


 

 

Уважаеми кандидат-студенти, 

 
Малко са съдбовните решения, които човек взема в 

своя живот и които толкова силно влияят за неговото 

по-нататъшно развитие. Едно от тези изключително 

важни неща е изборът на професия. 

Сега Вие, скъпи млади приятели, държите в 

ръцете си един много правилен ориентир за бъдещето си, 

защото страната ни е част от Европа. България с 

благоприятните си климатични и географски особености 

е била и ще бъде аграрна страна и чудесна туристическа 

дестинация. 

За да можете да участвате в развитието и да 

ръководите модерното земеделие на България, Вие може 

да изберете подходяща специалност за обучение в 

Аграрния университет – Пловдив. Тук ще усвоите една 

от най-благородните професии, която ще обичате и ще 

работите цял живот. 

Вие ще бъдете обучавани от квалифицирани 

преподаватели и ще получите качествено теоретично и 

практическо обучение, както и възможности за обучение 

и стаж в чужбина. Това ще Ви позволи да се справите с 

предизвикателствата на новото хилядолетие. 

Вие ще израснете като конкурентоспособни 

специалисти, работещи за прехраната на всички хора и 

за по-доброто бъдеще на България и света. 

За да бъдете част от тези хуманни цели и да 

имате възможности да ги реализирате, заповядайте в 

Аграрния университет – Пловдив.  
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Вашият шанс е при нас, за да бъдете част от 

Европейското образователно пространство. 

Желая Ви успех при избора на специалност за 

обучение в Аграрния университет – Пловдив. 

 

    Проф. д-р Христина Янчева 

         РЕКТОР на АУ – ПЛОВДИВ 

[Type a quote 

from the 

document or 

the summary of 

an interesting 
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I. ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ  

Началото на висшето агрономическо образование в България 

се поставя през 1921 г. в София с откриването на Агрономически 

факултет към Университета.  

С Указ на Регентския съвет от 4 август 1945 г., публикуван в 

ДВ от 20 август 1945 г., в Пловдив е разкрит университет с два 

факултета – Медицински и Агрономо-лесовъден, а през 1950 г. се 

създава самостоятелен Висш селскостопански институт “Васил 

Коларов”. В него тогава работят 7 професори, 9 доценти, 26 

асистенти, от които 5 доктори.  

Паралелно в София функционира и ВСИ “Г. Димитров”, но 

впоследствие с Постановление № 3 на МС от 1977 г. ВСИ – Пловдив 

се определя като единствено висше училище, подготвящо кадри за 

земеделието в България. 

След успешна акредитация през ноември 2000 г. Висшият 

селскостопански институт беше преобразуван в Аграрен 

университет – Пловдив (АУ) с Решение на ХХХVІІІ-то Народно 

събрание на Република България, прието на 10 април 2001 г.  

Днес Аграрният университет провежда обучение за 

образователно-квалификационните степени “Бакалавър” и 

“Магистър” и за образователната и научна степен “Доктор” за 

български и чуждестранни граждани. В Университета работят 222 

преподаватели, от които 124 са професори и доценти. 

Акредитационният съвет на Националната агенция за 

оценяване и акредитация на свое заседание, проведено на            

24.01.2013 г., даде поредната институционална акредитация на 

Университета с една от най-високите оценки в страната – 9,29 

(при възможен максимум 10).  

Според Рейтинговата система на висшите училища 

Аграрният университет е на първо място в България и е безспорен 

лидер в обучението на студенти по три професионални направления 

– Растениевъдство, Растителна защита и Животновъдство. 

Обучението на всички български и чуждестранни студенти 

се осъществява в четири факултета:  
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• Факултет по агрономство  

• Факултет по лозаро-градинарство  

• Факултет по растителна защита и агроекология 

• Факултет по икономика  
Всички специалности в Университета са акредитирани за 

срок от 6 години. 

Учебните планове и програми отговарят на европейските 

изисквания за степените “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор” за 

агрономическо образование и са съобразени с потребностите на 

земеделската наука и практика, което дава възможност за обучение в 

сродни аграрни университети в Европа.  

От създаването на висшето училище дипломи за завършено 

висше образование тук са получили повече от 30 000 инженер- 

агрономи, агрономи и икономисти, от които над 2000 са 

чуждестранни граждани от 76 страни.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОФИЛ  

НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

Шифър на  

областта и 
направ-

лението, 

по което се 

извършва  

обучение 

 

Област, професионално направление, 

специалност 

 

Форма на  

обучение 
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3.7. 

 

3.8. 

 

 

3.9. 

 

Социални, стопански и правни науки 

Администрация и управление 

• Управление на регионалното развитие 

Икономика 

• Аграрна икономика 

• Бизнес икономика 

Туризъм 

• Аграрен туризъм 

 

 

 
 

редовно 
 

редовно 

редовно 
 

редовно 

 

 
 

задочно 
 

задочно 

задочно 
 

задочно 
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4.4. 

 

Природни науки, математика и информатика 

Науки за земята 

• Екология и опазване на околната среда 
 

 
 

 

редовно 
 

 
 

 

задочно 
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5.13. 

 

Технически науки  

Общо инженерство 

• Аграрно инженерство 

 

 

 

 

редовно 

 

 

 

 

задочно 
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6.1. 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

 

6.3. 

