 64 от 25.03 2016 г.).
 Промени в условията и реда за получаване на студентски
стипендии, стипендии само въз основа на резултатите от
обучението (без да се отчита критерия доход),
 Повишаване на
минималния и максималния размер на
стипендиите - между 70 и 150 лева (изменение в ПМС №
90/26.05.2000 г.).
 Увеличен размер на наградите и помощите, които ректорът може
да отпуска на студенти и докторанти, от 200 лв. на 300 лв.

 Наредба за условията и реда за оценката, планирането,
разпределението и разходването на средствата от
държавния бюджет за финансиране на присъщата на
държавните
висши
училища
научна
или
художественотворческа дейност (ПМС № 233/10.09.2016).
 Нови критерии на НАОА, в сила от 01.01.2017 г.
 Оперативна програма «Наука и образование за
интелегентен растеж».
 Промяна в коефициентите за издръжка на обучението в
рзаличните професионални направления.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
 Прием в ОКС „ Бакалавър“, ОКС „ Магистър“ и ОНС „ Доктор“.
 Подготовка

на

доклади

за

институционална,

програмна

акредитация и докторски програми.
 Подготовка на доклади за САНК.
 Координация при анкетиране на студенти и преподаватели за
рейтинговата система.
 Проследяване на движението на студентите – отстраняване,
прекъсване, възстановяване на студентски права.
 Оптимизиране и осигуряване на учебния процес - изготвяне на
графици и седмични разписи.
 Дипломиране на зрелостниците.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
 Координиране на процесите по предоставяне на студентски
стипендии и еднократни помощи.

 Управление на проект “Студентски стипендии и награди-фаза 1”.
 Управление на проект “Студентски практики – фаза 1”.
 Поддържане на Националния регистър – 2 пъти годишно.

 Работа със статистическия регистър .
 Процедури по легализация на дипломи за висше образование от
чуждестранни университети.

 Координация по изготвяне и отчитане на индивидуалната учебна
заетост на преподавателите.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ – 2016 г.

Неблагоприятна външна среда:
 Непрекъснато увеличаващ се брой на местата във висшите учебни
заведения и ежегодно намаляващ брой на завършващите средно
образование.
 За 2016г. дефицитът на пазара е от 31360 кандидат-студенти при
положение, че всички завършващи през настоящата година решат да
продължат образованието си и то в български ВУЗ.
 Неблагоприятната макросреда предопределя:
- провеждането на трудна КСК-2016/2017;
- значително увеличен риск от голям брой незаети места в университетите.
 С ПМС № 328/03.05.2016г. е одобрен прием за Аграрния университет от
813 студенти в ОКС“Бакалавър“ или с 17.04% по-малко от заявеното,
поради намаление в броя на студентите в двете направления – 3.8.
Икономика и 3.9 Туризъм.

МАКРОРАМКА

Брой

Брой на завършващите и обявени места във висшите училища
в България в периода 2012 -2016 г.
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Цел – Постигане на максималния възможен прием до
утвърдения с ПМС 328/03.05.2016 г.
Приоритети - повишена оперативност; бързо достигане до
кандидатите; удобство и експедитивност при обслужването им.
Рекламно-информационната кампания и записването на
първокурсниците - делегирани на Факултетите, в съответствие с
искането на техните представителни органи.
РАНЕН СТАРТ – 20. 10. 2015 г. с приемане на Стратегията за
КСК – 2016
 Месец Ноември – утвърден Справочник за кандидатстуденти за 2016-2017.
 Месец Декември - Подписани договори за сътрудничество с
традиционните партньори от НАПС и ЦКПИ.
 Месец Януари – 2016 г. – разпределение на районите за
организиране на информационни дни при посещения по
средните училища и участие в кандидат-студентски борси.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КАМПАНИЯТА

 Изнесени изпити - Биология” – явили се 66 кандидтастуденти, „Български език (езикова култура)” – 3; „География”
– явили се 6 кандидат-студенти.
 Предварителни изпити – Биология” – явили се 37 бр.;
„Български език (езикова култура)”– явили се 15 бр.;
„География” – явили се 14 бр.
 Основни изпити – явили се 115 кандидати, от тях:
- 49 бр. явили се на изпит по „Биология”;
- 19 бр. явили се на изпит по „Български език (езикова
култура)”;
- 46 бр. явили се на изпит по „География”;
- 1 бр. явил се на изпит по Чужд език – “Английски език“
 Допълнителни изпити – в края на м. юли през 2016 г.
Заявилите желание за явяване на допълнителните изпити са
18 кандидат-студенти, а явилите се – 14. Всички явили се на
допълнителните изпити са се записали като първокурсници в
Аграрен Университет.

ИЗНЕСЕНИ, ПРЕДВАРИТЕЛНИ, ОСНОВНИ И
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

За максимално запълване на незаетите места на
30.07.2016 г. - обявен допълнителен прием на
документи за всички желаещи да се обучават в
Аграрен университет, но пропуснали сроковете за
кандидатстване.
Приемането на документи и записването се
осъществяваше непрекъснато до края на месец
октомври от служителите на УИЦ в тясно
сътрудничество с инспекторите по деканати.
На 08.10.2016г. и 29.10.2016г. бяха проведени 2
извънредни кандидатстудентски изпита по География,
на които са се явили 47 кандидат-студента. 100% от
тях са записани като първокурсници в АУ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ ОТ
ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗПИТИ
 Запазва се установената тенденция на изпитите да се
явяват около и под половината от общия брой кандидатстуденти.
 Потвърждава се тенденцията, че на изпит реално се явяват
над 90% от заявилите желание да се явят.
 Цялостната тенденция е на ежегодно намаляване на броя
на кандидатите, явяващи се на кандидатстудентски изпити.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ
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 Преобладаващата част от кандидатите на Аграрен
университет са мъже.
 Най-голям
е броят на
кандидатите, завършили
професионални гимназии.
 През настоящата кампания 63,57% от кандидатите са
завършили средното си образование през 2016 г. Найвъзрастният първокурсник е роден през 1953 г., а 11
кандидат-студенти са родени през 1998 г.
 Основните групи кандидат-студенти са традиционно от
областите Пловдив, Хасково, Пазарджик, Добрич и
Плевен.
 Среден успех на кандидат-студентите - мн.добър 4.53
 Основни образователни центрове - Пловдив – 45,99%,
Плевен – 9,85%, Хасково и София– 6,93% Ямбол и
Първомай – 6,20%, Добрич – 5,83%, Смолян, Пазарджик и
Бургас с по 4,01% и др.

ПРОФИЛ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА

Предпочитания към
специалностите на АУ
(по първо желание)
 Растителна защита;
 Агрономство (полевъдство);
 Аграрен туризъм;
 Агрономство (лозароградинарство);
 Екология и опазване на
околната среда;
 Управление на регионалното
развитие;

Предпочитания по форма на
обучение
 Агрономство (полевъдство) редовно обучение;
 Растителна защита - редовно
обучение;
 Аграрен туризъм - задочно
обучение;
 Растителна защита - задочно
обучение;
 Агрономство (полевъдство) задочно обучение;

НАЙ-ЖЕЛАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Непредпочитани специалности
на АУ
(по първо желание)
 Агрономство
(хидромелиорации)
0 кандидати;
 Селекция и семепроизводство
0 кандидати;
 Биологично земеделие
2 кандидати;
 Растителна биология
3 кандидати;
 Агрономство (Растителни
биотехнологии)
3 кандидати;

Непредпочитани по
формата на обучение
 Агрономство
(хидромелиорации) - редовно
обучение - 0 кандидати;
 Агрономство
(хидромелиорации) - задочно
обучение - 0 кандидати;
 Селекция и
семепроизводство - редовно
обучение - 0 кандидати;
 Селекция и
семепроизводство - задочно
обучение - 0 кандидати;
 Биологично земеделие редовно обучение - 3
кандидати;

НАЙ-НЕЖЕЛАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

 „Селекция и семепроизводство” – 12 места в редовна форма на
обучение и 19 места в задочна форма - не стартират курсове на
обучение;
 „Агрономство (хидромелиорации)” – 15 места в редовна форма на
обучение и 10 места в задочна форма - не стартират курсове на
обучение;
 „Растителна биология” – 11 места в редовна форма на обучение
- не стартира курс
 „Биологично земеделие” – 12 места в редовна форма на обучение
- не стартира курс
 „Агролесовъдни системи и планинско земеделие” – 12 места в
редовна форма на обучение - не стартира курс
 "Агробизнес" – 12 места в редовна форма на обучение - не стартира
курс
 "Агрономство (растителни биотехнологии)" - 12 места в
редовна форма на обучение - не стартира курс

НЕСТАРТИРАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ В
ПЪРВИ КУРС през 2016г.

 През 2016 г.
класирания.

са проведени три основни и две

допълнителни

 През кандидатстудентската кампания, над първоначално
утвърдения брой, са записани студенти в специалността „
„Агрономство (полевъдство)“ - задочно обучение. При
записването им е спазвана законосъобразността на приема и
капацитетните ограничения, като броят на записаните студенти
над първоначално планираното е компенсиран с по-малък брой
приети в същото професионално направление
 От утвърдения с РМС № 328 прием на 813 бр. студенти в АУ - 238
места са заявени за специалностите във Факултета по
агрономство; 214 места са заявени за специалностите във
Факултета по лозаро-градинарство; 205 места са заявени за
специалностите във Факултета по растителна защита и
агроекология и 156 места са заявени за специалностите във
Факултета по икономика

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕМА за 2016 г.
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Относителен дял на записаните първокурсници по факултети през 2016 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕМА
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯ

ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА
Представяне на Аграрния университет – Пловдив в
общественото

пространство

чрез

създаване

и

разпространяване на качествена информация за
неговите възможности на обучение, развитие и
професионална реализация на завършващите, с
оглед убеждаване и привличане на потенциални
кандидат-студенти .

 Изготвяне на печатни информационни и рекламни материали
(Справочник за кандидат-студенти 2016/2017, листовки,
дипляни, афиши), обезпечаващи кандидатстудентската
кампания;
 Разпространяване на рекламните материали;
 Рекламна информация по регионалните и национални медии –
телевизии, радиа, вестници, списания;
 Трайно навлизане в електронното пространство чрез
популярни електронни търсачки, портали и специализираните
аграрни електронни сайтове;
 Дни на Университета, факултета и специалността;
 Участие в кандидатстудентските борси, специализирани
изложения,
панаири
на
образованието,
национални
състезания;
 Участие в регионални инициативи и срещи с местните власти,
общини;
 Сътрудничество с браншови асоциации и неправителствени
организации.

ФОКУС НА КАМПАНИЯТА

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА КСК 2016
 Пълноцветна листовка – 9 000 бр.
 Пълноцветен плакат 50/70 – 500 бр.
 Справочник за кандидат-студенти 2016/2017 – 350 бр.
Материалите са предоставени на факултетите и УИЦ през декември
2015 г.
По пощата са изпратени справочници, листовки и афиши до всички
професионални гимназии в страната.
Други рекламни материали с рекламно лого и сайта на АУ,
предоставяни на кандидат-студенти: химикали, ключодържатели,
тениски , шапки.

Национални вестници и
списания

Регионални вестници и
списания

в. „АзБуки”
в. „Стандарт”
в. „24 часа”
в. „Труд”
в. „Български фермер”
в. „Агровестник“

в. „Марица“ – Пловдив
в. „Тракийски агровести“
в. „Народно дело“ – Варна
в. „Бряг” – Русе
в. „Посоки” – Плевен
в. „Силистренски бряг” –
Силистра

в. „Стопанин“
сп. „Растителна защита“

в. „Народен глас” – Ловеч
в. „Свищовски бряг” –
Свищов

сп. „Земеделска техника”
сп. „Агрозона“

в. „Нива” – Бяла
в. „Тутракански бряг”
в. „Форум“

ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ
Платена реклама, както и промотиране на АУ чрез интервюта,
новини, отразяване на събития

Реклама на Аграрен университет в „ Справочник със списък на
разрешените продукти за растителна защита
2016“ с
представяне на бакалавърските специалности.

ТЕЛЕВИЗИИ И РАДИА
Платена реклама в:
 „Радио 1“ – Югоизточна България – Области Бургас,
Сливен, Ямбол
 Радио „Катра ФМ“ – Пловдив и региона
 Радио „Добруджа“ – Североизточна България

Телевизии и радиа
Промотиране на АУ, интервюта, новини
Телевизии
БНТ
BTV
Нова телевизия
Европа
Пловдивска обществена телевизия
БНТ2 – Пловдив
Телевизия DC

Радиа
БНР Хоризонт
БНР Христо Ботев
Радио Пловдив
Дарик радио
Радио Катра ФМ
Радио Добруджа
Радио 1 – Югоизточна България

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА

 Чрез сайта на АУ - Освен специализираната рубрика „За Вас,
кандидат-студенти“ популяризиране на инициативи, събития и
форуми в живота на Аграрния университет.
 Страница „Кандидатствай в Аграрен
Пловдив“ в социалната мрежа фейсбук.

университет

–

От края на месец март 2016 г., достигнала до 40 000 потребители,
в преобладаваща възраст между 18 и 34 години.
Голям процент от потребителите са споделили постовете на своите
фейсбук страници.

Електронни вестници
 Уча в Пловдив (u4avplovdiv.com)
 Агро Пловдив (agroplovdiv.bg)
 Агроновините (agronovinite.com)
 Регионални новини (regionalninovini.com)
 в. „Марица“
Сайтове
 Електронен информационен регистър на образованието
в България на Имедия Консулт ЕООД www.uchilishtata.bg
 Справочник на българските училища и университети на
Корект Медия ЕООД www.obrazovanieto.bg

ЛЕД реклама – рекламен клип на АУ на светещ билборд на
оживено кръстовище в Сливен (по 200 излъчвания на ден в
рамките на 1 месец)
Билборд на АУ, разположен на Асеновградско шосе

ДРУГА РЕКЛАМА

 6 ноември 2015г.
Кандидат-студенти от Пловдив и страната се запознаха с
бакалавърските специалности, кандидатстване и социалнобитови условия.
Младежите посетиха аудитории, учебни зали, лаборатории и
щандовете на изложението „200 билки – 2 милиона работни
места“, на което АУ беше домакин.

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АУ

 16 април 2016 г.
Кандидат-студенти от Пловдив, Попово, Перник, Ямбол, Кърджали,
с.Бояново (община Елхово), Варна, Разград и Смолян присъстваха на
информационния ден – представяне на университета, специалностите,
условията за прием, социално-битовите условия, възможностите за спорт и
участие в студентски състави и програма Еразъм-студенти.

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АУ

ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АУ
В СРЕДНИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА
Въз основа заповед РД-16-01/04.01.2016 г. на Ректора на АУ,
деканите и директорът на УИЦ организираха информационни дни в
средните училища в страната, със засилено внимание към
професионалните гимназии по селско стопанство, механизация,
екология и туризъм, за представяне на: специалности ОКС
„бакалавър“, форми на обучение, конкурсни изпити, признаване на
оценките от матурите, кредити,
стипендии, възможности за
студентска мобилност в чужбина, социално-битови условия,
реализация след завършване на висшето образование.
Посетени са над 120 средни училища.
На място са предоставяни рекламно-информационни материали.

Браншови организации и асоциации:
Национална асоциация на зърнопроизводителите
Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието – Разград
Сдружение на зърнопроизводителите – Ловеч
Добруджански съюз на зърнопроизводителите – Крушари
Национална асоциация на земеделските арендатори – Плевен
Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)
Българска асоциация на фермерите (БАФ)
Национален съюз на земеделските кооперации в България
Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)
Асоциация на агроекологичните земеделски производители
Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП)
Национална овцевъдна асоциация
Съюз на птицевъдите в България
Българска асоциация за растителна защита
Национален съюз на говедовъдите в България

Читалища, библиотеки и информационни центрове в различни региони в
страната

РАБОТА С АСОЦИАЦИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИ

РАБОТА С ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО
ОРИЕНТИРАНЕ И ОБЩИНИ

 Подписан договор за сътрудничество с Центъра за кариерно
ориентиране – Пловдив.
 Предоставена информация по електронен път за обучението в
АУ на всички 28 Центъра за кариерно ориентиране в страната.

 Разпространение на рекламно-информационни материали на АУ
чрез кметовете на общините: Марица, Садово, Първомай,
Брезово, Раковски, Родопи, Асеновград, Куклен, Септември,
Стрелча, Стамболийски, Перущица, Кричим и Карлово.

Участие на АУ в Кандидатстудентска борса 2016

 Пловдив (25-26 февруари)
 Монтана (7-8 март)
 Велико Търново (10-11 март)
 Добрич (14-15 март)
 Варна (16-17 март)
 Бургас (18-19 март)
 Хасково (21-22 март)
 Стара Загора (23-24 март)

УЧАСТИЯ НА АУ В БОРСИ, ПАНАИРИ И
ИЗЛОЖЕНИЯ

 Международна селскостопанска изложба АГРА 2016 (24-28
февруари) - Предоставени рекламни афиши и листовки на
щандовете на големи фирми – партньори на АУ: Агрия, Суми
Агро, Синджента, Рапул, Байер, Байсеф, Агро Кемикъл, Хидро,
KVS, ЕТ „Д. Димитров“ и др.
 Цветна пролет 2016 (30 март - 3 април); раздадени рекламни
листовки на изложители и посетители
 Международно специализирано селскостопанско изложение
БАТА АГРО Стара Загора (март и август); рекламни материали
на щанда на АУ

Други събития:
Европейски ден на работодателя – 12 април 2016 г. (трудова
борса) в конферентната зала на Община Марица;
Световен ден на водата – 22 март 2016 г.; отбелязване пред
Община Пловдив – раздадени листовки на присъстващи младежи;
Национален събор на Българския младежки червен кръст - 2526 март, на който Аграрният университет бе домакин - раздадени
рекламни материали на над 100 участници при откриването на
форума.

Представяне на Университета пред ученици от професионалните
гимназии по селско стопанство – участници в националното
състезание "Млад фермер", организирано от МОН и АУ.
Участие на наши преподаватели в оценителните комисии.

Национално състезание „Млад фермер“

Среща на Ректора с абитуриенти от Професионалната гимназия по
селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ – Свиленград.
С решение на Педагогическия съвет на професионалната гимназия
от 13 април 2016 г. АУ е удостоен с приз „Партньор на
Професионална гимназия по селско стопанство и икономика за
учебната 2015/2016 г.“

 Участие
с
рекламно-информационни
материали
на
Информационните
дни
на
българското
висше
образование в Молдова, Украйна, Сърбия, Албания, Косово и
Македония;
 Специализирано за кандидат-студенти списание „Матурант”,
което се издава и разпространява в Македония – материал от
2 страници с рекламно каре и интервю с Ректора на АУ–
Пловдив;
 Установени контакти с „Асоциацията на българите в
Украйна“, в Одеса за популяризиране на обучението в АУ;
 Проведена среща със Зам.-кмета на Пекин и предоставени
материали на фирми от Китай за представяне на обучението в
бакалавърски, магистърски и докторски програми в АУ;

РЕКЛАМА В ЧУЖБИНА

ИЗВОДИ
1. Проведената електронна реклама чрез Интернет предоставя
най-големи възможности за комуникация и достига до найголеми групи потенциални кандидат-студенти.
За да стане още по-ефективна, е необходимо:
 Разработване и поддържане на нов, привлекателен и
информативен сайт на АУ;
 Фейсбук страницата „Кандидатствай в АУ – Пловдив“
да стане още по-атрактивна.
2. Реклама чрез медиите:
 Извън платената реклама – постоянно присъствие в
електронни и печатни медии, както и в аграрни рубрики чрез
отразяване на събития, форуми и инициативи на АУ;
 Активно включване в медийното пространство на успешни
студенти и реализирани възпитаници на АУ.