 

Аграрни науки и ветеринарна медицина 

Растениевъдство 

• Агрономство (Полевъдство) 
• Агрономство (Лозаро-градинарство) 

• Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) 

• Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) 
• Агрономство (Растителни биотехнологии) 

• Агрономство (Агробизнес) 

Растителна защита 
• Растителна защита 

Животновъдство 
• Зооинженерство 

 
 

 

редовно 
редовно 

редовно 

редовно 
редовно 

редовно 

 
редовно 

 
редовно 

 
 

 

задочно 
задочно 

 

 
 

 

 
задочно 

 
задочно 
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Продължителност на обучението  

 
Степен Редовно Задочно 

Бакалавър 4 години 5 години 

Магистър след степен 

„Професионален бакалавър” 

минимум  

2 години 

минимум  

2,5 години 

Магистър след степен 

„Бакалавър” 

минимум  

1 година 

минимум  

1,5 година 

Доктор* 3 години 4-5 години 

  
 

*Срокът на обучение на български и на чуждестранни 

докторанти може по обективни причини да се удължава до                           

6 месеца. 

Обучението се организира въз основа на актуализирана 

учебна документация – квалификационни характеристики, учебни 

планове и учебни програми, съобразени със специфичния облик на 

специалностите от образователния профил на Аграрния универ-

ситет. 

Учебните планове и програми осигуряват солидна 

фундаментална и практическа подготовка. За студентите, приети 

след 2004/2005 учебна година (включително), те са приведени в 

съответствие с изискванията на Наредбата за натрупване и трансфер 

на кредити във висшите училища, обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г. 

Това гарантира възможности за мобилност на студентите по време 

на следването в други висши училища в България и в страни от 

Европейския съюз. 

Студентите се дипломират след защита на дипломна работа 

и практически държавен изпит или след явяване на писмен и 

практически държавен изпит.  

Дипломите носят държавен печат и холограмен стикер. 
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II. АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 

 

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО 

 

Декан – проф. д-р Малгожата Берова 

Е-mail: dekanataf@abv.bg; тел./факс: 032/654 322 

 

Факултетът по агрономство „Св. Димитър Солунски” е 

основан през 1945 г., с което се полагат основите на Аграрния 

университет.   

Във факултета се подготвят специалисти с широка 

фундаментална и практическа подготовка, със силно развита 

способност за самостоятелно мислене и вземане на ефективни 

управленски решения в областта на растениевъдството и 

животновъдството. Получените знания дават възможност за бързо 

адаптиране при условията на пазарното селскостопанско 

производство.  

Факултетът по агрономство предоставя възможности за 

обучение по различни европейски образователни програми, както и 

за придобиване на практически умения, работейки в утвърдени 

ферми в страната и в чужбина. 

В структурата на факултета са включени 7 катедри: 

Агрохимия и почвознание, Ботаника и агрометеорология, Генетика 

и селекция, Животновъдни науки, Земеделие и хербология, 

Растениевъдство, Физиология на растенията и биохимия. 

В образователно-квалификационната степен „Бакалавър” 

обучението се провежда в четири специалности: 
 

1. Агрономство (Полевъдство) – редовно и задочно обучение 

Цел на обучението 
Основната цел на обучението в специалността Агрономство 

(Полевъдство) с ОКС “Бакалавър” и квалификация Агроном 

(Полевъд) е подготовка на висококвалифицирани кадри с широк 

профил за производство на растителна продукция и управление на 

земеделското производство. 

Професионална реализация 
 Експерти в държавни, областни или общински структури, 

свързани със земеделието; 

2   

mailto:dekanataf@abv.bg
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 Експерти по въпросите на аграрното производство в 

кредитни институции и неправителствени организации; 

 Експерти, консултанти или съветници във фирми, чиято 

дейност се основава на търговия или преработка на земеделска 

продукция; 

 Организатори на селскостопанско производство в 

земеделско стопанство с умения за управление на екип; 

 Технолози на селскостопанско производство в сдружения, 

кооперации и други форми на организация с компетенции за оценка 

на условията за производство, избор на култура, сорт и прилагане на 

подходящи технологии на производство;  

 Специалисти с готовност да продължат обучението си в 

образователно-квалификационната степен „Магистър”; 

 Преподавателски кадри. 

 

2. Агрономство (Растителни биотехнологии) – редовно обучение  

Цел на обучението 
 Обучението на студентите в специалността Агрономство 

(Растителни биотехнологии) е насочено към предоставяне на 

интердисциплинарни знания, на чиято основа да се формират 

специалисти със специфичен спектър на висококвалифицирана 

подготовка. Завършилите специалността получават познания и 

умения за фундаменталните аспекти и практическото използване на 

биотехнологиите за създаването на ново генетично разнообразие и 

за подобряване на качествата на културните растения.   

Професионална реализация 
 Специалисти с висше образование – изпълнители, 

експерти или съветници във всички научни институти, центрове и 

специализирани лаборатории в системата на Селскостопанската 

академия и БАН; 

 Експерти или съветници във фирми, чиято дейност се 

основава на производство на обезвирусен посадъчен материал на 

базата на използването на in vitro технологии; 

 Експерти в държавни или в обществени институции, 

занимаващи се с проблемите на земеделието; 

 Експерти в системата на Министерството на околната 

среда и водите и по-конкретно експерти по биобезопасност, анализ и 

контрол на ГМО.  
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 Специалисти с готовност да продължат обучението си в 

образователно-квалификационната степен „Магистър”; 

 Преподавателски кадри. 
 

3. Агрономство (Агробизнес) – редовно обучение 

Цел на обучението 
 Обучаващите се в специалността Агрономство (Агробизнес) 

придобиват знания, които са в тясна връзка както с технологичното 

осигуряване на производството, така и с икономическите аспекти на 

дейността, в т.ч. окачествяване, ценообразуване и реализация на 

селскостопанска продукция. Студентите развиват умения за 

разработване и управление на проекти, за ефективна бизнес 

комуникация, за участие в борсови операции и др.  

Професионална реализация 
 Ръководители на еднолични или фамилни производствени 

ферми; 

 Ръководители на земеделски производства с голям мащаб; 

 Специалисти и експерти в държавни и в частни 

предприятия в областта на аграрното производство; 

 Ръководители в средната и висшата държавна админис-

трация; 

 Специалисти с готовност да продължат обучението си в 

образователно-квалификационната степен „Магистър”; 

 Преподавателски кадри. 
 

4. Зооинженерство – редовно и задочно обучение 

 Цел на обучението 

 В специалността Зооинженерство се обучават студенти с 

животновъден профил на подготовка, които след дипломирането си 

получават квалификацията зооинженер. В процеса на обучението 

студентите получават теоретични и практически знания за 

организиране и оптимизиране на производство на продукция от 

различни видове животни в широката гама от стопански и 

производствени системи. 

 

Професионална реализация 

 Ръководители, организатори и изпълнители в: аграрни 

ферми и стопанства с различна форма на собственост, организация и 
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насоки на дейност в областта на производството на животинска и 

друга земеделска продукция; станции по изкуствено осеменяване, 

селекционни центрове, развъдни организации; месо- и млеко-

преработвателни предприятия, предприятия за преработка на яйца, 

мед, вълна, риба, коприна и др. 

 Експерти по животновъдство в: общини, министерства, 

ведомства и организации, които обслужват, планират, контролират 

животновъдството, рибовъдството, пчеларството, бубарството, 

дивечопроизводството, фуражопроизводството и др.; развъдни и 

браншови организации с предмет на дейност развъждане и 

репродукция на животните, производство на животинска продукция; 

фирми и организации за окачествяване, стандартизиране и търговия 

с животни, животинска и друга земеделска продукция.   

 Преподаватели, специалисти, научни работници в 

училища, университети, изследователски институти, станции, 

лаборатории и др. 
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ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО 

Декан – доц. д-р Красимир Михов  

Е-mail: dekanatlgf@au-plovdiv.bg; тел: 032/654 261 

 

Факултетът по лозаро-градинарство е един от двата 

факултета, разкрити при основаването на Аграрния университет  

през 1950 г.  

От създаването си досега той е единствен по рода си в 

България и в Югоизточна Европа.  

Специалностите от професионално направление Растение-

въдство Агрономство (Лозаро-градинарство), Агрономство 

(Тропично и субтропично земеделие) и Агрономство (Декоративно 

градинарство и озеленяване) са на първо място в Рейтинговата 

система на България и са акредитирани от Националната агенция по 

оценяване и акредитация с най-високата оценка 9,74 по 

десетобалната система. 

Учебният процес е в съответствие с държавните изисквания 

– Наредба № 21 от 30.10.2004 г. за натрупване и трансфер на 

кредити във висшите училища. 

Учебните планове и програми отговарят на европейските 

изисквания за агрономическо образование и са съобразени с 

потребностите на земеделската наука и практика, което дава 

възможност за признаване на дипломите в чужбина. 

За студентите от Факултета по лозаро-градинарство е 

осигурена възможност да проведат част от обучението си в сродни 

аграрни университети в Европа, а също така и летни практики и 

стажове в чужбина. 
 

1. Агрономство (Лозаро-градинарство) – редовно и 

задочно обучение 

Професионална реализация: 

 Експерти, специалисти, консултанти и ръководители в 

системата на МЗХ и неговите структури. 

 Експерти, специалисти, консултанти в областната и 

общинската администрация, ведомства и организации, които 

консултират, ръководят или контролират различни дейности в 

земеделието. 

mailto:dekanatlgf@au-plovdiv.bg
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 Агрономи технолози в семейни и фамилни стопанства и 

експерти във фирми, сдружения и браншови организации. 

 Представители, консултанти и експерти на наши и 

чуждестранни фирми производителки на растениевъдна продукция, 

торове, препарати, семена и земеделска техника. 

 Преподаватели и специалисти в средните и висшите 

училища и университети. 

 Специалисти и научни работници в научни институции и 

лаборатории. 

 

2. Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) –  

редовно обучение 

Професионална реализация: 

 Експерти, специалисти, консултанти в администрацията на 

ведомства и организации, които консултират, ръководят или 

контролират различни дейности в земеделието в страните с 

тропичен, субтропичен и преходно-континентален климат. 

 Агрономи технолози в семейни и фамилни стопанства и 

експерти във фирми, сдружения и браншови организации в 

регионите с тропичен, субтропичен и преходно-континентален 

климат. 

 Представители, консултанти и експерти на фирми 

производителки на растениевъдна продукция, торове, препарати, 

семена и земеделска техника. 

 Ръководители, технолози и консултанти във фирми, 

кооперации и сдружения за преработка, окачествяване и търговия 

със земеделска продукция. 

 Научни и преподавателски кадри и др. 

 

3. Агрономство (Декоративно градинарство и озеленя-

ване) – редовно обучение 

Професионална реализация: 

 Ръководители, организатори, технолози и консултанти при 

производството на цветя, декоративни дървета и храсти; 

 Ръководители, организатори, технолози и консултанти при 

стопанисване на паркове и градини; 
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 Ръководители и консултанти в държавни и обществени 

организации за научно обслужване в земеделието; 

 Преподаватели и специалисти в средните и висшите 

училища и университети. 

 Специалисти и научни работници в научни институции и 

лаборатории. 