3. Ефективни контакти със средните училища чрез:
 Оптимизиране консултирането на кандидат-студенти, засилване
на сътрудничеството с професионалните гимназии за привличане
на изявени ученици;
 Провеждане на планирани посещения в гимназиите от специално
подготвени екипи на АУ;
 Ден на отворени врати на университета, факултета и
специалността;
 Олимпиади, тематични състезания за ученици от професионални
гимназии и училища със засилено обучение по биология.
4. Интензивен контакт с информационно-консултантски центрове и
центрове за кариерно ориентиране в страната
5. Използване потенциала на браншови организации в областта на
селското стопанство и туризма, партньори от агробизнеса, местните
власти, общини и кметства.

ИЗВОДИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнението на всички дейности по КСК-2016 година е
извършвано в съответствие с разработената Стратегия за КСК –
2016 и решенията на Академичния съвет на Аграрен университет
- Пловдив.

При приема на документите за кандидатстване, организирането и
провеждането на изнесените, предварителните, основните и
допълнителните изпити, изготвянето на класиранията и
записването на първокурсниците във всички специалности на
Аграрен Университет е спазвана законосъобразността на приема
спрямо нормативните изисквания.
Независимо от усилията план-приемът е реализиран на 75%.

 Разширяване на информационната кампания по места;
 Увеличаване на местата за събиране на документи и
провеждане на изнесени изпити;
 Разширяване на рекламно-информационната дейност;
 Скъсяване на сроковете за изпитната сесия и записването;
 Поддържане на положителен имидж
Университет сред кандидат-студентите.

на

Аграрния

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА
КАМПАНИЯ за 2017 Г.

ОКС „ БАКАЛАВЪР

ОКС „ БАКАЛАВЪР“
Броят на действащите студенти намалява от 2527 през
академичната година 2015/16 на 2423 през 2016/17 г. ( намаление
с 4,2%).
Причини:
- неизпълнен прием по всички специалности ;
- отпадане на студенти от различните курсове и форми на
обучение по различни причини – собствено желание,
незаинтересованост и прекъсване.
Най-голям е броят на отпадналите студенти между първи и втори
курс;
Увеличава се броят на студентите в задочната форма на обучение.
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ДЕЙСТВАЩИ СТУДЕНТИ В ОКС “ БАКАЛАВЪР” – РЕДОВНА
ФОРМА ПО КУРС НА СЛЕДВАНЕ ЗА 2015/2016 И 2016/2017
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ДЕЙСТВАЩИ СТУДЕНТИ В ОКС “ БАКАЛАВЪР” – ЗАДОЧНА
ФОРМА ПО КУРС НА СЛЕДВАНЕ ЗА 2015/2016; 2016/2017

БРОЙ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ ПО
СПЕЦИАЛНОСТИ И ПО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2015-2016 Г.
21

Аграрен туризъм
Аграрна икономика

29
25

21
6

Управление на регионалното развитие
Агролесовъдни системи и планинско земеделие

18

2

Биологично земеделие

7
2

Екология и опазване на околната среда

8
4

Расителна защита

33

Агрономство(Тропично и субтропично земеделие)

18

Агрономство (декоративно градинарство)

задочно обучение

23

Агрономство-хидромелиорации

редовно обучение

10
8

Аграрно инженерство

17
20
21

Агрономство (лозаро-гадинарство)
Растителна биология

3
2

Селекция и семепроизводство
Агрономство(Растителни биотехнологии)

6
3

Зооинженерство

11

14
17

Агрономство (полевъдство)
0

5

10

15

20

44
25

30

35

40

45

50

ОБЩ БРОЙ: 274 РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
119 ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

.

Среден успех – редовна форма на обучение
Среден успех – задочна форма на обучение
Аграрен туризъм

4.78

Аграрна икономика

4.79
5.2

Управление на регионалното развитие

4.76

Аграрен туризъм

Агролесовъдни системи и планинско
земеделие

4.12

Аграрна икономика

5.25

Биологично земеделие

4.81

Управление на регионалното
развитие

4.9

Екология и опазване на околната
среда

5.01

Расителна защита

5.06

5.24

4.38

Екология и опазване на околната среда

Расителна защита
Агрономство(Тропично и субтропично
земеделие)

4.51

Агрономство (декоративно градинарство)

4.6
4.58

Агрономство-хидромелиорации

4.83

Аграрно инженерство

4.73

Аграрно инженерство

4.51

Агрономство (лозаро-гадинарство)

4.52

Агрономство (лозаро-гадинарство)

4.72

Растителна биология

4.86

Селекция и семепроизводство

5

Селекция и семепроизводство

4.63

Агрономство(Растителни биотехнологии)

4.55

Зооинженерство
Зооинженерство

4.39

Агрономство (полевъдство)

4.43
2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

4.4

Агрономство (полевъдство)
5.5
2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

СРЕДЕН УСПЕХ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СЛЕДВАНЕТО ЗА
2015-2016 УЧЕБНА ГОДИНА

 Първенец на випуска - Пресиана Русева, специалност
„Растителна защита”и Атанас Кунчев, специалност „Управление
на регионалното развитие“.
 Награда на Ректора на Гергана Койнова , специалност
„Агрономство – полевъдство.
 „Най-успешен Еразъм+ студент на випуска” - Айсер Халибрям,
специалност „Декоративно градинарство“.
 Награда от фирма „Еко Агро“ АД за Станислава Попова стипендия за обучение в магистърска специалност „Растителна
защита “.
 12 студента за отличен успех от курса на следване в ОКС „
Бакалавър“ и успех от държавните изпити отличен (6.00) - 200
лв. парична награда и плакет;
 9 студента с успех 6.00 от курса на следване и 6.00 от
държавните изпити в ОКС „Магистър“- 200 лв.;
 12 студента за отличен успех от курса на следване и отличен
успех от държавните изпити – 150 лв.парична награда;
 21 студента за мн. добър успех от курса на следване и отличен
6,00 от държавните изпити -100 лв. парична награда.

НАГРАДЕНИ СТУДЕНТИ

ОКС „ МАГИСТЪР“

 С решение на АС административната структура Център за
магистри и докторанти е закрита. Обучението се извършва от
съответните факултети, а административното обслужване от
Учебно-информационния център
 Предлагани магистърски курсове - 30
 Действащи магистърски курсове 16, от тях 1 нов - „Икономика и
управление на туристическия бизнес“.
 Разработени и утвърдени са 3 нови
магистърски курса:
„Информационни
технологии
в
растителната
защита“,
„Икономика и управление на туристическия бизнес“, „Екологичен
туризъм и устойчиво природоползване“.
 Актуализирани са учебните планове на МК „ Управление на
регионалното развитие“, „Бизнес администрация“, „Растителна
защита“, „Екология на селищните системи“, „Биологично
земеделие“.

ОКС „ МАГИСТЪР“

Брой обучавани студенти в магистърски курсове
Прием 2016/2017- 247 магистри

Прием 2015/2016 – 313 магистри
Земеделска техника - задочно…

1

Икономика и управление на ЕЗСР…

34

Управление на туризма - задочно…

10

Финансов мениджмънт и…
Управление на системи за…

6
16

Plant medicine - задочно обучение
Растителна защита - задочно…

16

Растениевъдна продукция -…
Лозарство с основи на…

6

Качество и безопасност на…
Екология на селищни системи -…

Управление на системи за…

7

Селекция и репродукция на…

7
11
13
49

Растителна защита - редовно…
30

7

24

Растителна защита - задочно…

79

Минерално хранене и торене на…

13

Plant medicine - задочно обучение

8

Растителна защита - редовно…

Икономика и управление на ЕЗСР…

Селекция и репродукция на…

15

Plant medicine - редовно обучение

12

Финансов мениджмънт и…
33

Селекция и репродукция на…

Икономика и управление на…

33

Растениевъдна продукция -…

10
8

22

Растениевъдна продукция -…

7

Екология на селищни системи -…

7

Декоративни растения и…

7

Декоративни растения и…

10

Декоративни растения и…

9

Агробизнес и предприемачество …

10

Биологично земеделие - задочно…

9

Агробизнес - задочно обучение

14
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Агробизнес - редовно обучение
40

60

80

100

17
0

10

20

30

40

50

Броят на обучаваните магистри е намален, поради промените в ЗВО,
ограничаващи платено обучение в направления с оценка от НАОА под 8.0
(професионално направление 3.9 Туризъм) и изпълнен капацитет на
направление Растителна защита .

60

Проект „ Студентски стипендии и награди – Фаза 1“
Брой изплатени степендии по специалности за 2015-2016 г.

Аграрен туризъм
Аграрна икономика
Управление на регионалното развитие
Растителна защита
Агролесовъдни системи и планинско земеделие
Биологично земеделие
Екология и опазване на околната среда
Агрономство(Декоративно градинарство)
Агрономство- хидромелиорации
Агрономство (Лозаро-градинарство)
Тропично и субтропично земеделие
Аграрно инженерство
Зооинженерство
Селекция и семепроизводство
Растителна биология
Агробизнес
Растителни биотехнологии
Агрономство (полевъдство)

0
0
0

80
4
5
5
10
0
24
10
15
12
4
0
7
46
46
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Стипендии за успех – само за студенти от приоритетни професионални
направления – 436;
Стипендии за специални постижения –
9 студенти от всички

Проект „ Студентски стипендии и награди – Фаза 1“
Стипендии за успех – само за студенти от приоритетни
професионални направления
Специалности
Агрономство (полевъдство)
Растителни биотехнологии
Агробизнес
Селекция и семепроизводство
Зооинженерство
Агрономически факултет – общо
Аграрно инженерство
Тропично и субтропично земеделие
Агрономство (Лозаро-градинарство)
Агрономство(Декоративно градинарство)
Лозаро-градинарски факултет - общо
Екология и опазване на околната среда
Биологично земеделие
АСПЗ
Растителна защита
Факултет по растителна защита – общо
Магистри – общо
Общо:
Обща сума

Летен семестър Зимен семестър
2015/2016
2016/2017
46
3
7
4
12
72
15
0
24
10
49
5
5
4
80
94
6
221
132 600 лв.

45
3
7
0
7
62
15
1
20
10
46
6
7
4
61
78
1
189
104280 лв.

Стипендии за специални постижения – за студенти от
всички направления
Специалности

Летен
семестър
2015/2016

Зимен
семестър
2016/2017

Агрономство (полевъдство)

1

3

Зооинженерство

3

3

Растителна защита

5

0

Агрономство ( лозаро-градинарство)

0

5

Аграрен туризъм

0

1

Аграрна икономика

1

0

Общо:

9

12

1800 лв.

2400 лв.

Обща сума

Проект „Студентски практики – фаза 1” – ще бъдат финансирани 510
практики.
Брой стартирали практики – 151

74

Факултет по Икономика

16

Факултет по Растителна защита и агроекология

35

Факултет по Лозаро-градинарство

26

Факултет по Агрономство
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До 01.03.2017–по-късно начало на проекта, нови
изисквания и слаба активност на студентите
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ОНС „ ДОКТОР“

 Приети са правила за финансиране на докторантите от
различните професионални направления, съгласно новия
модел на финансиране.
 Предоставена е възможност за допълнително финансиране от
средствата за наука за направленията с ниска държавна
субсидия.
 Първа защита на дисертационния труд “Physiological responses
of sunflower Clearfield hybrids to the herbicide imazamox“ на
задочния докторант ас. Добринка Балабанова-Ивановска с
научни ръководители проф. д-р Андон Василев от АУ и проф.
д-р Жако Вангронсвелд от Хаселтския университет, Белгия за
получаване на двойна диплома.
 Тревожна тенденция - заявеният прием по специалности не
се изпълнява, което води до корекции на бюджета.

ОНС „ ДОКТОР“

ОБЯВЕН ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИ ДОКТОРАНТУРИ
ЗА 2015-2016 И 2016-2017 ГОД. (БРОЙ)
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Акредитация на 19 докторски програми в
професионалните направления:
6.1 Растениевъдство
6.2 Растителна защита
6.3 Животновъдство
4.6 Информатика и компютърни науки –
нова програма

ОНС „ ДОКТОР“

Професионално направление
6.1 Растениевъдство – 12 докторски програми
Специалност

Оценка

Срок

Физиология на растенията

9.58

21.12.2021

Растениевъдство

9.56

Генетика

9.36

21.12.2021

Зеленчукопроизводство

9.35

18.05.2022

Селекция и семепроизводство
на културните растения

9.34

20.04.2022

Лозарство

9.31

18.05.2022

Фуражно производство, ливадарство

9.29

20.04.2022

Овощарство

9.20

18.05.2022

Агрохимия

9.18

20.04.2022

Мелиорации

9.16

18.05.2022

Почвознание

9.14

20.04.2022

Декоративни растения

9.10

18.05.2022

20.04.2022

Професионално направление
6.3 Животновъдство - 5 докторски програми
Специалност

Оценка

Срок

9.10

29.09.2022

8.90

29.09.2021

8.43

29.09.2021

Хранене на селскостопанските животни и
технология на фуражите

8.30

29.09.2021

Зоохигиена

8.04

29.09.2021

Птицевъдство

Развъждане на селскостопанските животни,
биология и биотехника на размножаването
Овцевъдство и козевъдство

Професионално направление 6.2 Растителна защита – 1 докторска
програма
Специалност
Растителна защита (хербология)

Оценка

Срок

9.45

20.04.2022

Акредитация на докторска програма в ново
професионално направление
4.6 Информатика и компютърни науки
Специалност „Информатика“
Оценка – 8.36
Срок – 30.05.2021
-----------------------------------------------------Акредитации в ход:
Професионално направление „Химически науки,“
специалност „Неорганична химия“

ЗАЯВЕНИ 2016/2017

Научни области, групи специалности и специалности
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Механизация и електрификация на растениевъдството
Екология и опазване на екосистемите (катедра Обща
химия)
СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ
Агрохимия
Растителна защита (Хербология)
Растителна защита (Ентомология)
Селекция и семепроизводство (Растителни
биотехнологии)
Генетика
Мелиорации (Напояване)
Растениевъдство
Зеленчукопроизводство
Развъждане на селскостопанските животни, биология и
биотехника на размножаването
Птицевъдство
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
Икономика и управление (Аграрна икономика)
Организация и управление на производството
(селско стопанство и подотрасли)
Организация и управление на производството
(селско стопанство и подотрасли)
ОБЩО:

ПРИЕМ 2016/2017

Задочн
Редовно
о

Редовно

Задочно

1

1

1

1

1

2
1
1

1
1

1

1
1
2
1
1

1

1
1
1

1
1

2

1

2

2

1

2

1

2
20

11
31

2

4

4
8

ОБЯВЕН ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИ ДОКТОРАНТУРИ
ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА 2015-2016; 2016-2017 ГОД.

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши
училища в рамките на 52 професионални направления на
основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на
учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите
битови и административни услуги, престижа и реализацията на
завършилите на пазара на труда
На официална церемония, организирана от вестник 24 часа за
връчване на призове на университетите-първенци по
професионални направления в шестото издание на Рейтинг на
университетите в България – 2016 г. Аграрният университет
получи отличие
за първо място в
три професионални
направления - Растениевъдство, Растителна защита и
Животновъдство.
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ПН: Науки за земята
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ПН: Туризъм
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ПН: Общо инженерство

13

14

Слабо представяне на останалите направления

ПН: Икономика

Изготвени и изпратени доклади в НАОА:
1.Доклад за изпълнение на препоръките, посочени в решението на НАОА за
програмна акредитация на професионално направление 3. 9 Туризъм в
рамките на следакредитационния период.
2.Доклад с приложен доказателствен материал
по прилагането на
вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и
на академичния състав .
3.Доклад за изпълнение на препоръките, посочени в решението на НАОА за
програмна
акредитация
на
професионално
направление
3.
7
Администрация и управление в рамките на следакредитационния период.
4.Докалда с приложен доказателствен материал по прилагането на
вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и
на академичния състав .
5.Доклад за изпълнение на препоръките, посочени в решението на НАОА за
институционална
акредитация
в
рамките
на
четиригодишния
следакредитационен период.
6.Доклад с приложен доказателствен период по прилагането на вътрешната
система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на
академичния състав в рамките на четиригодишен следакредитационен
период .

СЛЕДАКРЕДИТАЦИОНЕН КОНТРОЛ И НАБЛЮДЕНИЕ

СЛАБИ СТРАНИ
 Неизпълнен прием за 2016/2017 г. за бакалаври, в резултат не
стартират някои специалности
 Увеличаване на броя на отпадналите студенти от различните

специалности, особено ясно изразено между първи и втори
курс.
 Семестриалните

такси

не

се

заплащат

в

срок,

което

затруднява сформирането на групите.
 Неправилно планиране на приема за докторанти и съответно
неизпълнение.

 Затруднения в изготвяне на седмичния разпис за бакалаври.
 Не е постигнат синхрон между седмичния разпис и графика на
бакалаври и магистри.
 Слабо участие на студентите за специалните награди в
проекта „ Студентски стипендии и награди –Фаза 1“.

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ
 В рейтинговата система за 2016 г. 3 професионални
направления са на първо място - „Растениевъдство“,
„Растителна защита“ и за първи път „Животновъдство“.
 АУ получава приз от вестник „24 часа“за първите места.
 Успешна акредитация на 19 докторски програми.
 Разработен, утвърден учебен план за нова специалност „
„Бизнес икономика“ и осъществен прием.
 “Приети са методически стандарти за учебна документация за
ОКС „Бакалавър“.
 Успешно е реализиран проект „Студентски стипендии и награди
– фаза 1“.
 Разработени са учебни планове за специалност „Растителна
защита“ от ОКС „ Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ на английски
език

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ
 Успешно е реализиран проект „Студентски стипендии и награди
– фаза 1“.
 Стартира проект „ Студентски практики – фаза 1“.
 Изготвени и приети от АС са 3 доклада за изпълнение на
препоръките, посочени
в решение на НАОА за
професионалните
направления
–
3.9
Туризъм,
3.7
Администрация и управление и за институционалната
акредитация.
 Изготвени са 3 доклада с приложен доказателствен материал
по прилагането на вътрешната система за оценяване и
поддържане качеството на обучението и на академичния състав
в рамките на следакредитационния период .

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ
 Изготвени са доклади за акредитация на професионално
направление 5.13 Общо инженерство и за докторска
програма по „Неорганична химия“ (процедурите са в ход).
 Изготвен одитен доклад за Сметна палата „Мониторинг на
реализацията и миграцията на завършилите висше
образование за периода от 01.01.2013 г. -31.12.2015 г.“
 Модернизация на учебната база.
 Подписани са договори с различни организации за
подпомагане на учебния процес и научните изследвания.
 Предоставена е техника на фирма „ CLAAS“.
 Подписани са договори с професионални гимназии за
сътрудничество в дейностите за повишаване качеството на
професионалното
образование
и
гарантиране
на
информиран избор на учениците за продължаване на
обучението във висшите училища.

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ
 КСК 2017/2018 г.
 Подготовка за КСК 2018/2019.
 Разработване на процедури и стандарти,
свързани с
прилагане на критериалната система на НАОА, в
съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на
качеството в европейското пространство за висше
образование.
 Изготвяне на доклад за повишаване на капацитета за ОКС
„Магистър“ в направление „Растителна защита“.
 Разпределение на средствата за издръжка на обучението по
факултети, съгласно методиката на МОН.
 Интегриране в сайта на университета на модул за електронно
банкиране, за улеснение на студентите.
 Продължаване на модернизацията на учебната база.
 Приемане на правила за отчитане и на научната дейност като
част от индивидуалния план за съответната учебна година.

ДЕПАРТАМЕНТ
ЗА ЕЗИКОВА
ПОДГОТОВКА
И СПОРТ

СТРУКТУРА

Учебният процес се осъществява в 3 секции,с
оптимизиран състав от 14 преподаватели:
Български език – 2 ст.преподаватели;
Чужди езици- 8 ст. преподаватели;
Физическа култура и спорт – 4 преподаватели, от
които 1 доцент (от 2016 г) и 1 доктор (от 2016 г.)