 

4. Аграрно инженерство – редовно и задочно обучение 

Професионална реализация: 

 Експерти в областта на държавната администрация             

(в службите по земеделие на национално, областно и общинско 

ниво); 

 Експерти по прецизно земеделие; 

 Консултанти по подбиране на земеделска техника и 

технологии в селското стопанство; 

 Експерти и консултанти при воденето на документация на 

земеделски ферми за получаване на субсидии; 

 Ръководители в областта на земеделието; 

 Представители на фирми и организации, търгуващи със 

земеделска техника; 

 Научни и преподавателски кадри. 
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ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  

И АГРОЕКОЛОГИЯ 

Декан – проф. д-р Вили Харизанова 

Е-mail: drza@abv.bg; тел.: 032/654 271 

 

Факултетът по растителна защита и агроекология е създаден 

през 1983 г.  

През 2013 г. професионалното направление 6.2 „Растителна 

защита” получи програмна акредитация от НАОА за обучение на 

студенти в ОКС ”Бакалавър” и ОКС ”Магистър” с оценка 9.61 по 

десетобалната система, а за обучение в ОНС „Доктор” оценката е 

9.71. Срокът за валидност е шест години. 

 

1. Растителна защита – редовно и задочно обучение 

Специалността дава на студентите знания, умения и 

компетентност в извеждането на борбата с неприятели, болести и 

плевели по културните растения. Тя е популярна в университетите 

на страните от Европейския съюз като „растителна медицина”. Това 

я прави изключително актуална, значима и атрактивна.  

Образователните цели са свързани с подготовката на 

висококвалифицирани кадри, отговарящи на потребностите на 

съвременното земеделие, налагани от европейските изисквания за 

производство на висококачествена и безопасна продукция. 

Завършилите специалността Растителна защита ще 

усвоят: 
 Фундаментални теоретични знания и практически умения в 

областта на основните биологически процеси в агроценозите; 

 Знания и технологични умения за идентифициране на 

вредителите; 

 Управление и контрол на болести, неприятели и плевели с 

използване на съвременни екологосъобразни методи; 

 Умения за организиране и ръководене на растителноза-

щитни звена (лаборатории за анализи, агроаптеки, технологични 

звена на растителнозащитни структури); 

 Качества, умения и способност за работа в екип и 

ориентация спрямо пазара на работната сила. 

 

mailto:drza@abv.bg
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Завършилите специалността Растителна защита имат 

възможност да се реализират в: 
 Агенцията по безопасност на храните към Министерството 

на земеделието и храните, Агенция „Митници”, областните служби 

по земеделие, службите за съвети в земеделието; 

 Университети и научни институти в областта на 

земеделието, земеделски колежи и училища; 

 Представителства на мултинационални компании и местни 

фирми за растителна защита; 

 Частни лаборатории за анализи и регистрация на препарати 

за растителна защита; 

 Земеделски структури на частния бизнес, свързан с 

дистрибуторска дейност на растителнозащитни продукти, 

разкриване на агроаптеки, развитие на консултативни звена и др.  

 

2. Екология и опазване на околната среда – редовно и 

задочно обучение 

Специалността предлага обучение, което е насочено към 

изграждането на специалисти еколози. Получените задълбочени 

знания по необходимите основни екологични дисциплини се 

допълват и с агрономически, които дават възможност за оценка на 

състоянието на агроекосистемите и тяхното въздействие върху 

природните екосистеми на фона на специфичните природни 

климатични условия в нашата страна. 

Основната образователна цел е подготовка на високо-

квалифицирани специалисти по екология, притежаващи познания за 

природните ресурси и тяхното опазване, за селските райони като 

среда за живеене и производство.  

Завършилите специалисти ще получат: 

 Задълбочени познания по профилиращи екологични, 

агрономически и технологични дисциплини, позволяващи по-

широки възможности за професионална реализация; 

 Знания и умения за характеризиране на екологичните 

проблеми на агроекосистемите и тяхното въздействие върху средата; 

 Много добра подготовка в опазването и ефективното 

управление на околната среда; 

3   
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 Съвременни познания и възможности за адекватно прилагане 

на законовите и подзаконовите нормативни документи, отнасящи се 

до „Екологично право”, „Екологични оценки и прогнози”, умения за 

прилагане на принципите за устойчиво развитие, възприети в ЕС и 

от ЕАОС, и др. 

Завършилите специалността Екология и опазване на 

околната среда имат възможност за реализация:  

 В експертни комисии към Министерството на околната среда 

и водите; 

 Като експерти към Министерството на земеделието и 

храните; 

 Като еколози в отдел “Екология” към съответните общински 

служби и райони; 

 Като експерти в Регионалната инспекция по околната среда 

и водите; 

 В дирекции „Земеделие”; 

 В университети и научноизследователски институти, 

консултантски служби и др.; 

 В лаборатории и пречиствателни станции; 

 Като специалисти еколози към производствени предприятия 

в държавния и частния сектор и др. 
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ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА 

Декан – доц. д-р Димо Атанасов 

Е-mail: dekanat_ai@au-plovdiv.bg; тел.: 032/654 344 

 

Факултетът по икономика е създаден през 1995 г. с цел да 

подготвя квалифицирани специалисти в областта на аграрната 

икономика, туризма и регионалното управление. Чрез поддържането 

на качествено теоретично и практическо обучение и чрез 

непрекъснатото му осъвременяване се създават кадри с нужния 

професионализъм и компетентности, съответстващи на потреб-

ностите на трудовия пазар и гарантиращи бърза реализация на 

випускниците по специалността.  

Структурно факултетът е съставен от четири катедри: 

„Икономика“, „Мениджмънт и маркетинг“, „Туризъм“ и 

„Математика, информатика и физика“. Обучението се осъществява 

от 57 преподаватели, от които 16 професори, 24 доценти, 17 

асистенти. От тях 43 са доктори и 3 са доктори на науките. Работата 

на академичния състав се подпомага от 10 експерти. 
 