Провежда се обучение на:
- 45 чуждестранни кандидат-студенти предимно от
Гърция.
- 4 монголски студенти по държавно споразумение
между Министерството на образованието и науката на
РБългария и Министерството на образованието,
културата и науката на Монголия в областта на
аграрните науки.
Общо постъпленията от такси от Подготвителния
курс - 110 250 лв., без да е включено заплащането за
обучение на монголските студенти ( 108 514 лв. за
2015 г.)
100% от чуждестранните студенти завършват
подготвителния курс и получават сертификат като поголямата част продължават в Аграрния университет.
СЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”
ПОДГОТВИТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ
СТУДЕНТИ

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ СРЕЩУ
ЗАПЛАЩАНЕ
Организирани са:
 2 краткосрочни курса по български език за чужденци с
издаване на сертификат за владеене на езиково ниво.
 1 курс по български език с продължителност 6 месеца.
 Проведени са приравнителни изпити и изпити за определяне
на ниво на владеене на чужд език и български език като чужд.
 АУ е единственият ВУЗ, в който се провеждат такива изпити
на чужденци, кандидатстващи за гражданство.
 Постъпления от платени курсове и изпити: 9 248 лв.
 Общо постъпления от чуждестранни студенти, курсове и
изпити – 119 498 лв.

ПРОБЛЕМИ:
 Изключително ниско ниво на владеене на съответния чужд
език на значителна част от студентите.
 Голяма разлика във входното ниво при първокурсниците.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 Необходимо е разпределянето на студентите в групите
според началното ниво на владеене на чуждия език.
 За напредналите и заинтересованите обучение в
специализирани интензивни групи
 При записване студентите да попълват входящ тест по
изучавания в средното училище чужд език, за сформиране
на групите по чужд език.

Представяне на студентите-спортисти в градски и републикански
състезания:
 Отбор по футбол – 4-то място в групата за 2016 и 3-то място в
групата за есенния сезон.
 Отбор по баскетбол – мъже – участие в пролетното първенство
във Велико Търново и участие в републиканското първенство през
есенния полусезон.
 Отбор по волейбол – мъже – 3-то място в републиканското през
2016, 1-во място в групата, есенен кръг и 2-ро място в турнир за
купата на Ректора на МУ – Пловдив.
 Отбор по тенис на корт – участие в градски първенства и турнири.
 Лека атлетика – 3-то място на лекоатлетическата щафета
„Рекорд“.
 Плуване – 1-во място на щафета в градско първенство, 1-во място
на 50 м. свободен стил, индивидуално в градско първенство,
участие на финали на републиканско – 50 м. свободен стил.
 Силов трибой – републикански шампион за 2016, тежка категория
 Проведени са вътрешни есенни и пролетни студентски състезания
и турнири по 9 вида спорт с участието на средно 200 студенти.

СЕКЦИЯ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И
СПОРТ”

Предложения:
 Да се извърши планиран ремонт и цялостно обновяване на
неремонтираната част от спортния комплекс, който е на
повече от 55 години.
 Особено спешен е ремонтът на сервизните помещения, които
отдавна са с предписания на ХЕИ-Пловдив за затваряне.
 Да се възстанови на друго удобно за целта място
многофункционална зала за аеробика и народни танци.
 Да се съсредоточи дейността на танцовия състав на АУ в
секция „Физическо възпитание и спорт“ за разнообразяване на
редовните часове и обучение на всички желаещи студенти.

СЕКЦИЯ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И
СПОРТ”

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 Създадена е
оптимална организация за ползване на
спортния комплекс от външни граждани и организации срещу
заплащане.
Приходи:





От отчисления за занимания с йога - 196 лв.
От такси на залите – 1846 лв.
От наем на волейболен клуб – 2160 лв.
Инвестиране в ремонт за сметка на наем от баскетболен клуб
– 6000 лв.

 Общо – 10 202 лв.
През 2016 бе окончателно оборудвана една от залите в
комплекса с нови фитнес уреди за жени.

Осигуряване
на
качеството

Център
за
кариерно развитие
и връзки с бизнеса

Основни дейности на Центъра:
 Подпомага кариерното развитие и ориентиране на студентите и
дипломантите.
 Предоставя информация за търсенето и предлагането на
работни места на пазара на труда;
 Консултира студентите как да си подготвят автобиография,
мотивационно писмо, как да се представят на интервю за работа.
За улеснение на студентите и в сайта на АУ – Пловдив са
публикувани
формуляри и разяснения как се подготвя
автобиография и мотивационно писмо за кандидатстване за
работа.
 Поддържа информационен
работодателите;

масив,

отразяващ

нуждите

на

 Разпространява информация за български и международни
проекти, програми, конкурси и други мероприятия на
Министерството на труда и социалната политика;

 Установява и поддържа връзки с регионалните служби по
заетостта – Агенция по заетостта – гр. Пловдив , “Бюро по труда”
и други държавни и обществени институции свързани с работата
на центъра. Участва в обявените Национални дни на кариерата.
 Поддържа връзки с работодателите,
синдикални организации.

 Съвместно с ИААС организира
представители на бизнеса.

техни

срещи

на

сдружения

и

студентите

с

 За отчетния период са публикувани
21 обяви за работа от
работодатели за студенти от АУ и 5 програми за стажантски позиции.
 Проведени са 37 индивидуални консултации
със студенти за
разяснения, относно обявени работни места, подготовка за интервю и
др.
 Проведени са срещи с работодатели, с Агенцията по заетостта, Бюрото
по труда, с фирми, предлагащи платени стажове в страната и в
чужбина.
 Проведена среща на студентите с вицеконсула на САЩ, за
представяне на програмата за работа и пътуване в САЩ по време на
лятната ваканция .
 От началото на 2017 г. е въведена и електронна форма за регистрация
в Центъра за кариерно развитие и връзки с бизнеса през сайта на
университета за улеснение на работата със студентите .
 Системата работи и вече има подадени по електронен път
регистрационни карти на наши студенти от различни райони на
страната (Кюстендил, Хасково, Пловдив), които са се дипломирали
2016 г. и си търсят работа.
 Всички регистрирани в Центъра студенти получават информация чрез
e-mail за обявените свободни позиции за работа.

РАБОТА НА ЦЕНТЪРА СЪС СТУДЕНТИ И
РАБОТОДАТЕЛИ

 Поддържа се регистър на завършилите студенти както в
центъра така и в деканатите, който всяка година се
актуализира.
 В периода 2013-2016 г. са дипломирани 1361 студенти в
степен „бакалавър“ в 8 професионални направления и
всички са вписани в базата данни.
 От дипломираните студенти 48% от завършилите работят по
специалността или продължават обучението в ОКС
„Магистър“, 19% работят, но не по специалността, 3% не
работят и за 30% няма информация.
 От 958 студенти, за които има данни – 68 %работят по
специалността, 27.5 % работят, но не по специалността и
4.5% не работят.
 От 2016 г. е създадена и база данни на завършилите в
степен „магистър“.
 През 2017 г. ще се създаде база данни и за завършилите
докторантура в АУ - Пловдив.

СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИСТЪРА

Специалност

Общ брой
дипломир
ани

Работещи по
специалността или
обучаващи се в
магистратура

Работещи не
по
специалността

Не работи

Липсва
информация

Професионално направление 6.1 Растениевъдство
Агрономство
(Полевъдство)
Агрономство
(Лозаро-градинарство)
Агрономство –
хидромелиорации
Агрономство
(Тропично и
субтропично
земеделие)
Агрономство
(Растителни
биотехнологии)
Агрономство
(Декоративно
градинарство)
Растителна биология
Селекция и
семепроизводство

188

139

28

3

18

144

72

45

7

20

48

25

13

0

10

38

15

7

1

15

29

16

10

0

3

46

29

8

3

6

12

5

5

1

1

16

10

3

1

2

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС
„БАКАЛАВЪР“, ДИПЛОМИРАНИ В ПЕРИОДА 2013 – 2016 Г.

Работещи по
Работещи не
специалността или
Общ брой
по
дипломирани
обучаващи се в
специалността
магистратура

Специалност

Не работи

Липсва
информация

Професионално направление 6.2 Растителна защита
Растителна защита

136

73

8

5

50

0

18

Професионално направление 6.3 Животновъдство
Зооинженерство

97

31

48

Професионално направление 4.4 Науки за земята
Екология и опазване на
околната среда

77

25

15

0

37

Биологично земеделие

10

4

1

3

2

Агролесовъдни системи и
планинско земеделие

20

7

-

0

13

Общ брой
дипломирани

Специалност

Работещи по
специалността или
обучаващи се в
магистратура

Работещи не по
специалността

Не работи

Липсва
информация

Професионално направление 5.13 Общо инженерство
Аграрно инженерство

64

29

20

1

14

7

91

4

70

Професионално направление 3.8 Икономика
Аграрна икономика

188

76

14

Професионално направление 3.9 Туризъм
Аграрен туризъм

176

78

24

Професионално направление 3.7 Администрация и управление
Управление на
регионалното развитие
Общо :

72

21

15

3

33

1 361

655

264

39

403

Център
за
продължаващо
обучение

ЦЕЛ, ДЕЙНОСТИ
Центърът за продължаващо обучение е обслужващо звено,
създадено с Решение на АС през 2000 г.
Състав: Директор, 2 зам.директори и един главен експерт
Oсновна цел:
 паралелно обучение за допълнителна квалификация на
студенти;
 следдипломна квалификация и преквалификация на
земеделски стопани, специалисти, бакалаври и магистри.

Центърът е на пълна финансова самоиздръжка.
Центърът отчислява 20% от приходите за Аграрния университет;
покрива всички разходи, за поддържане на щата, заедно с
осигуровките; реализира и допълнителни печалби.

Дългосрочни специализации: Професионална педагогика; Икономика и
външна търговия с ССС; Външно и вътрешно озеленяване и дизайн;
Компютърни системи и технологии
Общ брой обучавани студенти: 46
Негативни тенденции: Намаляване на броя на обучаваните студенти
Причини - незаинтересованост, липсата на възможност на студентите да
посещават занятия, поради ангажирането им с някаква трудова заетост;
липсата на финансова възможност; неувереност за бъдещата им
реализация; големия брой набор от магистърски курсове, някои от които
дублират дейността на центъра.
Мерки: удължаване на срока за внасяне на семестриалните такси, плавно
преминаване към задочна форма; индивидуално обучение; обучение през
почивните дни.

СПЕЦИАЛИЗИРАЩА И КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА
СТУДЕНТИ

Дипломирани студенти от дългосрочни специализации
Дългосрочна специализация

Брой дипломирани
студенти

Професионална педагогика

16

Външно и вътрешно озеленяване и
дизайн

2

Компютърни системи и технологии

4

Общ брой:

22

Дългосрочни специализации

Брой курсисти

Растителна защита и торене

8

Професионална педагогика

6

Информатика

1

Обща агрономия

1

Устойчиво управление на ерозионните процеси в
лозовите масиви

12

Банков надзор

1

Общ брой

29

СПЕЦИАЛИЗИРАЩА И КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С
ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Краткосрочни курсове

Брой курсисти

Професионален потребител на продукти за
растителна защита

38

Производство на овощен посадъчен материал

4

Агроекология

23

Овощарство

7

Пчеларство

7

Фумигация

23

Почвени анализи
ISO9001,2008

3
3

Окачествяване на яйца

1
Общо обучавани курсисти

132

ПРИХОДИ

РАЗХОДИ

98 355 лв.

Отчисления за АУ (20%)

19 671 лв

Остатък след
отчисления за АУ
-78 684 лв.

Заплати по трудови
правоотношения

31237,90 лв.

Хонорари по извънтрудови
правоотношения

12803,50 лв.

Осигуровки /заплати и хонорари/

8188,41 лв.

Рекламни материали и др.

1125,00 лв.

Командировки

2790,34 лв.

Канцеларски и др.

2682,00 лв.

Гориво
Телефон и пощенски разходи

433,00 лв.
976,27 лв.

ОБЩО:

60 236,42лв.

ОБЩ НАТРУПАН ОСТАТЪК КЪМ 1.01.2017 – 167 362 лв.

Финансови постъпления и разпределение на
средствата в ЦПО

ИЗВОДИ
 Дейността на Центъра продължава да се развива в
положителна насока.
 Търсят се възможности за привличане на повече студенти,
които да се обучават в Центъра (атрактивни курсове, гъвкав
график и др.)
 Да се засили задочната форма на обучение.
 Да се започне разработване на модулно обучение в центъра
съвместно с Центъра за дистанционно обучение.
 Да се актуализира анкетна карта, която да се попълва от
завършили студенти и курсисти.
 Да се търсят контакти с големи агрофирми, чрез които
университета да предлага курсове за квалификация и
преквалификация.
 Да се засили изнесеното обучение.
 Да
се
търсят
възможности
за
разширяване
на
международните контакти.

ПРЕПОРЪКИ
 Да се търсят възможности за въвеждане на стандарти, в
които фермери и бенефициенти на Програми от национално и
европейско ниво задължително да притежават необходимото
минимално обучение в съответната специалност.
 Да се проучат възможностите за промяна на ЦПО в
Департамент като се разшири педагогическия състав, за
преквалификация на учители по селско стопанство,
икономика, туризъм и аграрно инженерство, съгласно
промените в Наредба № 12 на МОН относно квалификацията
и преквалификацията на учителите.

ЦЕНТЪР
ЗА
ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

 ЦИКТ се грижи за ефективността на информационните и
комуникационни технологии с цел подобряване качеството на
обучение, изследвания в областта на науката, както и
администриране на процесите в Университета.
 Непрестанно се работи за подобряване и обновяване на
компютърната техника, като по този начин се цели да бъдат
задоволени нарастващите потребности от информационно
осигуряване и прилагане на нови методи за обучение.

ЗАКУПЕНА НОВА ТЕХНИКА
Вид техника

Брой

Компютърни системи

12

Скенери

5

Мултимедии

4

Мултифункционални устройства

10

Лаптопи

3

Монитори

17

Сървъри

1

Нови медии

РЗ- 228 зала

1бр.

Ентомология – 218 зала

1бр.

Овощарство – 334 зала

1бр.

Физика и математика – 118 зала

1бр.

Счетоводство – „Г“ зала

1бр.

Информатика –„Б“ зала

1бр.

Деканат АФ – заседателна зала

1бр.

Ботаника – 219б зала

1бр.

Градинарство – 324,325,325а зали

3бр.

Биохимия – 212,214 зали

2бр.

Механизация – 10 зала и 9 аудитория

2бр.

Животновъдство – 220 зала

1бр.

IV аудитория

1 бр.

Агроекология – 3 зала

1бр.

ОБЩО МОНТИРАНИ УСТРОЙСТВА - 18 БРОЯ.
ОБЩ БРОЙ НА ЗАЛИТЕ СЪС СТАЦИОНАРНИ МЕДИИ - 52.

Ново структурно окабеляване с материали,
съответстващи на стандартите за мрежи с капацитет 1G.
Положени са над 2700 метра UTP мрежови кабел.
Структурно окабеляване
1.
ДЕПС – Вътрешни магистрални трасета
2.
Библиотека – читалня Периодика
3.
Растениевъдство - зала 218
4.
Физиология - зали
5.
Физкултура – кабинети 1,2,3
6.
Сектор ТОП
7.
Барака №2 - кабинет Екология
8.
ДЕПС – зала 14
9.
Счетоводство - зала
10. Център за дистанционно обучение
11. Метални бараки – ново телефонно трасе

 Продължи обслужването и подмяна на дефектирали
устройства от локалната мрежа както и доизграждането на
съществуващата.

 Обработени и изпълнени са над 90 доклада както и
множество ежедневни заявки.
 Допълнена е и системата за видео наблюдение с още 22
камери, увеличен е двойно дисковия масив на NVR
устройствата за запис.
 Обособени са складове за най необходимите консумативи и
материали, което води до по бързото и своевременно
изпълнение на заявки и доклади.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 Закупена е 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 компютърна техника, информационните
системи, ремонти, преструктуриране и обновяване на
Университета води до нарастване обема на работа, което от
своя страна изисква повече персонал в ЦИКТ.
 В Центъра работят 3 експерти, което е крайно недостатъчно за
нормалното своевременното изпълнение на ежедневните
заявки и поддръжка на техниката.

ПРЕПОРЪКИ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

 Сътрудничество с чуждестранни и български университети,

организации, местни власти, дипломатически мисии и др.;
 Администриране на програма Erasmus+,

международни
образователни, научни проекти и проекти по Оперативните
програми;

 Организиране на семинари, работни срещи, кръгли маси и

други мероприятия;
 Рекламна дейност.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 Продължи
Erasmus+.

изпълнението

на

6

проекта

по

програма

 Подадени са още 4 проекта, чието оценяване предстои.
 Успешно приключиха последните два проекта по Седма
рамкова програма.

 Продължава участието на наши преподаватели в 6 проекта
по програма COST.
 Новият програмен период на ЕС за АУ стартира с първия
подписан договор по ОП „Региони в растеж“.
 Подадени са 2 проекта по ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж.“ние за интелигентен растеж“

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

6 ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТА
Програма

Ръководител
от АУ

Erasmus +

Заглавие

Период

University Charter 60911-EPP-1-2014-1-BGEPPKA3-ECHE

20142021

Erasmus +

Доц.Манолов

Building Key Competences and Folkhighschool
Pedagogy in XXI Europe

20142017

Erasmus +

Проф.
Харизанова

Developing OER and Blended Modules for
Agriculture and Rural Development, OER-arD

20152018

Erasmus +

Доц. Кузмова

Adaptive learning environment for competence in 2015economic and societal impacts of local weather, 2018
air quality and climate, ECOIMPACT

Erasmus +

Проф. Бенчева

Social Enterprise Skills for Business Advisers,
SESBA

Америка за Проф. Бенчева
България

20152018

Boosting up Teaching Capacity and Exchange
2014Activities Between BG-US Academic Institutions, 2016
ACHANGE

3 НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТА
Финансиращ
Ръководител
а програма
FP7 RTD
Проф. А.
Аладжаджиян
FP 7

Доц. С. Шилев

Horizont 2020, Доц. Т. Билева
ERA-NET
BiodivERsA

Заглавие

Пери
од
Improved Nutrient and Energy
2011Management through Anaerobic 2016
Digestion /INEMAD/
Sustainable water treatment
2013and nutrient reuse options,
2016
SuWaNu
Sustaining agricultural change
2015through ecological engineering 2018
and optimal use of natural
resources, STACCATO

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО
ПРОГРАМА COST – 5 БРОЯ
Финансираща
програма

Ръководител

ESSEM
COST Action ES
1106

Доц. Д. Иванова

COST MPNS 1205 Проф.Е.
Михайлова

Заглавие

Период

Assessment of European Agriculture Water use
and trade under climate change (EUROAGRIWAT)

20122016

Advances in Optofluidics: Integration of Optical
Control and Photonics with Microfluidics

20122016

COST Action:
FA 1301

Доц. Л. Николова A network for improvement of cephalopod welfare
and husbandry in research, aquaculture and
fisheries

20132017

COST Action IS
1408

Доц.С. Тодорова

20152019

COST Action: TU
1408

Доц. С. Тодорова Air Transport and Regional Development

Industrially Contaminated Sites and Health
Network (ICSHNet)

20152019

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
Оперативна Ръководител
Заглавие
Период
програма
от АУ
ОП „Региони проф. Д. Греков Изграждане на Учебен център за 2016в растеж“
практическо обучение на студентите от 2019
професионални
направления
Растениевъдство и Растителна защита в
Аграрен
университет
–
Пловдив,
BG16RFOP001-3.003-0007

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
През 2015-2016 академична година са сключени договори с
над
80
партниращи
институции
–
университети,
научноизследователски институти, хотели и селскостопански
ферми от 21 страни-членки на ЕС.

ФИНАНСИРАНЕ НА EРАЗЪМ МОБИЛНОСТИТЕ ( в евро)
Академична
година

Студентска
мобилност

Мобилност на
персонал

Обща сума

2015-2016

144952

37605

182557

Над 2% от студентите от АУ провеждат мобилност, като
индикаторът на ЕК за успешна дейност е 1%.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

56 студентски мобилности, в
т.ч.: 2 – с цел обучение и 54 – с
цел практика

17
Обучение
Практика
9

8

11
9

Разпределение по факултети

Интересът на студентите за
провеждане на мобилности с
цел обучение е значително
намалял, за сметка на интереса
им за практика.
Причини
недостатъчно
владеене на английски език,
липса на мотивираност, страх
от несправяне.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

30

Изходяща студентска
мобилност с цел обучение
– по държави

25
20
15

1

1

10

1
5
0.5
0

0
Чехия

Словения

Селскостопан
ска ферма
Хейгроув Великобрита
ния
Брой мобилности
29

Хотели в
Гърция

16

Западнопоме
рански
технологичен
университет Полша
7

Политехниче
ски институт
в Коимбра Португалия

Фирма за
растителна
защита Румъния

1

1

16 входящи студенти, от които 12 за обучение и 4 за практика, като от
тях 5-ма докторанти, 2-ма магистри и 7 бакалаври. 15 от студентите са
зачислени в АФ, 1 – в РЗА.
Студентите избират дисциплини от Информационният пакет на
английски език, публикуван на сайта. АУ предлага 72 дисциплини,
преподавани на английски език.

8
12

8
7

12

6

10

5
8
6

4

3

3

4

2

4

1

1

1

1

2

0
0

Полша
Практика

Италия

Португалия

Испания

Словения

Обучение

Входящата студентска мобилност по държави

ВХОДЯЩА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

14

13

12
Мобилности с цел обучение
10

Мобилности с цел преподаване
8

8
6

6

5
4

4

3

2
2

1

2
1

1
0

0

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав по факултети

ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И
НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ

12

10

8

6

4

2

0

Австрия Герман Гърция Испани
ия
я
Брой мобилности
4
1
8
1

Италия
2

Полша Португа Турция Унгария Франци
лия
я
12
10
3
1
1

Чехия
3

ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ И
НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ

15 входящи мобилности на преподаватели и административен
персонал.
Входяща мобилност по държави

Мобилности

Полша

Гърция

5

3

Великобрит
ания
1

Германия

Франция

Чехия

Литва

Португалия

1

2

1

1

1

ВХОДЯЩА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА
МОБИЛНОСТ

Брой командировани за отчетния период (без програма Еразъм) – 121

Симпозиуми,
конгреси,
конференции
Работни срещи
по проекти
Семинари,
курсове,
обучения
Изнасяне на
лекции
Други (докт.
теми,
подготовка на
ДС)

Общо

Хабилитира
ни

Нехабилитир
ани

Доктора
нти

35

7

34

Студент
и

Експерти

Общо

9

1

52

5

-

4

43

9

1

1

1

12

3

1

-

-

4

6

-

-

4

-

10

87

12

10

4

6

121

ПРОВЕДЕНИ ЗАДГРАНИЧНИ КОМАНДИРОВКИ НА
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И ЕКСПЕРТИ

№

Университет/институт

Белоруски държавен аграрно-технически
университет – Минск
2. Научноизследователски институт по маслодайни
култури
3. Западноказахстански аграрно-технически
университет „Жангир хан“ – Уралск
4. Аграрен университет – Пекин
5. Шанхайски университет
6. Шенянски аграрен университет
7. Агенция за насърчаване развитието на
земеделието на Република Македония – Битоля
8. Университет „Гоце Делчев“ – Щип
9. Монголски университет по природни науки – Улан
Батор
10. Уралски държавен аграрен университет –
Екатеринбург
11. Мичурински държавен аграрен университет
1.

Държава
Беларус

Виетнам
Казахстан

Китай
Китай
Китай
Македония
Македония
Монголия
Русия
Русия

НОВИ ДОГОВОРИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 Институции и организации – 11 договора
1. Селскостопанска академия – София
2. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в
животновъдството (ИАСРЖ) – София
3. Институт по аграрна икономика – София
4. Център за оценка на риска по хранителната верига – София
5. Асоциация за подпомагане на академичната общност –
София
6. Българската асоциация на производителите на оранжерийна
продукция
7. Комисия за защита от дискриминация (КЗД) – София
8. Банка ДСК ЕАД
9. Прокредит банк (България) ЕАД
10. Областен съвет на Български Червен Кръст – Пловдив
11. Център за кариерно ориентиране – Пловдив

ДОГОВОРИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
С БЪЛГАРСКИ ПАРТНЬОРИ

Професионални гимназии – 11 договора

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ПГЛВ „А. Стамболийски“ – Плевен
ПГЗ „С. Цанов“ – Кнежа
ПГАС – Добрич
ПГЗ „Т. Рачински” – Генерал Тошево
ЗПГ „К. Тимирязев“ – Сандански
ПГСС – Попово
ПГСС „Царица Йоанна“ – Пазарджик
ПГССИ „Х. Ботев“ – Свиленград
ПГСС – Нова Загора
ПГМТ „Проф. Ц. Лазаров“ – Пловдив
ПГКИТ „Д-р И. Богоров“ – Пловдив

ДОГОВОРИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С
БЪЛГАРСКИ ПАРТНЬОРИ

Партньори от бизнеса – 11 договора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Метро Кеш енд Кери България – ЕООД
ЕВРО ФЕРТ АД – Димитровград
ТЕРА АГРА 11
ФЕРТИКОМ АД
ФЕРТБУЛ ЕООД
РЕБО ООД – Пловдив
МЦД 02 ЕООД – с. Самуилово, община Сливен
ДП „КАБИЮК“ – гр. Шумен
ДЗЗД „ОРГАНИК СЪЛЮШЪНС“
„ПЕТРО – Г“ ООД
Аква системс – България

Общини – 3 договора
1. Община Садово
2. Община Родопи
3. Община Марица

ДОГОВОРИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С
БЪЛГАРСКИ ПАРТНЬОРИ

Аграрният университет – Пловдив с над 150 изяви в медиите.
Основни акценти на рекламната стратегия:
 Рекламно-информационни листовки, афиши, диплянки, брошури;
 Публикации и репортажи в местни и национални медии –
електронни и печатни;
 Реклама в специализирания аграрен периодичен печат;
 Трайно навлизане в електронното пространство чрез популярни
електронни търсачки, портали и специализираните аграрни
електронни сайтове;
 Планирани посещения на преподаватели в професионалните
гимназии;
 Участие
в
кандидатстудентските
борси,
специализирани
изложения и панаири;
 Рамкови договори със СОУ и професионални гимназии;
 Участие в регионални срещи с местните власти, общини и
кметства;
 Отворен ден на университета, факултета и специалността.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Конференции и работни срещи по международни проекти

22.01.2016 - заключителен семинар по проект INEMAD,
финансиран по 7-ма рамкова програма.
24-25.03.2016 - работна среща по проект STACCATO,
финансиран по програма Biodiversa.
29.09.2016 - първа в България научна конференция по социално
предприемачество на тема „Съвети, умения и инструменти за
социални предприемачи“, организирана в рамките на проект
SESBA.
10-14.10.2016 - Шеста учебна визита по проект „Изграждане на
ключови способности и пегдагогиката на Висшите народни
училища в Европа на XXI век “.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

13.04.2016 Възможности за практическа подготовка и
реализация на кадрите от туризма - лектор Мария Ивановауправител на Парк Хотел „Пловдив” .
5.06.2016 - АУ-домакин на „Парламентариум 2016“ и публична
лекция на депутата в Европейския парламент г-н Светослав
Малинов
27.06.2016 - Проф. Лейтао от Университета в Алгарве, Португария,
почетен доктор на АУ - “Identification of disease resistance genes in
Brassica oleracea L. and Pisum sativum L“
23.11.2016 - Гавраил Гавраилов - „Социалното предприемачество и
селския туризъм. Примери от България” с лектор.
14.12.2016 - г-н Николай Колев, мениджър продажби на Лемкен
България ЕООД.
14.12.2016 - „South Korea – education, agriculture, industry and
possibilities for cooperation – лектор проф. Sungjae Choo,
Университет Южна Корея

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ
УЧЕНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА

 Регионално

журиране на Националното състезание по
творческо писане на английски език, със съдействието на
фондация „Корпус за образование и развитие» и катедрата по
“ Икономика “.

 Втора сесия на ХІІІ Национален събор на Българския младежки
червен кръст
 Дни на корейска култура по инициатива на младежката
организация International Youth Fellowship.
 10-та Есенна изложба на Бели и Вакли маришки овце
 Национална изложба на Каракачански кучета.

 Национална среща на Българска асоциация по РЗ.
 Национална кръгла маса ’’Специализирани видове туризъм –
предизвикателства и переспективи’’, С участието на г-жа Ирена
Георгиева - зам.министър на Туризма

ДОМАКИНСТВА

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ
МИСИИ В БЪЛГАРИЯ
25.02.2016 - Н. Пр. Посланикът на Република Беларус г-н Владимир Воронкович.
10.03.2016 - Н. Пр. Ориета Капони, посланик на Венецуела.
26.04.2016 - г-н Michael Chen – съветник към бълг. консулство в Шанхай.
6.06.2016 - Н.Пр. Посланикът на Монголия проф. дн Лхамсурен Дугержав и доц. д-р
Наранмандах от Националния университет на Монголия.
13.06.2016 - Н. Пр. г-жа Калверт – извънреден и пълномощен посланик на Южна
Африка за първи път посети АУ.
14.09.2016 - Н. Пр. г-жа Ванеса Калверт с голяма делегация от Южна Африка,
водена от г-н Макгое – ръководител на Департамента по образование и член на
Изпълнителния съвет на провинция Free State и представители на местното
правителство, индустриалци, фермери.
23.11.2016 - Проф. Жан-Жак Сегара, аташе по университетското и научно
сътрудничество от Френския институт към посолството на Франция в България.
22.02.2017 - Н. Пр. Ана Мария Сампайо Фернандес – извънреден и пълномощен
посланик на Федеративна република Бразилия.
22.02.2017 – Зам.-министър на земеделието и храните на Република Беларус Игор
Брило и делегация с представители от МЗХ, научни и образователни

институции.

26.02.2016 - делегация от Сицилия в състав от преподаватели, консултанти, експерти в
селското стопанство и аграрния туризъм, водена от г-н Джузепе Аккардо, президент на
Италиано-българското бизнес сдружение.
6 .05.2016 - седемчленна делегация от Китай, водена от заместник-кмета на Пекин г-н Лин
Къчинг.
17.05.2016 - представители от Комисията по земеделие на Хърватския парламент, водени от
Председателя г-н Бранко Хърг; българските депутати г-н Румен Христов – Председател на
Комисията по земеделие и храни и г-жа Снежана Дукова – член на Комисията по образование
и наука и председател на групата за приятелство с Хърватия; г-жа Алма Любич – Зам.ръководител на дипломатическата мисия на Хърватия в България.
16-28.05.2016 - студенти от Мисури на лятна школа в България по проект ACHANGE,
финансиран от Фондация „Америка за България“.
8.06.2016 юни - делегация от италиански журналисти от различни медийни групи с интереси в
областта на лозарството и винарството, маркетингови и рекламни експерти и
винопроизводители от групата Едоардо Миролио.
19.10.2016 - среща с представители на Централния институт по бубарство в гр. Майсор,
Индия.
14.12.2016 - зам.-ректор проф. дсн Симбирских и директор на отдел „Международно
сътрудничество“ доц. д-р Яшина от Университета в Мичуринск, Русия.
1 февруари 2017 г. - 15 студенти от специалност „Зооинженерство“ и един преподавател от
френския университет VetAgro Sup в Клермон Феран.

ЧУЖДЕСТРАННИ ГОСТИ

7 април 2016 г. - кръгла маса – HL TopMix, BASF, Lemken,
съпредседателят на Националния съюз на говедовъдите в
България, представител на германската експертна организация
по земеделие и храни DLG e.V., с участието на д-р Майерс
Жерболе (съветник на Министъра на земеделието) и г-н фон
Арним – Председател на Българо-германската работна група по
земеделие и хранителна промишленост. Подписан Меморандум
за сътрудничество.
26 октомври 2016 г. Втора работна среща с представители на
CLAAS, RAPID KB, BASF, LEMKEN, HL TOPMIX, представител от
Икономическия отдел на Посолството на Германия и гл.секретар
на НССЗ. Подписано споразумение с CLAAS.
10 ноември 2016 г.
- работна среща с д-р Жерболе за
обсъждане на модул в магистърския курс „Икономика и
управление на европейското земеделие и селски райони“

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕМСКИЯ БИЗНЕС

26 януари 2017 г. Среща с Фин Петерсен от фирма CLAAS, Димитър
Стоянов – продуктов мениджър за Югоизточна Европа /Румъния, България,
Турция и Израел/, Николай Цеков – Рапид КВ. Обсъдени бяха предстоящи
съвместни инициативи:
1. International Field Days Bulgaria.
2. Обучението в бакалавърска степен „Аграрно инженерство“:
- CLAAS ще се включат в учебния процес с демонстрации и теоретично
обучение. Обсъждане на учебния план – мнения и препоръки.
- Мотивирани студенти ще проведат практика в представителствата им в
Стара Загора и Русе.
- Предоставяне на селскостопанска техника за целите на обучението.
10 февруари 2017 г. В официално писмо представителството на CLAAS за
Югоизточна Европа и Рапид КВ потвърждават поетите ангажименти и
посочват условията за ползване на временно предоставената техника, на
стойност 400 хиляди евро.
23-25 февруари 2017 г. Посещение на г-н Щтефан Кресе. Подготовка за
Inter. Field Days Bulgaria.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕМСКИЯ БИЗНЕС

 02.03.2017 г. кръгла маса на тема: „CLAAS подкрепя
образованието и научните изследвания в Аграрен
университет – Пловдив“ с участието на :
- представители на CLAAS: Фин Петерсен – Регионален
директор на CLAAS за Югоизточна Европа, Карстен Волк –
Регионален мениджър, Александра Стугари – Координатор маркетинг
Регионален център за Югоизточна Европа, Димитър Стоянов–
Продуктов
мениджър
за
България
и
Румъния.
- Представители на Рапид КД: Николай Цеков – Мениджър
продажби, Борислав Найденов и Пенко Лазаров от отдел Продажби.
- Партньори от аграрния бизнес.

 Фирма
CLAAS
–
най-големият
производител
на
селскостопанска техника в Европа, заедно с ексклузивния
дистрибутор за България – фирма РАПИД КБ, предостави на
Аграрен университет – Пловдив зърнокомбайн CLAAS
TUCANО 430, хедер CLAAS VARIO 500 и трактор CLAAS
ARION 420.
 .

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕМСКИЯ БИЗНЕС

 17.02.2017 г. - кръгла маса „Бизнесът в подкрепа на научните
изследвания и образование в Аграрния университет – Пловдив“
с участието на г-н Стефан Димитров – председател на Съвета
на директорите на „Евро Ферт“ АД – Димитровград, г-н Петър
Томов – изпълнителен директор на „Евро Ферт“ АД,
представители на фирмите от аграрния сектор: „Ферт Бул“
ЕООД, „Тера Агра 11“ ЕООД, „Агро ДТ“ ООД, „Фертиком“ АД ,
преподаватели, студенти, регионални и национални медии.
 Официално подписан Меморандум за сътрудничество между
„Евро Ферт“ АД – Димитровград и Аграрния университет –
Пловдив за изграждане на изследователска лаборатория за
научни изследвания, анализи и практическо обучение на
студенти, докторанти и специализанти с цел подобряване
качеството на изследователската дейност и образованието.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА

 Среща с кметове и представители на общините Асеновград,
Садово, Първомай, Раковски, Родопи, Куклен, както и на
район Тракия.
 Подписан «Меморандум за сътрудничество в областта на
образованието, регионалното развитие и земеделската
практика».
 Среща с представители от Центъра за оценка на риска по
хранителната верига - проф. Бойко Ликов /директор/, д-р
Илиян Костов /зам.-директор/, д-р Евгени Макавеев и д-р
Донка Попова
за подписване на Споразумение за
сътрудничество.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Разработен и подаден проект в конкурса на ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“ за
изграждане на центрове за върхови постижения в
партньорство с Университета по хранителни
технологии,
Пловдивския университет „ Паисий
Хилендарски“
и
Медицински Университет Пловдив, с подкрепата на община -Пловдив.

В конкурсната сесия са подадени 11 проектни
предложения, предстои оценка.

ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТРАНСФЕР
НА ТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА
НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА
СОБСТВЕНОСТ (ЦНИ)

НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА

I.

Организиране
на
научно-изследователската
дейност на АУ чрез проекти, финансирани от
държавния бюджет;

II. Финансово обслужване
международни проекти,
анализи и консултации;
I.

на внедрителски и
проекти към ФНИ,

Проекти към ДФ „Земеделие”, МЗХ, ПРСР.

ПРИОРИТЕТНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 2016
ГОДИНА
 Генетични ресурси и нови технологични решения във връзка с
глобалните промени в климата.
 Опазване на природните ресурси
екологични храни и продукти.

и

производство

на

 Устойчиви земеделски системи и развитие на селските
райони.

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

I НАПРАВЛЕНИЕ: ОРГАНИЗИРАНЕ НА НИД ЧРЕЗ
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

През 2016 г. в съответствие с нормативната
финансирани общо 34 проекта, от които:

уредба

са

– 15 нови (2016 г.) и 19 – текущи от предишни години: 8 от
2014г. 11 проекта 2015 г.
Видове проекти:
•

24 научноизследователски;

•

4 инфраструктурни;

•

4 в направление „Подкрепа на докторски програми“;

•

1 в направление „Подкрепа на кариерното развитие на
преподавателите от АУ“;

•

1 проект за студентска спортна дейност;

•

6 проекта за подкрепа на публикационната дейност на
преподавателите.

I НАПРАВЛЕНИЕ: ОРГАНИЗИРАНЕ НА НИД ЧРЕЗ
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

ФИНАНСИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016 Г. ПО ФАКУЛТЕТИ
(ДОГОВОРИТЕ СА СКЛЮЧЕНИ В ПЕРИОДА 2014 - 2016 Г.)

Факултет
Агрономически факултет

Проекти
(брой)
5

Обща
сума(лв)
13 300

Факултет по Растителна защита
и агроекология
Лозаро-градинарски факултет

11

43 300

14

150 100

Икономически факултет

3

9 200

ДЕПС

1

3000

Факултет по растителна защита и агроекология
11 проекта с общо финансиране - 43 300 лева
01-16

06-16

02-15

04-16

08-16

Направление „Подкрепа на кариерното
развитие на преподавателите от АУПловдив“ -“Фиторемедиация на
замърсени с тежки метали почви“
Оптимизиране свойствата на нанесени
оксиди Cu-Mn катализатори за
очистване на отрадни газове от токсични
компоненти
Синтез, структура и проучване на
биологичната активност на 1,8нафталимидни производни с неприродни
аминокарбоксилни киселини
направление „Подкрепа на докторски
програми“
“Изследване на токсични елементи и
метали в природни и агрофитоценози“
Подобряване на условията за
научноизследователска инфраструктура
в катедра Агроекология
/инфраструктурен проект/

Обща химия

проф. д-р В.
Ангелова

3 000

Обща химия

Доц. д-р Димитър
Димитров /
ас. Е. Коленцова

5 000

Обща химия

доц. д-р Марин
Маринов / ас.
Румяна Проданова

4 000

Агроекология

доц. д-р П.
Запрянова/
Гергана
Христозова

1 000

Агроекология

Доц. д-р Пенка
Запрянова

6 000
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Факултет по растителна защита и агроекология
14-16

Изграждане на система за аспирация в химичната
лаборатория към катедра Агроекология
/инфраструктурен проект/

10-14

Проучване влиянието на различни торове върху
биологичните и стопански качества на пшеницата
– лимец и спелта, в условията на биологично
производство

11-14

Проучване влиянието на р. Дунав върху
биосферен резерват „Сребърна” чрез изследване
на съдържание на тежки метали в основни
структурни елементи от сладководната
екосистема

04-15

Проучване на технологии за получаване на
толумско сирене и запазването му като
оригинален традиционен български продукт

Агроекология

Агроекология

Агроекология

Проф. д-р Виолина
Ангелова

5000

Доц. д-р Т.
Георгиева/
Гл. ас. д-р П.
Зоровски

1 800

Доц. д-р Б. Иванова/
Ас. М. Чунчукова

3 000

Микробиология и
екологични
биотехнологии

Доц. д-р Йорданка
Карталска/ гл. ас.
д-р Катя Димитрова

3 500

11-16

Паразити и паразитни съобщества на
сладководни риби от река Дунав, български
участък и тяхната биоиндикаторна значимост

ЕООС

Гл. ас. д-р Соня
Шукерова

9 000

03-14

Създаване на натурални пестициди на база
растителни сапуни

ЕООС

Доц. д-р А. Николов
Гл. ас. д-р Д. Гънчев

2 000

Общо: 43 300
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Агрономически факултет
5 проекта с общо финансиране - 13 300 лв.