1. Аграрна икономика – редовно и задочно обучение 

Обучението на студентите в специалността Аграрна 

икономика има за цел да предостави на обществото високо-

квалифицирани икономисти с добра базова подготовка, с 

функционални и отраслови познания, позволяващи успешно 

решаване на икономически проблеми при организация и управление 

на технологичните процеси в аграрния отрасъл, при преработка и 

реализация на селскостопанска продукция, при развитието на 

селските райони.  

Усвояването на знания и умения с широк профил от 

аграрикономистите е предпоставка за успешната им реализация и в 

други сфери на стопанската практика, които са свързани с аграрния 

сектор. Студентите придобиват умения и практически навици за 

провеждане на маркетингови проучвания; организация и 

ръководство на екипи; разработване на модели за оптимизиране на 

дейността; делови преговори; разработване на проекти и 

предприемачески стратегии, счетоводно отчитане; финансови и 

данъчни отношения. 

mailto:dekanat_ai@au-plovdiv.bg
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 Завършилите аграрикономисти могат да се реализират като: 

Мениджъри и икономисти на еднолични агрофирми, на 

сдружения и кооперации в производствената сфера, в сферата на 

преработката и търговията на селскостопански продукти; 

Експерти по аграрен бизнес, маркетолози и брокери на 

земеделски и хранителни стоки; 

Кредитни експерти за финансиране и кредитиране на 

селскостопанско производство; 

Преподаватели в средните професионални гимназии, 

колежи, университети; 

Консултанти и експерти в държавния и в частния сектор по 

разработване и управление на международни и национални проекти 

и програми; 

Експерти в неправителствени, браншови и регионални 

организации и съюзи. 

 

2. Бизнес икономика – редовно и задочно обучение 

Специалността Бизнес икономика осигурява подготовката 

на универсални, висококвалифицирани икономисти за различни 

бизнес структури в селските райони. В най-голяма степен тя е 

адаптирана и хармонизирана с динамичното развитие на аграрния, 

туристическия, търговския и преработвателния сектор. Тази 

специалност е привлекателна както с това, че формира нужната база 

от знания и практически умения за предприемане на начални стъпки 

по създаване и организиране на собствен бизнес, така и за бързото и 

успешно включване в управлението на разнообразни бизнес 

структури.  

По време на обучението си студентите получават знания и 

практически умения по: предприемачество, икономика, организация 

и управление на предприятието; управление на човешките ресурси, 

иновационна и инвестиционна политика и пазарно поведение на 

бизнес организациите; разработване на бизнес проекти и бизнес 

стратегии за предприятията в аграрния, в преработвателния сектор и 

в туризма; организация и управление на малки и средни бизнес 

структури; управленска отчетност; информационни и интернет 

технологии; управление на портфейли; инвестиционен риск, 

застрахователна и кредитна политика и др. 
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Задълбочената теоретико-практическа подготовка на 

студентите е гаранция за успешното им реализиране като: 

 Предприемачи, мениджъри и специалисти в сферата на 

бизнеса; 

 Организатори на производството; 

 Икономисти в сферата на управлението на човешките 

ресурси; 

 Специалисти в логистичния мениджмънт; 

 Експерти в консултантски къщи; 

 Преподаватели, научни работници и др. 

Разностранните и солидни икономически знания позволяват 

на завършилите специалността да работят успешно и в други 

сектори на националното ни стопанство.  

 

3. Управление на регионалното развитие – редовно и 

задочно обучение 

Обучението в специалност Управление на регионалното 

развитие осигурява широкопрофилна и специализирана подготовка 

в областта на управлението на регионалното развитие. Студентите 

получават теоретични знания по фундаменталните икономически 

дисциплини, а специализираната подготовка е насочена към 

изучаване на: принципите на регионалното развитие и регионалните 

политики на ЕС; административно-териториалното устройство на 

Република България; стратегиите, целите и приоритетите за 

регионално развитие; регионалната икономика и конкуренто-

способност на регионите; условията за балансирано и устойчиво 

развитие на районите и др. 

Дипломиралите се студенти получават професионалната 

квалификация „Мениджър по регионално развитие” и биха могли да 

се реализират успешно като: 

Мениджъри и експерти за управление в областни и 

общински администрации; 

Ръководители и експерти в държавната, регионалната и 

местната администрация, както и в консултантски компании; 

Консултанти в агенции, сдружения и неправителствени 

организации; 

Експерти в държавния и в частния сектор; 
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Консултанти по разработване и управление на 

международни и национални програми и проекти; 

Преподаватели в училища, университети, научноизследо-

вателски, проектантски и консултативни центрове, агенции за 

проучване на общественото мнение и др. 

 

4. Аграрен туризъм – редовно и задочно обучение 

Целта на обучението в специалността Аграрен туризъм е 

студентите да получат знания за тенденциите в съвременния 

туризъм, специализираните видове туризъм и връзките между тях. 

Обучението осигурява знания по фундаменталните икономически 

дисциплини, а специализираната подготовка е насочена към 

проектиране на обекти за селски и аграрен туризъм; към връзките на 

селския и аграрния туризъм с екотуризма, винения туризъм, 

културния туризъм и конния туризъм; организация и управление на 

туризма; нормативно-правна уредба в туризма; хотелиерство и 

ресторантьорство; туроператорска дейност; усвояване на 

специализиран чужд език в областта на международния туризъм и 

т.н. 

Дипломиралите се студенти получават професионалната 

квалификация Икономист по аграрен туризъм и могат да се 

реализират успешно като: 

Хотелиери и мениджъри на хотели в градските и селските 

райони; 

Предприемачи в туризма, в аграрния и в селския туризъм; 

Експерти и консултанти в информационните центрове по 

туризъм; 

Експерти в общините, в отделите „Екология”, „Култура”, 

„Туризъм”, в местни туристически сдружения, Съвета по туризъм и 

др.; 

Ръководители и консултанти в БАСЕТ (Българската 

асоциация за селски екотуризъм) и БААТ (Българската асоциация за 

алтернативен туризъм); 

Екскурзоводи, туроператори и др. 
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ПРАВИЛНИК 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ  

В АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. 
 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1. /1/ Кандидатстването и приемането на студенти в 

Аграрния университет – Пловдив се извършва на основание на 

Закона за висшето образование (ЗВО), на Наредбата за държавните 

изисквания за приемане на студенти във висшите училища на 

Република България и на условията, посочени в настоящия 

Правилник. 

/2/ В Аграрния университет – Пловдив се приемат студенти 

за редовно и за задочно обучение в четири факултета. 

I. Факултет по агрономство – по специалностите  

Агрономство (Полевъдство) и Зооинженерство – редовно и задочно 

обучение; по Агрономство (Агробизнес) и Агрономство (Растителни 

биотехнологии) – редовно обучение. 

II. Факултет по лозаро-градинарство – по специалностите 

Агрономство (Лозаро-градинарство) и Аграрно инженерство – 

редовно и задочно обучение; по Агрономство (Тропично и 

субтропично земеделие) и Агрономство (Декоративно градинарство 

и озеленяване) – редовно обучение.  

III. Факултет по растителна защита и агроекология – по 

специалностите Растителна защита и Екология и опазване на 

околната среда – редовно и задочно обучение. 

IV. Факултет по икономика – по специалностите Аграрна 

икономика, Бизнес икономика, Управление на регионалното 

развитие и Аграрен туризъм – редовно и задочно обучение. 

Чл.2. /1/ Местата за приемане на студенти се обявяват след 

утвърждаване по професионални направления от Министерския 

съвет. 

/2/ Приетите студенти заплащат годишна такса, определена 

от Министерския съвет. 

Чл.3. Приемането на студенти може да стане чрез: 

- признаване на оценката от държавен зрелостен изпит 

(ДЗИ) за кандидатите, завършили средно образование след 
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учебната 2007/2008 г., включително и тази за придобиване на 

професионална квалификация (ДКИ), вписана в дипломата за 

средно образование; 
- полагане на конкурсен изпит, организиран от АУ, по един 

от следните предмети: биология, география, български език (езикова 

култура). 

Чл.4. Кандидат-студентите могат да участват в конкурси, 

организирани от други висши училища в България по обявен от тях 

график за провеждане на състезателните изпити. Аграрният 

университет не е длъжен да се съобразява с графиците на всички 

висши училища. 
 

Раздел II. ИЗНЕСЕНИ И ПРЕДВАРИТЕЛНИ 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ 
 

Чл.5. /1/ За учебната 2018/2019 г. Университетът организира 

и провежда изнесени кандидатстудентски изпити по биология и 

география, както следва: 
гр. Попово – на 14.03.2018 г. (сряда),  

гр. Плевен – на 15.03.2018 г. (четвъртък),  

гр. Кнежа – на 15.03.2018 г. (четвъртък),  

гр. Добрич – на 20.03.2018 г. (вторник)  

гр. Сандански – на 22.03.2018 г. (четвъртък). 

/2/ Аграрният университет се задължава да организира и да 

проведе изнесени изпити във всяко населено място при заявено 

желание от минимум 10 (десет) кандидати. 

/3/ За учебната 2018/2019 г. Университетът организира и 

провежда предварителни кандидатстудентски изпити по биология и 

география в Аграрния университет – Пловдив на 24.03.2018 г. 

(събота). 

Чл.6. На изнесените и предварителните кандидатстудентски 

изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в 

предишни години или дипломиращи се през учебната 2017/2018 г.  

Чл.7. Графикът за провеждане на предварителните 

кандидатстудентски изпити е посочен в Приложение № 1. 

Чл.8. /1/ За участие в изнесените и предварителните 

кандидатстудентски изпити се подават следните документи: 

1. Молба по образец. 
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2. Лична карта – ксерокопие и оригинал (след справка 

оригиналът се връща). 

/2/ За участие в изнесените и предварителните 

кандидатстудентски изпити кандидатите заплащат такса за 

явяване на изпит. 

/3/ Срещу внесените документи и заплатената такса 

кандидатите получават: 

1. Картонче за изнесен или предварителен изпит с 

отразен пореден номер. 

2. Документ за платена такса за участие в конкурсен 

изпит. 

/4/ Документите по ал. /1/ за участие в изнесените изпити се 

подават в деня на провеждане на изпитите в съответната 

професионална гимназия (мястото, датата и часът се обявяват 

предварително на сайта на Университета, съгласно с чл. 5 /1/ от 

настоящия Правилник), ЦКПИ в гр. Стара Загора, НАПС в гр. 

София и техните филиали (Приложение № 5) в сроковете, указани в 

Приложение № 1. 

/5/ Документите по ал. /1/ за участие в предварителните 

изпити в АУ се подават в Учебноинформационния център в 

Аграрния университет – Пловдив, ЦКПИ в гр. Стара Загора, НАПС 

в гр. София и техните филиали (Приложение № 5) в сроковете, 

указани в Приложение № 1. 

Чл.9. Кандидатите, явили се на изнесените или на 

предварителните конкурсни изпити, могат да се явяват на 

конкурсните изпити и на основната кандидатстудентска сесия. 