06-15

Изследване на генетичното
разнообразие на местните породи кози,
отглеждани в Югозападна България

07-15

Влияние нанякои нутритивни добавки
самостоятелно и в комбинация върху
растежните способности, качеството на
месото и здравословното състояние при
пилета бройлери и патета мюлари

12-15

14-15

08-14

Биологично и фотохимично проучване
на някои видове от род Colchicum L.
Мразовец /Liliaceae Hall./, род Galantus
L. Кокиче /Amaryllidaceae Lindl./
Проучване и приложение на
биохимични маркери на стреса в
екофизиологични изследвания при
растенията
Характеризиране и оценка на мутантни
линии фасул с цел представянето им за
изпитване в ИАСАС

Животновъдни
науки

Доц. д-р Божин
Божинов/
Гл. ас. д-р Ат.
Вучков

1 000

Животновъдни
науки

Доц. д-р Васко
Герзилов/
Ас. Петър Бончев

2 600

Ботаника и
Агрометеоролог
ия

Проф. М. Берова/
Гл. ас. д-р Иванка
Семерджиева

4 000

Физиология на
растенията и
Биохимия

Проф. д-р Андон
Василев/
Гл. ас. д-р Веселин
Петров

2 700

Генетика и
селекция

проф. дсн Д.
Светлева

3 000
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Лозаро-градинарски факултет (1)
14 проекта с общо финансиране - 150 100 лв.

04-14

03-16

10-16

02-16

06-14

Техника и технология за
оползотворяване на отпадната
биомаса при тютюнопроизводството у
нас
направление „Подкрепа на докторски
програми“
“Техника и технология за
оползотворяване на растителни
остатъци от производството на
маслодайна роза в България“
направление „Подкрепа на докторски
програми“
„Работен орган за подаване на
сусамени растения в прибираща
машина“
направление „Подкрепа на докторски
програми“
“Изследване на специализирана
сеялка за създаване на тревни чимове“
Разработване и изследване на
семеотделител за сусам от
неразпияващи семената си генотипове

Механизация

Доц. д-р Д.
Кехайов/ доц. д-р
Г. Комитов

1 900

Механизация

доц. д-р Д.
Кехайов/
Иван Захариев

1 000

Механизация

Доц. д-р Ст.
Ишпеков/
докторант Н.
Найденов

1 000

Механизация

Механизация

Доц. д-р Д.
Зяпков/
Докторант Галя
Христова
Доц. д-р инж. С.
Ишпеков / Ас.
Рангел Зайков
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1 000

2 000

Лозаро-градинарски факултет
07-14

Изследване на плужно тяло с
решетъчна отметателна дъска

Механизация

Доц. д-р З. Запрянов /
Ас. инж. Й. Запрянова

2 000

05-16

Агробиологично изпитване на
новоинтродуцирани подложки при
прасковени, черешови и сливови
сортове в насаждение

Овощарство

Доц. д-р Антон
Йорданов

4 500

15-16

Влияние на начините на поддържане
на почвената повърхност върху
качеството на градинарската
продукция /инфраструктурен проект/

Овощарство

Доц. д-р Галя Добревска

123 000

09-15

Оптимизиране режима на развитие при
ябълкови клонови подложки с
произход соматичен органогенез,
отглеждани в маточно насаждение с
различно съдържание на
влагоабсорбиращ полимер

Овощарство

07-16

Озеленяване, благоустройство,
реконструкция и инвентаризация на
дендрологичен парк при Аграрен
университет – Пловдив
/инфраструктурен проект/

Градинарство

Доц. д-р Рада Попова/
гл. ас. д-р Галя
Добревска

700

Доц. д-р Валерия
Иванова / Ас. В. Панчев

3 000
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Лозаро-градинарски факултет

01-15

Адаптиране на ВВСН фенофазите на
икономически важни за Република
България селскостопански култури и
сортове и създаване на цветни албуми

15-15

Обогатяване на сортимента от
зеленчукови култури чрез
агробиологична и екологична оценка на
нови генотипи и образци

16-15

Проучване на растителните генетични
ресурси от Ginko biloba в южна България
и Черноморието. Интродукция на нови
ценни форми, подходящи за градкото
озеленяване

Градинарство

05-14

Приложение на ГИС (Географска
информационна система) при устойчиво
използване на земята за отглеждане на
зеленчукови култури

Мелиорации и
геодезия

Градинарство

Градинарство

Проф. дсн Венелин
Ройчев/
Ас. д-р Николина
Шопова

1 800

Проф. д-р Николай
Панайотов/
Гл. ас. д-р Димка
Хайтова

Доц. д-р Валерия
Иванова / Ас. В.
Панчев

4 000

1 200

Доц. д-р Ж. Арнаудова
Ас. В. Стефанова

Общо:

3 000

150 100
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Факултет по икономика
3 проекта с финансиране - 9 200 лв.

12-16

Създаване на Лаборатория по
електронна биоинтерферометрия

Математика,
информатика и
физика

Проф. д-р Е.
Михайлова / Ас. И.
Перухов

5 500

13-16

Приложение на
дистанционните методи за
изследване продуктивността на
екосистемите

Математика,
информатика и
физика

Ас. д-р Г. Лечов

2 700

08-15

Проучване на възможностите
за развитие на
демонстрационен център за
селски туризъм

Туризъм

Доц. д-р К.
Александров/
Гл. ас. д-р И.
Лулчева

Общо:

ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016 Г. ПО ФАКУЛТЕТИ

1 000

9 200

ДЕПС
“Студентски
09-16 спортни дни в АУПловдив-2016“

ДЕПС

ст. преп. Л. Атанасов
/ст. преп. И. Ненкова

3 000

Проведени са състезания в 9 дисциплини, с участието на 178
студента.
Броят на желаещите студенти за участие през периода 20142016г. намалява, както следва:
2014 г. - 236
2015 г. - 200
2016 г. – 178
Успоредно с финансирането за провеждането на състезанията е
обновена материалната база на Спортния комплекс.

РЕШЕНИЯ НА УС НА ЦНИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА
ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ ПРЕЗ 2016 Г.

 Ръководител на научно-изследователския или творческия
колектив oт 2016 г може да бъде преподавател, който
притежава образователната и научна степен „доктор”;
 Ново направление “Подкрепа на кариерното развитие на
преподавателите от АУ – Пловдив - реализиран 1 проект;
 Ново направление “Подкрепа на докторски програми”реализирани 4 проекта;
 През 2016 г. беше продължено финансовото стимулиране на
публикации с IF и импакт ранг - реализирани 6 проекта;*
*През 2015 и 2016 г.
усвоени.

предвидените средства не са

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ
ЦНИ ПРЕЗ 2016

брой форуми
(конференции, симпозиуми и др.)

Вид на участие

български

международни

доклади

постери

11

17

11

2

Публикации,
Публикации в издания с
реферирани в световни
импакт фактор
вторични литературни
и импакт ранг
източници

20

12

Брой цитати , появили се
в научната литература
през 2016 г

1

Подадена 1 заявка за патент, признат е 1 нов сорт и са заявени 2
нови сорта .

ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА ПО I-ВО НАПРАВЛЕНИЕ

 Слаб
интерес
на
преподавателите
разработването на научни проекти.

към

 През месец април, 2016 г., беше обявен втори
конкурс, на който не беше подаден нито един научен
проект.
 Липсват
научно-изследователски
проекти,
финансирани/ съфинансирани от аграрния бизнес.

Договори:
Внедрителски и консултантски
договори с ангажиране на АУ

Внедрителски и консултатнски
договори с ангажиране УОВБ

Внедрителски и консултантски
договори без ангажиране на АУ
Лабораторен комплекс
---Общо:

Приходи ОБЩО

Ръководители на
договори:

Приходи (лв)
без ДДС

9 689

1. Доц. К. Трендафилов
2. Проф. И. Янчев
3. Гл.ас. Д. Гънчев

4 900
2 789
2 000
42 476

55 576

1. Проф. Тоньо Тонев
2. Проф. Р. Иванова и
доц. Ж. Тодоров
3. Проф. М. Димитрова

12 567

1. Проф. Д. Димов
2. Проф. М. Димитрова
3. Доц. В. Герзилов
4. Проф. Н. Панайотов

2 400
7 200
2 667
300

86 988

1. ЛКИ
2. Обща химия
3. Физиология
4. Лаб. р биотехнологии
5. Други

63 454
10 142
2 500
5 950
4 942

164 820

10 000
3 100

164 820

II НАПРАВЛЕНИЕ: ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА
ПРОЕКТИ КЪМ ФНИ, ВНЕДРИТЕЛСКИ ДОГОВОРИ И ДР.

Разход,
лв

Отчисл
ения,
лв

Данък
в/у
приход
ите от
СД

9 689

20 468

2422

291

8 187

28 798

55 576

61 844

18115

1 667

2 748

Консултантски
договори без
ангажиране на АУ

10 854

12 567

7 280

1257

377

14 507

Лабораторен
комплекс, вкл. ЛКИ

86 565

86 988

46 580

21747

2 610

102 616

Общо:

147 896

164 820

136 172

43 541

4 945

128 058

Договор

Остатък
01.01.2016,
лв

Приход,
2016 г.,
лв

Договори с
ангажиране на АУ

21 679

Договори с
ангажиране на УОВБ

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Остатък
31.12.2016
лв

Договори външно финансиране
Видове договори

Ръководители

1. Договори с ФНИ
към МОН

1. Дог. Т02/4
проф. К. Иванов

42 032

2. Дог. Н04/9
проф. В. Ризова

30 000

3. Доц. Ст. Кръстев

30 000

2. Международни

Общо:

Финансиране за
2016 г.

1. INTERREG- проф.
Кузманова

102032 лв.

Тенденция: Слаб интерес на преподавателите от АУ за участие
в конкурси с външно финансиране

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

ОБОБЩЕНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ КЪМ
31.12.2016 Г.
Приходи от отчисления за 2016 г.

60 091

ОБЩО разходи за 2016 г.

48 833

Финансов резултат 2016 г.

11 258

Остатък от минали години

39 319

САЛДО към 31.12.2016 г.

50 577

Финансовото състояние на ЦНИ е стабилно.

С решение на УС е активирано усвояването на
нереализирани средства от минали години чрез разширяване
обхвата на инфраструктурните проекти и стимулиране на
публикационната дейност.

 През 2016 г. са сключени 2 нови договора към ФНИ - кат. “Обща
химия“;
 Продължава работата по 2 проекта, финансирани от ФНИ “Стакато” по програма “Biodiversa” от 2015 г. и проект Т02/4 от
2014 г. (кат. ЕООС);
 Продължава
активната
работа
на
преподаватели
Агрономическия фаултет по договори, обслужващи бизнеса;
 Подобрена е работата на Лабораторния комплекс;

от

 Проекти по III направление към ДФ „Земеделие”, МЗХ и ПРСР не
са сключени.

АКЦЕНТИ ПО II-РО НАПРАВЛЕНИЕ

РАЗВИТИЕ НА
АКАДЕМИЧНИЯ
СЪСТАВ

 Кадровата политика на АУ и през 2016 г. се провеждаше в
съответствие с основните принципи и изисквания на ЗРАСРБ и
свързаните с него Правилници за приложение;
 Важни фактори при реализиране на кадровата политика:
очаквани промени в ЗРАСРБ;
все
по-тревожната
новоприетите студенти;

тенденция

към

намаляване

на

приетите в края на 2015 и началото на 2016 г. нови
нормативни документи, свързани с финансирането на
университетите.

ЦЕЛИ
Поддържане,
усъвършенстване
и
актуализиране
на
утвърдените ясни правила и прозрачни процедури за подбор и
кариерно развитие на академичния състав. За реализиране на
тази цел с решение на АС е актуализиран ППЗРАСАУ;
Поддържане
на
оптимално
съотношение
преподавателите от различни възрастови групи;

между

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

Реализирани са 12 процедури за получаване на Научна и
образователна степен “доктор”

Факултет

Придобита ОНС “Доктор”

Агрономически факултет

7

ЛГФ

1

РЗА

3

Икономика

1

Общо придобити ОНС
“Доктор”

12
( 11 през 2015 г.)

КАДРОВА ПОЛИТИКА - РЕЗУЛТАТИ

Заети академични длъжности
ФАКУЛТЕТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ АСИСТЕНТ

ДОЦЕНТ

ПРОФЕСОР

Агрономически

-

4

3

8

ЛГ

-

3

2

-

РЗА

-

1

1

-

Икономика

-

1

2

1

ДЕПС

-

-

1

-

Общо за АУ

0

9

9

9

В края на 2016 г. беше даден ход на четири процедури, които
трябва да завършат в началото на 2017г. както следва:
• За ОНС “доктор” – 2
•За АД “доцент”- 2

РЕЗУЛТАТИ

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
НА ОСНОВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В АУ

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

29; 14%

46; 22%

48; 23%
проф.
доц.
гл.асист.

асист.

85; 41%

РЕЗУЛТАТИ

РЕЗУЛТАТИ

Представената справка показва правилността на приетия подход при
решаването на кадровите въпроси, гарантиращ обосновано кариерно
развитие на академичния състав. Комисията за развитие на академичния
състав (КРАС) се наложи като важен и добре приет инструмент,
осигуряващ стриктното спазване на ППЗРАСАУ.
ПРОБЛЕМИ:

 Балансът между различните възрастови групи е добър и потенциалът
за кариерно развитие е значителен (39 % от преподавателите са
асистенти или гл. асистенти).
 Съотношението между отделните научни длъжности в различните
факултети варира в широк диапазон.
 Прави впечатление малкият брой асистенти във ФРЗА и големият брой
доценти във ФЛГ.
 Необходим е задълбочен анализ и по-внимателен подход при
решаването на кадровите проблеми през следващите години.
 Необходима е оценка на кадровото развитие по факултети.

АНАЛИЗ

Научни публикации
Година

2015

2016

Брой, АУ

38

44

Брой, ЛТУ

45

68

Брой, УХТ

29

44

Цитирания
Година

2015

2016

hindex
2015

h-index
2016

Брой, АУ

294

437

24

25

Брой, ЛТУ

237

389

24

28

Брой, УХТ

452

680

27

32

Тенденция: Недостатъчно позитивна, недооценяване на значението
на научните изследвания в новите условия за оценка и финансиране
на университетите!

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Факултет

Национални

Доклади

С международно
участие

Устни

Постерни

РЗА

1

-

5

15

Икономика

2

1

-

49

1. Биологичното земеделие – история и перспективи – Факултет по
РЗА
2. Специализирани видове туризъм – предизвикателства и
переспективи- катедра Туризъм
3. Структурни промени в земеделието и селските райони на
България и Полша в рамките на ОСП – 10 години научно
и изследователско сътрудничество – съорганизатор АУ
4. Катедра Икономика – Ролята на фамилния бизнес за устойчиво
развитие на аграрния сектор

ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

При оценката на научноизследователската работа трябва да
се има предвид коренно променената среда на работа и
финансиране на университетите.
През 2016 г. са приети нови нормативни документи:
• Наредба № 3 за условията и реда за планирането,
разпределението и разходването на средствата от държавния
бюджет за научна дейност,
• ПМС 328 за определяне средствата от държавния бюджет за
обучението в държавните висши училища в зависимост от
комплексната оценка за качеството на обучението и
съответствието му с потребностите на пазара на труда.
• Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите
училища;

АНАЛИЗ

Приетите нормативни документи налагат преоценка на
отношението
ни
към
качеството
на
научноизследователската работа и публикационната активност.
Първа стъпка за стимулиране на тези процеси е:
 приемане от АС на Правила и нормативи за научноизследователската дейност на преподавателите и
решението на УС на ЦНИ за стимулиране на
публикационната дейност.
Резултат: забележима тенденция на нарастване броя на
публикациите в качествени научни списания и цитатите в Scopus
и вторичните литературни източници.
Отчитайки засилената конкуренция между университетите с
признаци на нетолерантност и етичност считаме, че
предизвикателствата през 2017 г., с които трябва да се справим,
ще бъдат много сериозни.

АКРЕДИТИРАНА
ЛАБОРАТОРИЯ

 Втори планов надзор от ИА “Българска служба по
акредитация” през периода 29-31.01.2016 г. с разширение на
обхвата на офертата от продукти и показатели ФК 402-1, като
са включени три стандартизирани метода за изпитване на
група от елементи във води, почви, подобрители и отпадъци на
новозакупения оптично-емисионен спектрометър ICP-OES и
един валидиран метод за определяне на живак във води
 Констатирани са две несъответствия с клaсификация S
(незначителни) за непълни записи в протоколите от
верифициране и валидиране на методите от разширението на
обхвата за изпитване на група от елементи на ICP-OES.
 Извършени са коригиращи действия.
 Преиздаден е Сертификат 93 ЛИ, Заповед № А 244 /
09.05.2016 г. с новия обхват.

ДЕЙНОСТИ ПО АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛКИ:

 Изготвен е пакет от документи за преакредитация. Подадено е
заявление с вх.№ 09-138/Р/21.12.2016 и е открита Процедура
за преакредитация с рег.№ 159/93 ЛИ/ПА/17.01.2017 г.;
 Предстои оценка на място от екип с водещ оценител Валерия
Цветанова Иванова – гл.инспектор дирекция АООС при ИА
БСА през април-май 2017 г.;
 През 2016 се утвърди практиката за предоставяне на услугата
платена консултация от специалист с изготвяне на препоръки
и програми за торене;
 Увеличен е броят на сключените договори с фирми за
целогодишно изпитване на проби/мониторинг/, като за 20116 г.
са сключени 8 договора.

ДЕЙНОСТИ

 Извършена е профилактика и настройка за увеличаване на
чувствителността на апарата за атомна абсорбция.
 Извършена е профилактика и ремонт на Spektroquant NOVA
60. Извършена е подмяна на клавиатурата.
 Извършено е вътрешно калибриране на новозакупения
оптично емисионен спектрометър ICP-OES Prodigy 7” USA,
съгласно изискванията на Процедурата за проследимост на
ИА БСА и стандарта за акредитация БДС EN ISO/IEC
17025:06
 Направена е заявка за закупуване на микровълнова фурна за
пробоподготовка на проби за нуждите на апарата за атомна
абсорбция ААС
 Поръчани са сертифицирани сравнителни материали във
връзка с новите изисквания на Процедурата за проследимост
на ИА БСА за провеждане на вътрешно калибриране по
концентрация на всички спектрофотометрични методи за
изпитване, които са 10 на брой.
 Поръчани са за закупуване нови ССМ – та, които са с изтекъл
срок на годност.

ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА
ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

 Направена е официална справка за актуалност в БИС на целия
списък с използвани стандарти – първото тримесечие на
годината. Стандартът за определяне на елементи в почви,
подобрители и отпадъци на ICP-OES e заменен. Закупен е
новият стандарт.
 В началото на годината са изготвени план по качество,
програма за вътрешен одит, план за обучение, програма за
мониторинг на персонала , програма за калибриране на ТСИИ
и закупуване на ССМ.
 През м. Февруари е проведен годишен преглед от Висшето
ръководство на системата за управление на качеството, в
изпълнение на изискванията на стандарта за акредитация БДС
ISO/IEC 17025:2006, за цялостен преглед на работата в ЛКИ .
Изготвен е доклад – ФК 415-2.
 Актуализирани са основни процедури, формуляри и списъци
от системата за управление на качеството регулярно,
целогодишно,
според изискванията на Процедурите на
ИА”БСА”.
ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТУАЛНОСТ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА

 През октомври е проведен 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 от квалифициран външен
одитор, с опит в областта на обхвата на ЛКИ-АУ, притежаващ
висока квалификация и сертификат по БДС EN ISO 19011:2011
 Одитът включва:
- проверка на място на документите от системата за
управление на качеството
- проверка
за съответствие на документацията по
отчетността на анализите
Уитнес/наблюдение
на
практическо
задание
по
действителна поръчка на клиент, по която се работи в дните
на провеждане на одита
 Заключение на одита: ЛКИ има ефикасно действаща система
на управление, спазват се изскванията, регламентирани в НК,
процедурите и БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Констатирано е
едно значително несъответствие и две забележки.
 Несъответствието се отнася до параметрите на околната
среда (климатизацията на помещение № 27) и е отстранено в
посочения срок.

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Програмата за обучение на персонала за 2016 г. е изпълнена
на 80%.
Изготвени са 7 отчета от проведено обучение
1. Участие на отговорника по качество в курс на тема:
“Отговорници по качеството и вътрешни одитори в лабораториите
за изпитване и калибриране”/БДС EN ISO 19011:2011/с полагане
на тест и Сертификат, организиран ССКБ и ИA”БСA”.
2. Участие в обучителен семинар”Съвременни аналитични
подходи за осигуряване на качеството и безопасността на храни ВИХВП Пловдив.
3. Участие на проф. Виолина Ризова в семинар, организиран
от SOF lab с международно участие - аналитични методи на ново
поколение спектроскопска техника.
4. Два отчета от вътрешно обучение, проведени от Р-л и ОК на
ЛКИ на тема:
- Запознаване на персонала с измененията в СУ на ЛКИ,
промените в обхвата на акредитация след втория планов надзор
от ИА БСА и резултати и равносметка от проведения преглед от
висшето ръководство.
- Обучение на новопостъпил служител – запознаване с
методите за изпитване и със системата за управление,
процедури, формуляри и изисквания на стандарта за акредитация
БДС EN ISO 17025:2006.

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

 През май-юни 2016 г. ЛКИ регистрира участие в организирано
кръгово междулабораторно изпитване на продукта Плодов сок,
показатели –натрий, калий, магнезий и калций по програма
QBS – Quality in Beverages PT Scheme, round 241 организирано
от фирма LGC Standards - Англия, отговаряща на изискванията
на Процедурата на ИА БСА BAS QR 18 за проследимост и
избор на провайдър. Сертифицирана по БДС EN ISO/IEC
17043 за провайдъри. Представянето на ЛКИ бе с отлични
резултати.
 Поради изискванията на ИА“БСА“ за четиригодишния период на
акредитация да се покрие целия обхват от продукти, ЛКИ е
заявила участие за началото на следващата година на
продукта отпадъци(утайка) по програма Аquacheck Scheme –
определяне на елементи на ААS и ICP-OES към същия
организатор.
 Отчетите с резултатите от индивидуалния доклад и общия
доклад със сравнителните резултати на всички участници,
представени като таблици и диаграми са налице в
лабораторията.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ
ИЗПИТВАНИЯ

 Изготвена е програма за закупуване на сертифицирани
сравнителни материали (ССМ) ФК 506-2, съгласно
изискванията за проследимост на Процедурата BAS QR 27 на
ИА БСА.
 За 2016 г. няма технически средства с план за калибриране.
По необходимост е извършено калибриране на 1 брой
електронна аналитична везна за нуждите на секцията за
инструментални методи ICP-OES.
 Вътрешно калибриране на новозакупения оптичен емисионен
спектрометър ICP-OES за 20 броя елементи.
 Профилактика и настройки на апарата за атомна абсорбция
ААS.
 Профилактика и ремонт на
Spektroquant NOVA 60 за
изпитване на води с бързи тестове.
 Водят се дневници ФК 505-3 за междинни проверки на всички
средства за измерване с план за калибриране.
 Допълнително верифициране на методите за определяне на
елементи в почви, подобрители и отпадъци на ICP-OES с по
три сертифицирани матрици и също валидиране на метода за
живак във води след одита в края на януари 2016 г. –
отстраняване на несъответствия.

МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ

Анализи за външни възложители:
 2015 г. - издадени 236 протокола.
 2016 г. - издадени 364 протокола.

Анализи за вътрешни възложители (Докторантски теми и
ЦНИ)
 2015 г. издадени 11 протокола.
 2016 г. издадени 6 протокола.

Общ брой анализи

 2015 г. – 3296.
 2016 г. – 3752.

ИЗВЪРШЕНИ АНАЛИЗИ

Приходи от дейността на лабораторията:
2015 г.
 Приходи от външни възложители
 Приходи от вътрешни за АУ възложители*

Общо приходи:

73860 лв.
5263 лв.

79123 лева

2016 г.
 Приходи от външни възложители
 Приходи от вътрешни за АУ възложители*
лева

Общо приходи:

76178 лв.
6273 лв.

82451 лева

*Приходите от вътрешни възложители се остойностяват на 50% от
цените за външни възложители и не се облагат с ДДС.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

Разходи по дейността на лабораторията: 2016 г.

Разходи от бюджетната субсидия

32 790 лева

 ФРЗ

27626 лева

 Осигурителни вноски

5164 лева

Разходи от сметка на ЛКИ

29 473 лева

 Разходи за персонал

14 430 лева

 Химикали, реактиви и материали

7092 лева

 Поддържане на акредитация:

6451 лева

 Поддържане на апаратура

835 лева

 Други разходи

665 лева

Общо разходи

62 263 лева

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

Година

2013

2014

2015

2016

Приходи от
външни клиенти
с ДДС

49339

52858

73860

76178

Приходи от
вътрешни клиенти
без ДДС*

4974

1784

5263

6273

Приходи всичко

54313

54642

79123

82451

Краен финансов
резултат, лева

- 45967

- 40564

- 25104

+ 20 188*

Заключение: Преодолени са негативните тенденции в работата на
ЛКИ.
За първи път от създаването си ЛКИ е с положителен баланс.
С отчитане на вноските по неусвоеното ДДС (14773 лева) нетният
приход за АУ е 5 415 лева
Забележка: Приходите от вътрешни клиенти не се облагат с ДДС

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
/РАЗВИТИЕ/

АКАДЕМИЧНО
ИЗДАТЕЛСТВО

ДЕЙНОСТИ
 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

издаване на материали, свързани с нея.
 Извършване на услуги на външни клиенти.

кампания

чрез













СПИСАНИЕ „АГРАРНИ НАУКИ“ (ISSN 1313-6577)
Подписан договор за DOI номер, който подобрява достъпа
до научната информация;
Всички публикации се рецензират;
Изготвен образец за улесняване на оформлението на
статиите;
Изготвени подобрения и актуализация на сайта;
Осигурен електронен достъп до всички броеве чрез сайта
на АУ, вкл. и чрез версията на английски език.

ГОДИШНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА АУ (ISSN 1312-6318)
Подписан договор за
DOI номер, който подобрява
достъпа до научната информация;
Всички публикации се рецензират;
Изготвен образец за улесняване на оформлението на
статиите
Изготвени подобрения и актуализация на сайта;
Осигурен електронен достъп до всички броеве чрез сайта
на АУ, вкл. и чрез версията на английски език.

НАУЧНИ СПИСАНИЯ

Видове издания

Брой заглавия

Тираж

Учебници

5

1400

Ръководства

6

1550

Учебни помагала

3

500

Научни трудове

3

700

Автореферати

14

495

Списание „Аграрни науки”

2

600

Вътрешни поръчки и
акциденция

50

43 498

Външни поръчки

28

29 214

Справочник КСК

1

400

Монографии

7

356

Дисертации

24

1075

Визитки

33

5780

РЕЗУЛТАТИ

БИБЛИОТЕКА

1. Библиотечен фонд:
 Налични: 197 000 тома печатни научни издания: книги, дисертации,
дипломни работи, справочни материали, учебници
и научна
периодика.
 Постъпили библиотечни документи 2016 г.
Вид

бр. тома

бр. заглавия

стойност

книги

689

485

6942,80

периодика

141

95

7475,90

дисертации
дипломни работи

170

170

592,00

Всичко

1000

589

15010,70

2. Отчислени библиотечни документи 2016 г. - 3379 бр. тома (2265 бр.
заглавия) на стойност 5,284.22 лв. От тях 3230 тома книги; 75 тома
периодика; 74 дисертации.

3. Информационно-справочен апарат.
 Аналитично разкрити научни статии от български списания за 2016
година – 1290 заглавия. Общият брой към края на 2016 г. – 19 937
заглавия.

Библиотечно-информационно
обслужване
 Регистрираните нови читатели в библиотеката са 1 470, от тях:
- 1 334 – студенти
- 136 - преподаватели, докторанти и външни потребители.
 Регистрираните посещения общо за целия отчетен период са 9
848, от тях:
- 5 266 – регистрирани посещения в читалните
- 4 582 – регистрирани посещения за заемане на литература за
дом
 Раздадена литература общо - 14 854 библиотечни единици, от
тях: 8 521 библ. ед. раздадени за дома : 181 учебници и 8 302
книги и 6 333 библ. ед. раздадена литература за читалня.

On-line бази
 Подновен
абонамент
за
специализираните
и
мултидисциплинарни on-line бази, които предлагат достъп
до електронната версия на научни списания и книги.
 Осигурен непрекъснат достъп до архивните колекции от
електронни книги на CABI :
- Archive (2008-2010) – 121 заглавия на книги;
- Archive (2005-2007) – 166 заглавия на книги;
- Reference Works (2015-2) Collection /колекцията на
CABI от 23 електронни тематични енциклопедии и речници /.

Електронни източници на информация /бази данни/
БАЗИ ДАННИ - абонамент на АУ - Пловдив за 2016 г.
CAB Abstracts 1990-Present
CAB e-Book Collection /6 тематични колекции/
Crop Protection Compendium
SPRINGER Link Journals
Cambridge Journals Online/Agricultural collection
Taylor & Francis Journals / Science and Technology Library
Academic Search Complete/ EBSCO Publishing
Green File/ Academic Search Complete/ EBSCO Publishing
Teacher Reference Center / Green File/ EBSCO Publishing
Library Information Science& Technology /EBSCO Publishing

Обучения
 Организиран е обучителен семинар за стратегиите и
техниките за търсене и извличане на информация от
CAB eBooks Complete Collection - електронните
книги на CABI в 6 тематични колекции и Crop
Protection Compendium, с лектор Даниел Лунгу,
Мениджър продажби, Източна Европа, CABI.
 Представяне на аналитичната платформа за научни
изследвания SciVal от Peter Porosz, мениджър на
Elsevier за Централна и Източна Европа.

 През отчетния период към аналитичното описание на статиите в
библиотечния електронен каталог започна добавянето на
пълния им текст.
 Резултат - преподаватели и студенти към края на 2016 година с
on-line достъп до пълния текст на 2377 статии от български
научни списания.
 Подписан е договор, с който АУ Пловдив става пълноправен
член на международното независимо сдружение на издателите
на академичните и професионални издания - Crossref.
 Благодарение на това статиите на списание „Аграрни науки“ ще
присъстват в
международната информационна банка и
системата за цитиране и рефериране /всяка статия от списание
„Аграрни науки“ ще има дигитален идентификационен код /DOI
номер/ .
• Предстои: ремонт на библиотеката.

УЧЕБНО-ОПИТНА
И ВНЕДРИТЕЛСКА
БАЗА

През 2016 година УОВБ при АУ в партньорство с
преподавателите и служителите в отделните катедри
продължи да изпълнява задълженията си относно
обезпечаване на учебния процес, научната и
демонстрационна работа и стопанисване на
предоставения ни поземлен фонд .
Организационната работата беше насочена към
утвърждаване самостоятелността при трите основни
бази в състава на УОВБ, тяхното оптимизиране с
цел по-ефективна работа и снижение на разходите.
Резултатите от тази дейност не са еднопосочни.

 База „Ягодовско шосе“ обслужва най-много студенти
докторанти и научноизследователски проекти и стопанисва
и най-голям поземлен фонд.
 В тази база се поддържа основната техника на
стопанството, с която се извършват всички механизирани
практики по поддържане на площите на различни проекти,
включително и научни, в рамките на университета , които не
отделят достатъчен финансов ресурс за заплащане на
мероприятията по тях.
 Финансовите резултати се утежняват от издръжката на
“Оранжериен комплекс”, който няма да функционира през
настоящата година.

БАЗА “ЯГОДОВСКО ШОСЕ”

Финансови резултати - база “Ягодовско шосе”
Дейност

Стойност,
лева

ПОСТЪПЛЕНИЯ
Произведена продукция

132 292,00

Постъпили средства от фондовете за
подпомагане на земеделието
Общо приходи

46 000,00
178 292,00

РАЗХОДИ
Материални разходи

105 482,00

ФРЗ и ДОО

146 784,00

Общо разходи

252 266,00

Корекция от субсидия

73974.00

“ЖИВОТНОВЪДСТВО”
 Най-тежка е ситуацията в сектор „Животновъдство“, който
трябва да се преструктурира,поради голямата субсидия за
издръжка на фермите.
 През изминалата година започна подготовка за намаляване
броя на овцете и пребазиране на овцефермата, което
продължава и през настоящата година.
 Преодоляването
на
негативните
тенденции
в
животновъдството трябва да бъде извършено с помощта на
катедрения колектив, който да посочи възможностите за
преструктуриране на отделните ферми.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ - ЗВЕНО
“ЖИВОТНОВЪДСТВО”

Дейност

Стойност,
лева

ПОСТЪПЛЕНИЯ
Произведена продукция

77 458,00

Постъпили средства от фондовете за
подпомагане на земеделието

34 796,00

Общо приходи

112 254,00
РАЗХОДИ

Материални разходи
ФРЗ и ДОО
Общо разходи
Корекция от субсидия

127 791,00
74 535,00
202 326,00
90 072,00

ЗВЕНО “ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”

 Тази база ангажира най- малък финансов ресурс от АУ.

 Базата има перспективи за развитие с оглед направените
инвестиции в нови лозя и изграждането на трайни
насаждения със собствени средства.
 Базата успя първа да ангажира студенти в извършване
на голяма част от мероприятията, което трябва да бъде
модел за останалите колективи.
 Базата е пример за добро взаимодействие между
преподавателския състав и нейните ръководители.

Финансови резултати - звено “Трайни насаждения”
Дейност

Стойност,
лева

ПОСТЪПЛЕНИЯ
Произведена продукция

96 708,00

Постъпили средства от фондовете за
подпомагане на земеделието

69 312,00

Общо приходи

166 020,00
РАЗХОДИ

Материални разходи

79 244,00

ФРЗ и ДОО

115 606,00

Общо разходи

194 850,00

Корекция от субсидия

28 830,00

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
Година

2015

2016

↓

Субсидия АУ

542 403

500 283

Приходи

359 524

483 990↑

Приходи всичко

901 927

984 273↑

Разходи за ФРЗ и осигуровки

504 509

455 406

Материални разходи

384 850

471 219↑

Разходи всичко

889 359

926 625

Остатък:

+12 568

+57 648

РЕЗУЛТАТИ
 Намаление на субсидията, използвана от УОВБ.
 Реализирани са икономии от ФРЗ.
 Увеличение на собствените приходи.
 Увеличение на материалните разходи.

 Увеличение на остатъка от дейността в края на периода.
 Извършена е подготовка за пребазиране на учебната
работа в някои катедри на територията на АУ.

Основни проблеми :
 Липса на достатъчно инвестиции за създаване на модерни
учебно-опитни бази в отделни сектори;
 Липса на достатъчно финансиране от външни проекти ;
 Липса на механизъм, мотивиращ участието на голям брой
студенти в производствения процес за преодоляване на
недостига на работна ръка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - Пловдив

Агроекологичен център
4000 Пловдив, бул. “Менделеев” 12
GSM:0887788412
e-mail: agroeco@au-plovdiv.bg

АГРОЕКОЛОГИЧЕН
ЦЕНТЪР

През 2016 г. АЕЦ продължи:
 да

координира
усилията
на
изследователи, студенти и преподаватели
за развитие на биологичното земеделие в
България чрез образование, научни
изследвания, консултации и експертизи,
курсове и съветническа дейност.

 да
подпомага
извеждането
на
образователната дейност на бакалаври,
магистри и докторанти от АУ-Пловдив и
други образователни институции.

 да предоставя нагледна демонстрация на
методи и агротехники за биологично
отглеждане на култури, вкл. изпитване на
биологични препарати и торове.
 да партнира със сродни екологични
организации от страната и чужбина при
извеждане на съвместни инициативи за
популяризиране на био-земеделието.

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ НА АЕЦ-ПЛОВДИВ

1. Поддържане на био-сертификация и
учебната експериментална база на
АЕЦ .

2. Обучителна,
демонстрационна
научна дейност по био-земеделие

и

 научни проекти на АУ: Д-105
„Биоразнообразие
в
ябълкова
агроценоза
в
условията
на
биологично
земеделие”,
10-14
'Проучване влиянието на различни
торове
върху
биологичните
и
стопански качества на пшеници –
лимец и спелта, в условията на
биологично производство'.
 полски експерименти на дипломанти,
магистри и докторанти.

ДЕЙНОСТИ

 Обучение
на
земеделски
производители в курсовете
по
Агроекология, организирани от ЦПО
при АУ.
 Експертна помощ на МЗХ и МОН участие
в
работни
групи
по
биологично земеделие
 Национално
и
международно
сътрудничество:посещения
по
Програма Еразъм+ и от български
професионални
гимназии
и
университети.

ДЕЙНОСТИ

 5.Популяризиране на биологичното
земеделие в България - съвместно с
Асоциация ‘Екофарм’ Пловдив и
Факултет РЗА, организиране и
провеждане на Научно-практическа
конференция“Биологичното
земеделие - история и перспективи”
/20 години Асоциация “Екофарм” в
сътрудничество с Агроекологичен
център при АУ-Пловдив/
 Експертна помощ на студенти,
преподаватели, специалисти и биопроизводители със специализирана
литература и информация.

ДЕЙНОСТИ

През 2016 г. Агроекологичният център
Пловдив получи официален сертификат за
своето пълноправно членство в най-голямата
и представителна организация за биологично
земеделие и животновъдство в света - IFOAM
(Международна федерация за органично
земеделие).

Приходи 2016 г.
• Продажба на земеделска продукция

15 827 лв.

(вкл. заприходена)

• Посещения и обучение на групи

216 лв.

• Субсидия за биоземеделие
/по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 г./

Общо:

15 518 лв.

31 561 лв.

ВИНАРСКА ИЗБА

ДЕЙНОСТИ
 Прието е 11030 kg грозде и са произведени 5890 l вино.
 Продажбите на вино са с 10 % повече в сравнение с 2015
година.
 Извършени са 12 иновативни експеримента с пробни вина,
които ще продължат и през 2017 година.
 На обучение във винарската изба са преминали над 200
студенти по дисциплината „Винарство“ и „Въведение в
аграрните науки“.
 Извършени са строително монтажни работи в част от
помещенията на винарската изба:
• Изолация на фасадни стени и смяна на дограма;
• Ремонти - дегустационна зала; коридор и стълбище;склад
готова продукция;кабинети; панорамна тераса.