Чл.10. /1/ Получените оценки са равностойни, като в бало-

образуването участва по-високата оценка, независимо кога е 

получена – на предварителната или на основната кандидатсту-

дентска сесия. 

/2/ С оценката от изнесения или от предварителния изпит 

може да се кандидатства за всички специалности, за които е обявен 

прием в Аграрния университет за учебната 2018/2019 г. 

Чл.11. /1/ Резултатите от изнесените или от предварител-

ните изпити служат за класиране само тогава, когато кандидат-

студентите подадат необходимите документи, посочени в раздел 

IV на този Правилник. 

4   
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/2/ Кандидатите, положили успешно изнесените или 

предварителните конкурсни изпити, но неподали всички 

необходими документи за кандидатстване в срок от 11.06 до 

06.07.2018 г., губят право да участват в класирането. 

 

Раздел III. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

Чл.12. В АУ могат да кандидатстват и да бъдат приети за 

обучение български граждани, в това число и лица с двойно 

гражданство, едното от които е българско, които имат завършено 

средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши 

училища. 

Чл.13. Право да кандидатстват по реда и условията, 

установени за български граждани, имат и следните лица: 

- граждани на държави – членки на Европейския съюз, и на 

Европейското икономическо пространство, притежаващи диплома за 

средно образование; 

- чужденци, постоянно пребиваващи на територията на 

Република България; 

(Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за 

самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на 

Република България.) 

- чужденци от българска народност, постоянно живеещи в 

чужбина; 

(Българската народност се удостоверява по реда на 

Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за 

осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.) 

- чужденци, на които е предоставен статут на бежанци (те 

представят документ, издаден от Националното бюро за 

териториалното убежище и бежанците към МС); 

- лица с двойно гражданство, едното от които е българско,  

постоянно пребиваващи в Република България; 

- не се допускат чуждестранни граждани, временно 

пребиваващи в Република България. 

Чл.14. Чуждестранни граждани имат право да кандидатстват 

и да се обучават в Аграрния университет: 

1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за 

образователен, научен и културен обмен. 
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2. Съгласно с актове на Министерския съвет. 

3. Срещу заплащане (при условията на ЗВО). 

Чл.15. /1/ Кандидат-студенти, участвали в национални и 

международни олимпиади или в национални и международни 

конкурси по биология, математика и география, завършващи 

средното си образование в годината, в която се провеждат 

олимпиадата или конкурсът, се приемат без конкурсен изпит по реда 

на чл. 9, ал. 3, т. 6 от ЗВО, когато конкурсният изпит за желаната от 

тях специалност е в съответствие с предмета на олимпиадата или 

конкурса
*
. 

/2/ Когато конкурсните изпити са повече от един, на 

участниците в национални и международни олимпиади или 

конкурси се признава оценка 6,00 за този от тях, който е в 

съответствие с предмета на олимпиадата или конкурса. Кандидат-

студентите се явяват на останалите изпити и участват в класирането 

по реда, установен в този Правилник.  

/3/ Кандидат-студентите могат да ползват оценката от 

сертификати по чужд език за формиране на бала за кандидатстване, 

както следва: 

- по английски език – сертификат PEARSON, ниво В1, В2, С2; 

- по немски език – сертификати TELK, Test DAF, DSH, DSD, 

ÖSD, ниво В1, В2, С1;  

- по френски език – сертификат от Френския културен 

институт или Френското посолство в България, ниво В1, В2, С1; 

- по руски език – сертификат от Института по руски език 

„Пушкин”, Москва, ниво В1, В2, С1. 
 

Раздел IV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл.16. В сроковете, посочени в Приложение № 3, кандидат-

студентите подават лично или чрез други лица следните документи: 

1. Молба-декларация до Ректора на АУ (образец) – 

предоставя се от УИЦ на АУ или от филиалите на Центъра за 

кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) – гр. Стара 

Загора или от филиалите на НАПС – София. 

2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и 

ксерокопие (след справка оригиналът се връща).  

                                                 
*
 Правата се ползват еднократно. 
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- Когато в дипломата за средно образование не е вписан 

средният успех, той се изчислява от експерт на УИЦ на АУ. 

- Завършилите средно образование в чужбина представят 

легализирана от МОН диплома и удостоверение от РУО, в което са 

вписани преизчислените към шестобалната система оценки по 

изучаваните предмети и средният успех. 

3. Лична карта – оригинал и ксерокопие (след справка 

оригиналът се връща). 

4. Кръгли сираци, лица с трайни увреждания и с намалена 

работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и 

повече деца и близнаци трябва да представят документи, 

удостоверяващи принадлежността им към една от гореизброените 

категории при подаване на кандидатстудентските документи (акт за 

смъртта на родителите и акт за раждане на кандидат-студента; 

решение на ТЕЛК; акт за раждане на децата и лична карта; акт за 

раждане). Същите се освобождават от такса за обработка на 

документите и класиране и такса за явяване на изпит. 

5. Участниците в национални и международни олимпиади 

или конкурси представят документ, показващ класирането им, 

издаден от МОН. 

6. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с 

двойно гражданство, едното от които е българско. 

7. Желаещите да възстановят студентските си права с изпит, 

представят уверение от съответния деканат (възстановяването на 

студентски права е възможно за студенти, които са завършили I 

курс). 

8. Състезателен картон (по образец). За специалностите и 

формите на обучение, които не са посочени в състезателния 

картон, кандидатите не се класират. 

Не се допуска кандидат-студентът да има повече от един 

състезателен картон, независимо от броя на конкурсните изпити, 

както и да има повече от един входящ номер.  

9. Документ за платена такса за кандидатстване с оценки от 

ДЗИ или такса за кандидатстване с конкурсен изпит (на кандидат-

студентите, неявили се на конкурсен изпит, такси не се връщат). 