ВИНАРСКА ИЗБА 2015

ВИНАРСКА ИЗБА 2016

ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО
УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛЕСТИ
ПО РАСТЕНИЯТА

 Внедрителски договори за семена, торове и пестициди – 5
бр.;
 Консултантски договори с производители – 5 бр.;
 Повече от 40 хил. лв. реинвестирани собствени средства,
които са генерирани в центъра през годините, с които се
финансира - заплащане на работници, закупуването на
експериментална и лабораторна техника, консумативи други;
 Чрез проект на Фондация Америка за България
инвестирани в центъра повече от 120 хил. лв.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

са

ИНВЕСТИЦИИ В ТРАКТОР
И СЪВРЕМЕННИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МАШИНИ

Изградена нова
оранжерия
и склад за техника,
купена нова
лабораторна
техника

1. Разработка
прогнозни
технологии

на
нови
модели
и

2. Консултиране
и внедрителска дейност в
сътрудничество с частни
фирми
3. „Извънаудиторно”
обучение на студенти.

Дейности

Успешна защита на 7 научно-приложни дипломни работи и
реализация на завършили студенти.

Практическо обучение на студенти във
всички етапи на
отглеждане при 6 култури.

Студент от Словения - на
производствен стаж за 6
месеца в центъра.

СТУДЕНТИ ПРЕДСТАВИХА
НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА
КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧУЖБИНА

Ябълки
Грозде

Стопанства с приложение на прогнозни
модели през 2016 година

ПОСЕЩЕНИЯ
ПРЕЗ 2016 г. НА ГОСТИ
ОТ ЧУЖДИ СТРАНИ:
- САЩ
- ФРАНЦИЯ
- ПОЛША
- УНГАРИЯ
- ЛАТВИЯ
- МАКЕДОНИЯ
- КАЗАХСТАН
- ГЪРЦИЯ
- РУМЪНИЯ
и др.

ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В РАБОТНИ СРЕЩИ С
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕД 600
ПАРТНЬОРИ НА ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА
БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТЪР
ЗА
БИОЛОГИЧНО
ИЗПИТВАНЕ

Центърът е създаден с решение
на Академичния съвет на АУ
от 14.03.2012 г.
През периода 2012-2014 г. са
подготвени всички необходими
документи и са осигурени
оборудване и обзавеждане,
задължителни по Наредба 111
за одобряване на бази за
физически и юридически лица.
От януари 2015 г. ЦБИ разполага
със Сертификат (№004 от
09.01.2015 г.) за извършване
на биологично изпитване на
продукти
за
растителна
защита на територията на
Република България.

През 2016 г. в ЦБИ са проведени
регистрационни опити с хербициди и инсектициди,
приходите от които възлизат на 202 935,00 лв.

приходи

202 935
лева
127 600
лева
регистрационни опити с
хербициди

регистрационни опити с
хербициди и инсектициди

2015 г.

2016 г.

ЦБИ НА АУ
Преходен остатък-от НИЦ
Преходен остатък-от АУ
общо :
Приходи
Разходи, в т.ч.:
възнаграждения + осигуровки

в лева
9 038,45
5 908,00
14 946,45
202 935,00
143 391,27
123 377,75

материали-строителни,за полето,канцеларски,тонер,
препарати и торове, гориво за трактор
куриерски услуги
реклама в списание
такса конференция - Яхорина
командировъчни - Яхорина
командировъчни - страната
Отчисления , в т.ч.:
Отчисления НИЦ - 5%

14 451,79
241,75
1 100,00
434,73
2 103,20
1 682,05
54 119,00
10 146,75

Отчисления АУ-15% + възст.заемни средства - АУ =
11 032 лв.- втора година
Отчисления за УОВБ - 100 лв. на дка

41 472,25
2 500,00

корпор. данък- 3%

6 088,05

Остатък

14 283,13

Приходи и разходи за 2016 г.

БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ
2016 Г.

Дейността на Аграрния университет се финансира от:
 субсидия от Държавния бюджет;
 собствени приходи;
 помощи от страната и чужбина;
 финансиране от други бюджети и сметки за
средства на ЕС
Субсидията е с най-голям относителен дял, следвана
от собствените приходи.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
(тенденции в изменението им)

 През 2016 г. е получена допълнително целева
субсидия в размер на 1 112 318 лв. за закупуване
на недвижим имот от „Студентски столове и
общежития“ ЕАД – местност „Бей кър“.
 Субсидията постъпва регулярно всеки месец, без
забава или частично неизпълнение, с изключение
на средствата за наука по Наредба 9.
 От 03.05.2016 г. Университетът е включен в
Системата за електронни бюджетни разплащания
(СЕБРА) като всички левови парични средства се
централизират в откритата за целта единна
сметка в БНБ.

СУБСИДИЯ

От 1 януари 2016 г. е в сила ПМС № 328 от
30.11.2015 г. за определяне на средствата от
държавния бюджет за издръжка на обучението в
ДВУ в зависимост от комплексна оценка за
качеството на обучението и съответствието му с
потребностите на пазара на труда за всяко
професионално направление.
При формиране на средствата за издръжка на
обучението, базовият норматив от 693 лв. се
преизчислява с коефициент за професионално
направление и с коефициент от оценката за
качество за съответното направление.
ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО

Факторите, определящи собствените приходи от
такси за обучение са аналогични на тези при
субсидията:
 По-малък брой обучавани студенти – по-малко
приходи от такси;
 Увеличени размери на таксите за обучение за
учебната 2016/2017 г., които не компенсират
намаления брой студенти;

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ - НАМАЛЕНИЕ

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ (в милион лева)

 Приходи от такси за кандидатстване – 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 – помалък брой
приети студенти;
ръст на прекъснали,
напуснали и отстранени студенти; ограничени възможности
за увеличение на таксите;
 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 в плододаване/;
 Приходи от лихви по депозити – за 2016 г. не са
съхранявани парични средства при условия на срочен
депозит, поради включване в СЕБРА.

НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ - ПРИЧИНИ

През 2016 г. значителен ръст бележат получените приходи и
финансирания по донорски проекти и програми. Увеличението е
в частта на възстановени верифицирани разходи по приключили
проекти, плащанията по които са извършвани авансово от
бюджета на университета.
Общо постъпилите за университета средства са 2 373 897 лв.,
разпределени по източници:
• Помощи, дарения и други безвъзмездно получени средства от
страната – 3 047 лв.
• Помощи, дарения и други безвъзмездно получени средства от
чужбина – 457 816 лв.
• От Разплащателна Агенция на ДФЗ – 532 792 лв.
• От Кохезионните и структурни фондове на ЕС – 832 945 лв.
• По секторна програма Еразъм+ – 429 390 лв.
• От Фонд „Научни изследвания “ – 100 053 лв.
• От други министерства – 17 854 лв.
• Възстановени са бюджетни средства в размер на 1 139 632
лв. и трансфери за осигурителни вноски 31 171 лв., или общо
1 170 803 лв.

ПОМОЩИ И ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ
БЮДЖЕТИ И ЕС

Основна задача на ръководството през 2016 г. е
изпълнение на поетите ангажименти и реализацията
на приоритетните цели – повишаване качеството на
обучение, обновяване и осъвременяване на
материалната
база,
техника
и
апаратура,
подобряване
условията на труд и обучение,
гарантиране доходите на персонала при новите
условия на финансиране.

РАЗХОДИ И РЕЗУЛТАТИ

№

Вид на разхода

Отчет 2015 г.
лв.

Отчет 2016 г.
лв.

6 598 876

6 560 240

638 962

706 137

1 185 395

1 161 380

8 592 727

8 427 757

4. Ср. списъчен състав

443

421

5. Ср. брутна месечна
заплата

1 241,32

1 298,54

5,07%

4,61%

1. Заплати, вкл. ДМС
2. Други плащания

3. Осигурителни вноски
Всичко:

6. Ръст спрямо
предходна година

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 Изпълнени са поетите с Колективния трудов договор
ангажименти за изплащане на еднократни допълнителни
възнаграждения за Великден и Коледа при липса на условия
за увеличение на заплатите;

 Наднормените часове са изплатени в пълен размер, съгласно
приетите от АС правила;
 Въведени са правила за оценка на научната дейност и са
изплатени възнаграждения по утвърдените от АС критерии;
 През
месец
декември
е изплатено допълнително
възнаграждение в размер на 30% от индивидуалната основна
заплата за действително отработено време.

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ

 Постигнат е ръст на средната брутна месечна заплата от
4,61% спрямо 2015 г.
 Нивото на минималната заплата в университета е 441 лв.
за 2016 г. при 420 лв. за страната.

 Постигнато е намаление на числения състав с 22 бр. само
по естествен път, без съкращения на заети длъжности като
е оптимизиран състава на някои звена.

РЕЗУЛТАТИ

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА
 Значително намален размер на средствата – 46,17% от тези
за 2015 г. Причина - промяна в нормативната уредба за
определяне размера на средствата за социални разходи –
база е само основната заплата за действително отработени
дни /не се включват допълнителните
трудови
възнаграждения за научна степен, стаж и професионален
опит, отпуски и др. допълнителни плащания/.
 Плащанията по програмата са ритмични;
 100-процентно усвояване при разпределението в края на
годината;
 Запазена
тенденция
на
преобладаващ
брой
на
подпомогнатите преподаватели и служители за родено дете
в семейството;

Източници
и направление

№
І.

ПРИХОДИ:

ІІ.

РАЗХОДИ:

1.

Социално подпомагане - при смърт

2.

отчет
брой

Сума (лв.)
87 315.09

3

1500

Социално подпомагане при раждане

11

5500

3.

Социално подпомагане при други
случаи

14

5800

4.

Помощи за лекарства и лечение

2

1000

5.

8-ми март

225

3375

6.

Режийни разходи за храна

7.

Кръводаряване

9.

Осигурителни вноски и данък по ЗКПО

8302.01

Всичко разходи:

87339.45

61012.44
850

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

 Разходите за веществена издръжка съставляват
16,54% от общите разходи.
 Най-голям относителен дял имат разходите за
материали; вода, горива и енергия; външни
услуги и текущи ремонт.
 Разходите за издръжка са намалени с 539 730 лв.
спрямо 2015 г.

РАЗХОДИ ЗА ВЕЩЕСТВЕНА ИЗДРЪЖКА

ФАКТОРИ, ПРОМЕНЯЩИ РАЗХОДИТЕ
В посока намаление на разходите:
 Приключили дейности по донорски програми;
 Съкращаване на неефективни дейности;
 Отделяне енергопотреблението на плувния басейн от
сметката на АУ;
 Разумни икономии и контрол за икономично и ефикасно
ползване на ресурсите.
Външни фактори:
 Промяна на цените на природен газ, дизелово гориво
електроенергия.

и

• Все по-голям дял в издръжката заемат разходите за
материали. Осигурени са заявените канцеларски и
хигиенни материали, консумативи за копирната и
компютърна техника; учебни материали и консумативи за
практическите упражнения и научната дейност; посевен и
посадъчен материал, препарати и торове за полските
участъци; обновени са обзавеждането, периферната
техника, охранителната система и оптичната свързаност.
• Увеличен е делът на извършваните ремонти по стопански
начин, за което са закупувани необходимите строителни,
ел. материали и резервни части.
• Осигурени са телекомуникации, интернет достъп, служебна
кореспонденция. Подновявани са абонаментите на
български и чужди периодични издания и на онлайн
достъпа до 6 бази данни за библиотеката.
• Застраховани са сгради и автомобили.
• Данъчните задължения са платени в определените срокове
с ползвана отстъпка, при което са направени икономии от
около 5 500 лв.

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА

• През последните 9 години, средствата
за
капиталови разходи, като елемент на субсидията
са намалени в най-голяма степен.
• За 2016 г. средствата за капиталови разходи от
субсидия са 74 703 лв., което е над 10 пъти помалко в сравнение с 2007 г.
• Това наложи да се търсят други възможности за
реализиране на инвестиционната програма, като
се осигурят допълнителни целеви субсидии,
собствени средства, финансиране от различни
донорски програми и други източници.

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА - ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ
 Приоритетно по бюджет са осигурени средства за изплащане
на реализираните енергоефективни дейности на последните
два обекта – сградите на Ректорат и катедра „Механизация“.
През месец юни приключи плащането за обект Ректорат.
 Друг приоритет е изграждането на оранжерия в двора на АУ,
където е предвидено да се прехвърли дейността от остарялата,
неефективна и животозастрашаваща база на Ягодовско шосе.
 Усвоена е допълнителната субсидия за закупуване на имота
„Бей кър“ от „ССО“ ЕАД.
 Изготвен е проект за изграждане на „Учебен център за
практическо
обучение
на
студенти
от направление
„Растениевъдство“, с който сме избрани за бенефициент по ОП
„Региони в растеж“ със стойност на безвъзмездната помощ от 3
499 928 лв.

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ
Изпълнени са основни ремонти /саниране/ на
сградите на УОВИ и на катедра „Агроекология“ на
стойност 108 780 лв.,
Възстановена е задържаната гаранция за сградата
на ДЕПС – 41 141 лв.
Закупени са:
 Компютри за 15 617 лв.;
 Техника и апаратура за 165 550 лв.;
 Трактор за 79 200 лв.;
 Прикачен и стопански инвентар за 35 579 лв.;
 Програмни продукти за 9 139 лв.

ИЗТОЧНИК

Отчет 2015 г.

Отчет 2016 г.

Собствени средства

760 942

570 360

Субсидия (вкл. допълнителни
целеви)

905 350

1 187 021

Международни проекти

-

148 754

Фонд „Научни Изследвания“

-

1 350

Средства на КСФ и РА на ДФЗ

592 157

2 369

Авансово от бюджета за СЕС

374 035

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ
НА ФИНАНСИРАНЕ

ОБЕКТ

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

ОСТАТЪК

АФ

152 279

53 823
до
май 2014

ЛГФ И РЗА

160 985

152 369
до
декември
2014

Ректорат

47 972

45 204

42 435

20 179
до юни 2016 г.

Катедра
„Механизация“

69 321

56 804

53 892

50 981

74 764
до
юли 2018

ОБЩО:

430 557

308 200

96 327

71 160

74 764

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ДЕЙНОСТИ С 5ГОДИШЕН СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ

 Намаление на отпуснатите средства от държавния бюджет
за стипендии – поради
намаленият брой обучавани
студенти по държавна поръчка в редовна форма ;
 До юли 2015 г. прогресивно расте броят на правоимащите
на стипендия майки. С промяна на Закона за семейните
помощи се отбеляза рязък спад на броя им от началото на
учебната 2015/2016 г.
 Значителен спад имат средствата за стипендии, отпуснати
по ОП „Студентски стипендии“ и „Студентски практики“,
поради:
 невключване на студентите от
3 професионални
направления – Икономика, Туризъм и Администрация и
управление
 Закъснение
със
стартирането
на
дейностите
по
проекта„Студентски практики“
 По проект „Студентски стипендии“ е получено финансиране
само за летен семестър на 2015/2016 г.

СТИПЕНДИИ, НАГРАДИ И ПОМОЩИ НА
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

№
по
ре
д

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
НА СТИПЕНДИИТЕ

1.

СУБСИДИЯ

380 755

376 210

2.

ЕРАЗЪМ+

337 932

292 178

3.

ПРОЕКТИ:
“Студентски
стипендии и награди – фаза 1”

445 040

134 400

5.

ФОНД
ИЗСЛЕДВАНИЯ”
и научни проекти

4 730

-

1 168 457

802 788

ОБЩО:

„НАУЧНИ

Отчет 2015 г.

Отчет 2016 г.

СТИПЕНДИИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ

От съществено значение за финансовата стабилност на
университета е паричният ресурс, с който разполага през
бюджетната година, с който се гарантира финансирането на
дейността в случай на забава в преводите на субсидията от
държавния бюджет и при недостиг на средства от текущи
постъпления.
С помощта на наличните парични средства се дава
възможност:
 да се подпомага подготовката и кандидатстването по
проекти и програми, както и да се изпълняват дейности по
вече спечелени такива, за които финансирането постъпва
след верифициране на отчетите.
 да се реализира инвестиционната програма, независимо от
ограничената до минимум годишна субсидия за капиталови
разходи.

През
2016 г. авансово предоставените от бюджета на
университета средства са в незначителен размер спрямо
достигнатото най-високото ниво от 1 940 772 лв. през април
2015 г.

НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ

НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ / в лв./

ЗВЕНО

31.12.2015 г.

31.12.2016 г.

АУ

1 167 605

2 070 377

ЦНИ и УОВБ

1 111 642

1 080 107

49 185

33 971

2 328 432

3 184 455

Чужди средства

ВСИЧКО:

 Наличните на 01.01.2016 г. ангажименти за разходи по
бюджета са на стойност 975 437 лв.
 През 2016 г. по бюджета са поети ангажименти за разходи
на стойност 3 867 698 лв., от които 2 778 090 лв. по 111 бр.
сключени през 2016 г. договори с изпълнители на доставки
и СМР.
 Реализирани са ангажименти на стойност 4 276 815 лв.
 Към 31.12.2016 г. стойността на наличните ангажименти е
473 464 лв.

АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ

 Към 31.12.2016 г. университетът няма просрочени
задължения към доставчици.

 Наличните задължения в размер на 53 000 лв. са
по фактури за месец декември, които се получават
и плащат през януари на следващата година.
 Вземанията на университета към 31.12.2016 г. са в
размер на 80 658 лв. От тях просрочените са на
стойност 65 178 лв.
 Присъдени в полза на АУ са вземания от трима
длъжника на стойност 40 097 лв., но постъпления
все още няма.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ

 В съответствие с изискванията на Закона за ограничаване
плащанията в брой, от 1 януари 2014 г., в касата на
университета е инсталирано и въведено в действие
терминално устройство ПОС за картово плащане, но все
още с
ниска активност при плащане на таксите.
Необходимо е да се търсят пътища за насърчаване на
студентите и изграждане на нова финансова култура.
 От лятото на 2015 г. е инсталиран нов счетоводен
софтуерен продукт, който дава възможност за свързване с
университетската система за управление. През 2016 г.
счетоводните документи се обработваха паралелно на
двата продукта. От месец септември се премина на работа
само с новия продукт, чрез който е изготвен и годишния
финансов отчет.

НОВИ МОМЕНТИ ВЪВ ФИНАНСОВАТА
ДЕЙНОСТ

 По силата на Закона за Сметна палата, през 2016
г. екип от същата извърши одит за заверка на
годишния финансов отчет на Университета за
2015 г., който обхваща цялата счетоводна
отчетност и отчетността на бюджета, на
средствата от ЕС и чуждите такива.
 Заключението на одитния екип: 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“.

ОДИТ ОТ СМЕТНА ПАЛАТА ЗА ЗАВЕРКА НА
ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

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

и

 Финансовата дейност е съобразена с новите условия
на
финансиране
и
реформата
във
висшето
образование;
 Постигнато е подобряване условията на труд
обучение и са гарантирани доходите на персонала;

и

 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 изпълнител на доставките, с цел икономично
разходване на средствата.
 За 2017 г. предстои разпределение на бюджета по
основни звена, съгласно методика от МОН.

ИЗВОДИ

АДМИНИСТРАТИВНА
ДЕЙНОСТ
И УПРАВЛЕНИЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА

Административната дейност в Аграрен университет се
характеризира с голямо разнообразие и динамичност.
Основни административни дейности:

 финансово управление и контрол;
 управление на собствеността;
 техническо обслужване и поддръжка.
 материално-техническо снабдяване;
 парова централа;

 автотранспорт;
 озеленяване и хигиена.

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 Aктуализирани са действащата система за
финансово
управление
и
контрол,
за
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 оптимизиране на действащата
система, което да доведе до по-бързо
изпълнение на заявките за доставка на стоки и
предоставяне на услуги.
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Подготвени и проведени общо 6 обществени
поръчки по реда на Закона за обществените
поръчки:
• 1 бр. открита процедура;
• 1 бр. публично състезание;
• 2 бр. процедури за избор на изпълнител чрез
публична покана;
• 2 бр. обяви за избор на изпълнител;
Останалите по-големи доставки и услуги са
извършвани при спазване на вътрешния ред за
извършване на разходи в т. ч. и чрез събиране на
три оферти.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ТЪРГОВЕ

 Проектиране на обект: Изграждане на Учебен център

за
практическо
обучение
на
студентите
от
професионални направления Растениевъдство и
Растителна защита – обща стойност 79 000 лева с
ДДС;

 Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти
на Аграрен университет – Пловдив – учебни зали и
учебни
лаборатории/
сградата
на
катедра
«Акроекология», учебни зали в ДЕПС, сградата на
Учебно-опитната и винарска изба в с. Брестник,
спортна зала / – обща стойност 324 000 лева с ДДС.

ПО-ВАЖНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 Ремонт на отоплителна инсталация на Аграрен
университет – Пловдив – за 65 000 лева с ДДС;
 Доставка на компютърна техника по обособени
позиции – за 24 000 лева с ДДС;

 Доставка на мебели– за 36 000 лева с ДДС;
 Доставка на канцеларски материали– за 36 000
лева с ДДС;

ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 Във връзка с въвеждането през 2016 г. на система за
електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), са обособени
две складови помещения на територията на Аграрен
университет в срок, съответно за:
- Склад 1 – канцеларски, хигиенни и други материали
- Склад 2 – строителни материали и резервни части

 Основната част от доставките на стоки, материали и
консумативи са за учебната и научната работа, както и за
поддръжката
в
Университета,
се
осъществява
централизирано от този сектор.
 Получени са 1932 доклада, от тях 1500 за учебната работа,
350 по докторантски теми и 82 по магистърски курсове.
Обработени са над 97% от получените доклади, на което
няма нарушаване на учебния процес, което е основна цел
на отдела.

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ

 В сектор „Парова централа” през отоплителен сезон
2016/2017 г. беше редуциран състава, като от 6-ма заетите
огняри станаха 4-ма и един началник-сектор.
 Оптимизиране на работата в сектора, като от трисменен се
премина на двусменен режим на работа. В резултат на
реформата се икономисаха значителни парични средства от
извънреден и нощен труд, като същевременно не се понижи
качеството на отоплението.
 Секторът осигурява
безпроблемното и ефективно
отопление
на
сградния
фонд
на
Университета,
благодарение
на
постоянния
състав
и
взаимозаменяемостта на отделните служители.

ПАРОВА ЦЕНТРАЛА

 Извършени са основни ремонти на отоплителната система,
което доведе до значително подобряване техническото
състояние на същата и значително намаляване на
значително броя на възникналите аварии.
 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.
 В сградите на АФ и на ЛГФ са
климатични системи.

монтирани 6 бр. нови

 Извършени са ремонти на 20 бр. климатични и хладилни
системи и профилактика и почистване на 32 бр. климатични
системи.

ПАРОВА ЦЕНТРАЛА

 Една не малка част от залегналите в план-графика за
ремонти задачи се изпълняват от персонала на сектора,
поради факта, че работниците, освен правоспособност
като огняри, притежават и други квалификации и умения,
като заварчици, тенекиджии, строители, шлосери и др.
По-значими ремонти, извършени от персонала на сектора:
1. Ремонт навес на парна централа;
2. Подмяна на радиатори и ремонти в сградата на катедра
«Агроекология»; сградата на ДЕПС и сградата на АФ.

ПАРОВА ЦЕНТРАЛА

 Основните ремонти, извършени през 2016 година по
отоплителната система на АУ са обща стойност около 65 000
лв. с ДДС. По-важните са свързани с:

1.Доставка и монтаж на нова вертикална многостъпална
водна помпа за главния парен колектор;
2.Подмяна на щранг и аншуси в сграда Ректорат;
3.Подмяна на 15 метра магистрален тръбопровод
захранващ ЛГФ;
4.Химическо изваряване на котел ПКМ 6,5;
5.Ремонт на площадков паропровод и кондензопровод от
Парова централа до сградата на Спортения комплекс;
6. Изпълнение на отоплителна инсталация на стоманеностъклена оранжерия;

ПАРОВА ЦЕНТРАЛА

 Сектор „Автотранспорт” чрез автомобилния парк на
Университета извършва дейности, свързани с превоз за
извеждането на учебния процес – упражнения, практики,
КСК, магистърски курсове, както и административностопански дейности по доставки, превоз на работници и
командировки на преподаватели, служители и трети лица.
 Автопаркът се състои от 2 автомобила, 4 микробуса,
2 автобуса, 1 автомобил на УОВБ и 1 микробус на УОВБ.
 През изминалата година
своевременно изпълняваше
график.

сектор „Автотранспорт“
утвърдения транспортен

АВТОТРАНСПОРТ

 В сектора са постъпили 358 доклада за транспорт, като са
изпълнени над 2150 заявки за транспорт за извеждане на
упражнения, магистърски курсове и учебни практики;
 Извършени са пътувания, свързани с кандидатстудентската
кампания, научната дейност, докторантските теми и
дейността на Центъра за продължаващо обучение.
 Разходите за поддръжка на автопарка през 2016 г. възлизат
на 67184 лева (като в тази сума се включват текущи
ремонти, услуги, консумативи (гуми, двигателно масло,
филтри и др.), винетки и застраховки.
Разходи

2016 г.

Поддръжка автопарк

67184 лв.

АВТОТРАНСПОРТ

 Основната цел на сектора е поддържането на хигиената в
сградния фонд на Аграрен университет – Пловдив и в
района извън него, както и поддръжка на зелените площи
(разположени на 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 2016 г. се извършваше редовна обработка на
цветните лехи в парка и редовна коситба и подръжка на
зелените площи, в това число и чистене от растителни
отпадъци / изрязване и извозване на дивите орехи, шума,
паднали клони/ и др. в района на парка.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ХИГИЕНА

 Подържа се основно теренът пред факултетите, като се
поддържа с подходящи храсти и дървета.
 Периодично се засаждат едногодишни цветни видове в
цветните лехи пред факултетите и в района на парка;

 Периодично , най-малко четири пъти, се третират залените
площи и терени в района на Университета и на УОВБ срещу
кърлежи и други вредители.
 Периодично в сградите на Университета се провеждат
дезинфекционни и дезиратизационни мероприятия.
 Монтиран е водопровод за капково напояване в района на
стоманено-стъклената оранжерия.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ХИГИЕНА

 Хигиената в района и в сградите на Университета се
извършва от 24 хигиенистки, които отговарят за поддръжката
и чистотата.
 Стремежът е да се постигне ниво на хигиена, което да се
поддържа както от персонала, така и от студентите.

 Два пъти седмично се почиства основно и районът, включващ
всички алеи в парка на АУ.
 Сравнително постоянен персонал, без голяма текучество,
което дава възможност, районът на Университета да се
поддържа чист и без натрупването на отпадъци, независимо
от това, че сградите и района са обществено достъпни.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ХИГИЕНА

 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 отчетния период на телефон 444 и по доклади са
получени 2122 заявки за ремонтни работи.
 Като текущи и дребни ремонти са извършени следните
ремонтни дейности: изработка на помощни средства за
учебната и научната работа; ремонт и подмяна на брави и
стъкла; основен ремонт на учебна лаборатория №112 на
катедра «Обща химия».

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

 Ремонт и боядисване на двата склада за материали на
сектор МТС;
 Ремонт на две лабораторни зали на катедра «Агроекология»
намиращи се в ДЕПС;
 Ремонт и боядисване на тоалетните в ДЕПС;
 Ремонт и боядисване на два кабинета в катедра Икономика
и катедра «Мениджмънт и маркетинг»;
 Ремонт на кабинета на деканат по РЗА;
 Частично боядисване на коридорите на АФ и ЛГФ и на
помещенията в Печатна база;
 Ремонт на овчарника, разположен на полето до АЕЦ;
 Изграждане на локално осветление в сградата на Ректората;
 Нова ел. инсталация и поставяне на нови осветителни тела
в Печатна база и в учебна зала на катедра «Акроекология»,
разположена в първа барака.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

 Подмяна на осветителните тела в голямата читалня на
Библиотеката;
 Монтиране на датчици за автоматично включване на
осветлението във всички тоалетни;
 Възстанови се дефектотоковата защита в сградата на ДЕПС;
 Ремонт на ел. инсталацията на Парова централа;
 Прекарване на високоволтов кабел за захранване с трифазен ток
на металното хале до гаражите, предвидено за използване от
катедра Механизация;
 Подменени са ес-образните тръби на тоалетните на ЛГФ и АФ;
 Подменени са всички спирателни кранове в парка на
Университета;
 Ремонт на водопроводната мрежа към гаражите;
 Изработени са монтирани капаци на шахтите около ДЕПС;
 Изработени са мебели и оборудване за катедра Животновъдство;
Растениевъдство; деканат РЗА; катедра Микробиология;
Механизация; Декански кабинет АФ; Агроекология; сектор МТС;
Център за дистанционно обучение; учебни зали в сградата на
катедра Агроекология.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

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

 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.
 Финализирана е процедурата по отдаване под наем на конната
база към Университета по реда на Закона за държавната
собственост и Правилника за неговото прилагане.
 В конната база от новият наемател следва да се извърши
инвестиция, която да я модернизира и да я направи
привлекателно място за гражданите на гр. Пловдив, както и за
преподавателите, служителите и студентите на Университета.
 Отдадено под наем и барчето, разположено до катедра
Туризъм, като отново от новите наематели е направена
значителна инвестиция, която превърна полуразпадащия се
павилион в заведение за закуски.

НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

• Стремежът на Ръководството през отчетния период е бил да
се закупуват основни средства, които да осъвременяват
учебния процес и научния живот.
• Финализирана е сделката за учебно-опитната база в
местността „Бей кър“. Университетът, след
многократни
опити и усилия през годините, успя да придобие 27-те декара
на които е разположена животновъдната ферма чрез целево
финансиране от МОН.
• Закупен е нов лозарски трактор и нова експериментална
пръскачка за нуждите на Център за интегрирано управление
на болести по растенията.
• Общо за периода са закупени ДМА и са извършени СМР на
обща стойност 1 775 615 лв., в т.ч. и по проекти на ЦНИ.

ПРИДОБИВАНЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Основни видове ДМА

2016 г.

Сгради (животновъдна ферма)

146 649 лв.

Машини, производствено оборудване и
апаратура

375 126 лв.

Компютърна техника и мултимедии

14 266 лв.

Бази данни (за Академична Библиотека)

51 296 лв.

Земя (животновъдна ферма)

1 035 510 лв.

Основен ремонт на ДМА

152 771 лв.

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.
Основнии резултати:

 Ремонт на учебни зали и лаборатории – 324000
лв.;
 Ремонт на отоплителната инсталация – 65000
лв.;
 Придобиване
на
недвижими
имоти
животновъдна ферма – 1 112 000 лева.

–

РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бюджетните средства, с които Университетът
разполага през 2016 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.

ЗДРАВОСЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД

 Актуализиран „Правилник за вътрешния
инструкции
за
безопасна
работа,
характеристики“.

трудов ред,
длъжностни

 Работи
се
по
актуализиране
на
длъжностните
характеристики; плана за действие при бедствия и аварии;
местата за трудоустроени, които са 5% от общо заетите в
АУ.
 Лични предпазни средства се осигуряват поетапно на
местата с повишен риск.
 Извършват се периодично измервания на факторите на
работната среда и се документират с протоколи.
 Води се регистър на трудовите злополуки .
 Провеждат се инструктажи на външни лица, работещи на
територията на АУ.

• Организирана е ежегодната кръводарителската кампания
- първо място по кръводаряване измежду всички ВУ
заведения в Пловдив.
• Увеличени са площите, третирани срещу вредители на
територията на АУ.
• Изготвен е доклад от службата по трудова медицина
„Транс Мед Консулт” ООД : „Резултати от консултантски
преглед в АУ за управление на дейността по безопасност
и здраве при работа“, с констатации и препоръки за
подобряване на дейността.
• Предстои създаване на Комисия по условия на труд,
различна от социалната комисия
за подобряване
работата в сектор безопасност и здраве при работа.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

 Студентският съвет участва във формирането и
провеждането на политиката и управлението на Аграрния
университет чрез представителство в органите за
управление.
 Действащи комисии към СС - Комисия по учебна дейност,
Комисия по социално- битови въпроси на учащите,
Комисия по спортна дейност.
 Представители на съвета участват в постоянно
действащите комисии на Университета като защитават
безусловно интересите на студентите.
 Успешно партньорство със студенти от други университети,
НПСС и с
други организации,
сформирани в
университета.
Студентски съвет

 Подпомага студентите при избора на Организира срещи и
семинари Участва в Често не са удовлетворени от учебния
план и се обръщат към Студентски съвет за осигуряване на
съдействие за актуализиране на учебните програми.
 Активно
участие
и
съдействие
при
пристигането,
настаняването и пребиваването на студентите, обучаващи се
в Университета по програма Еразъм+.
 Подпомага популяризирането на възможностите, които
Университетът предлага за обучение и практика в чужбина по
програма Еразъм+. Осъществява контакт между студентите и
фирмите, предлагащи сезонна работа във Великобритания и
САЩ.
 Активно участие при провеждането на кандидат-студентската
кампания. Съвместно с УИЦ участва при приемането на
документи на кандидат-студенти, както и при тяхното
записване.
Студентски съвет - дейности

 Приемане и обработване на документите, подадени от
студентите при кандидатстване за общежития, след което
изготвя класиране и настаняване на одобрените студенти.
 Приема и настанява чуждестранни студенти в Студентско
общежитие „Чайка 3“.
 Участва в среща на междувузовска комисия за
разпределяне по квоти в съответните общежития – „Чайка“
1, 2, 3.
 Комисията по социално-битова дейност на учащите
заседава и взема решения, съвместно с представителите
на Университета за определяне на правилата за студентите
по ПМС 90 и еднократните помощи.

ДЕЙНОСТИ

 Прием и обработка на подадените документи, след
проверка и извършване на класиране за стипендии.
 Студентският съвет участва и при реализирането на
проекта „Студентски стипендии – фаза 1“, приема
документи и помага на студентите за тяхното попълване.
 Участва при провеждането на програмата „Студентски
практики“ на МОН.
 Извършени са редица проверки в Студентския стол към
ССО ЕАД, както и в Студентските общежития „Чайка 1, 2,
3“, принадлежащи на ССО ЕАД, при които бяха установени
множество нарушения и нередности, след което
сигнализира органите, отговорни за тях. Осъществена бе
проверка, като и последвала среща между студентите,
ръководството на Аграрен университет и проверяващата
комисия.
 Студентите
участват
при
провеждането
на
кръводарителската кампания съвместно с БЧК – Пловдив.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ - ДЕЙНОСТИ

 Отбелязване на „Деня на земята“ – 21 април
 Отбелязване на „Анти-спин ден“ – 1 декември , съвместно с
доброволците на БЧК и организиране на семинар на тема –
„Истинското лице на дрогата“.
 Отбелязване на Световния ден на Земята със засаждане на
пиния /Pinus pinea/
 Участие в залесяването на парк „Лаута
 Благотворителна дейност – организира партита в различни
клубове, самостоятелно и съвместно с други студентски
съвети, организира екскурзии с национална насоченост.
 Участие при провеждането на кръгли маси, срещи с бизнеса и
др. мероприятия за осъществяване на проекти, насочени
към обучението на студенти.
 Самостоятелно за първи път организира конкурсът
„Талантите на Аграрен университет“, който привлече студенти
в областта на изкуствата.
 Проведени са срещи със Студентски съвети на други
университети от град Пловдив за обмяна на опит и
извършване на съвместни дейности.

ДЕЙНОСТИ

 Успешно представяне на студентите на Аграрен университет
в Националното състезание „Студент на годината“ – 2-ма
номинирани във финалния кръг.
 Участие в състезанието, организирано от Round table – 2-ма
номинирани студенти.
 Студентката Елка Генова от специалност „Туризъм“ спечели
стипендия по програма „Туризъм“, която се осъществява с
подкрепата на „Холдинг Варна“ АД в конкуренция с 50
кандидати от 18 висши училища.
 Участие на 21 студенти в проект на Junior Achievements и
евродепута В. Уручев

ДЕЙНОСТИ

 За първи път участие в „Зимен университет 2016“ , организиран от
НПСС.
 Съвместно сътрудничество с ISIC, като безплатно се издава на всеки
желаещ студент, пластика, която дава възможност да се използва
различен процент намаления на услуги, полезни за студентите.
 Организирани са срещи и сътрудничества с банкови организации,
предлагащи както добри финансови помощи на студенти за тяхното
обучение, така и програми ,предлагащи професионално развитие в
тази сфера.
 Съвместно с Пловдивски университети е проведено състезание по
плуване, на което Студентски съвет и Аграрен университет бе домакин.
 Осигурява озвучаване и организира мероприятия в Аграрния
университет: откриване на учебната година за бакалаври и магистри,
промоции, музикални програми, тържества, състезания, семинари и др.
 Организира абсолвентски бал за студентите на Аграрния университет,
завършващи бакалавърска и магистърска степен на обучение.
 Студентският съвет участва както в цялостната рекламна дейност на
Аграрния университет, така и самостоятелно

ДЕЙНОСТИ

СЛАБИ СТРАНИ
 Незаинтересованост у студентите за повече и по-масови
съвместни инициативи между Университета и други
институции.
 Липса на стимули за извършване на дейности извън
задълженията, описани в Правилника на Студентския съвет.

 Трудности при поемането на отговорност за студентското
общество и комуникацията със студентите от други курсове.
 Недостатъчно заинтересованост, информираност и вземане
на участие в международни семинари и конференции.
 Срещат се трудности при включване в научни проекти

ИЗВОДИ
 Студентите участват в органите за управление и
различните университетски комисии;
 Участие в кандидатстудентската кампания;
 Активно участие при настаняване на студентите в
общежитията;
 Активна дейност при информирането на студентите при
кандидатстване за различни видове стипендии;
 Защита на интересите на студентите при възникнали
проблеми в Университета и общежитията;
 Участие във всички информационни и научни мероприятия,
организирани в Аграрния университет;
 Трудна мотивация на студентите за извършване на дейност
извън Университета.
 Слабо участие в изпълнението на научни проекти

Предстоящи задачи
•
•
•
•
•
•
•
•

Изпълнение на КСК 2017/2018 г.
Подготовка за КСК 2018/2019 г.
Запазване на първото място на трите професионални направления.
Изготвяне на доклад самооценка за акредитация на дистанционната
форма на обучение .
Разработване на процедури и стандарти в съответствие с новите
критерии на НАОА, в сила от 01.01.2017 г.
Разпределение на средствата за издръжка на обучението по
факултети, съгласно методиката на МОН.
Въвеждане на ясни правила за отчитане на научната дейност на
преподавателите като част от индивидуалния годишен план, което ще
позволи по-голяма гъвкавост при планирането .
Подпомагане на преподаватели, студенти и докторанти за
публикуване на резултатите от научни изследвания в издания,
реферирани в базата данни Scopus и Web of Knowledge чрез средства
от ЦНИ.

Предстоящи задачи
• Начало на изграждането на Центъра за практическо
обучение
• Продължаване на модернизацията на учебната
база.
• Завършване на пребазирането на учебните полета
на някои катедри на територията на Университета.
• Активно въвеждане на създадените електронни
модули към Системата за управление на работните
процеси в АУ.
• Нов сайт на Университета и интегриране на модул
за електронно банкиране, за улеснение на
студентите.

Предстоящи задачи
• Разширяване на сътрудничеството с бизнеса и
продължаване на дискусиите „Бизнесът в
подкрепа на образованието и научните
изследвания“.
• Успешно
завършване
на
проекта
за
„Студентски практики- фаза 1“.
• Създаване на научни клубове с участието на
изявени студенти.
• Актуализиране на всички правилници в
съответствие с промените в ЗВО и новите
нормативни документи.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

1. Академичният съвет приема отчета за
бюджет-2016 г.
2. Академичният съвет приема отчета на
ръководството на Университета за периода
март 2016-март 2017 г.

БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО!

Проф. д-р Христина Янчева
Ректор