Таксите може да се заплатят в брой, на място в УИЦ на АУ или с 

банков превод по сметка:  

IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00, BIC: UNCRBGSF 
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при банка УниКредит Булбанк, основание за плащане – такса за 

кандидатстване и трите имена на кандидат-студента. 

Чл.17. /1/ Документите за кандидатстване в АУ се приемат в 

кандидатстудентския офис на Университета и в бюрата за прием на 

кандидатстудентски документи в цялата страна (Приложение № 5). 

/2/ Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не 

са приложени всички необходими документи или не са попълнени 

точно и четливо. 

/3/ Документи за кандидатстване може да се изпращат и на  

e-mail: ksk@аu-plovdiv.bg, сканирани в PDF формат, собственоръчно 

попълнена молба-декларация (изтегля се от сайта на АУ), диплома 

за завършено средно образование, лична карта, платежно нареждане 

за внесена такса за кандидатстване. (При записване документите 

се представят в оригинал, съобразно с изискванията на чл. 27 на 

настоящия Правилник.) 

Чл.18. Не се правят промени във вече подадени документи. 

Длъжностните лица, които приемат документите, не 

носят отговорност за допуснати несъответствия между 

словесното и шифровото подреждане на специалностите в 

състезателния картон.  
 

Раздел V. ОСНОВНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ  

И БАЛООБРАЗУВАНЕ 

Аграрният университет – Пловдив признава оценките от 

матурите като равностойни на оценките от кандидатстудентските 

изпити (за кандидатите, завършили средно образование след 

учебната 2007/2008 г.). 

В случаите, в които кандидат-студентът желае да се яви 

на конкурсен изпит и той се припокрива с учебния предмет, по 

който е положил държавен зрелостен изпит, при формирането на 

бала участва по-високата оценка.   

Кандидат-студентите, завършили средно образование 

преди учебната 2007/2008 г., могат да се явят на изнесени, 

предварителни и основни изпити, като при формирането на бала се 

взема най-високата оценка. 

Чл.19. Основната кандидатстудентска сесия в АУ се 

провежда в два етапа – основни и допълнителни изпити. За 

mailto:ksk@�u-plovdiv.bg
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кандидат-студенти, желаещи да се явят на кандидатстудентски 

изпити по български език (езикова култура), биология или 

география – на 30.06.2018 г. (основни изпити) и на 28.07.2018 г. 

(допълнителни изпити).  

По желание кандидат-студентите могат да участват и в 

двете изпитни сесии, като за формирането на бала се взема по-

високата оценка. 

Кандидат-студентите, получили оценка слаб (2,00) или 

неудовлетворени от резултата от първия им изпит, могат да подадат 

документи и да се явят и на втория конкурсен изпит. На втория 

изпит се допускат и кандидати, пропуснали първия, както и нови 

кандидат-студенти. Документи за участие в изпитите се подават 

в сроковете, посочени в Приложение № 2. 
Чл.20. /1/ Конкурсните изпити се организират и се 

провеждат от Университета чрез тестове, подготвени в съответствие 

с учебния материал, изучаван в средните училища по учебни 

планове и програми, действащи в годината на кандидатстването.   

/2/ Вариантът на теста се изтегля в деня на провеждане на 

изпита от кандидат-студент, присъстващ в залата в 8,00 часа в деня 

на основните изпити и в 9,00 часа в деня на предварителните 

изпити, след което се съобщава на кандидатите.  

Продължителността на изпитите по биология, български 

език (езикова култура) е 4 (четири) часа, а по география – 3 (три) 

часа. 

/3/ Изпитът е анонимен и резултатите от него се признават 

само за годината, в която е положен. 

/4/ Сградата и залата, в която се провежда изпитът, се 

обявяват в деня преди изпита след 15,00 часа в Университета. 
/5/ Кандидат-студентите се явяват в посочената сграда и зала 

до 7,30 часа в деня на изпита в основната кандидатстудентска сесия 

и до 8,30 часа в деня на предварителния изпит, като представят 

лична карта и картонче или компютърна разпечатка с входящ номер. 

/6/ Кандидат-студентите, които се явят на изпита след 

съобщаване на темата, не се допускат до участие в него. 

Чл.21. При доказано подсказване, преписване или опит за 

преписване, както и при нарушаване на анонимността на конкурса, 

писмената работа на кандидат-студента се анулира. 
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Чл.22. /1/ Писмените работи се проверяват и оценяват от 

двама проверители, независимо един от друг, по ред и критерии, 

определени от Аграрния университет.  

/2/ АУ определя и обявява критериите за оценка на 

състезателните изпити в деня на изпита. 

/3/ В случай че разликата в оценките между двамата 

проверители е до 0,50 включително, крайната оценка е средноарит-

метична между двете оценки и се закръгля с точност до 0,1. 

/4/ Когато разликата в оценките между двамата проверители 

е повече от 0,50, писмената работа се дава за арбитриране. 

/5/ След оценяване на всяка писмена работа проверяващите 

нанасят крайната оценка, мотивите за нея и се подписват. 

/6/ Резултатите от писмените състезателни изпити се 

обявяват не по-късно от 3 дни след тяхното провеждане. 

/7/ След оповестяване на резултатите от писмения изпит в           

2-дневен срок кандидатите лично могат да идентифицират 

(припознаят) работата си и да проверят дали е допусната 

техническа грешка при дешифрирането или при пренасянето на 

оценката. Ако се установи, че е допусната техническа грешка, те 

могат да подадат молба до Ректора за нанасяне на корекции. След 

този срок молби и жалби не се приемат. 

/8/ Обявената оценка на писмената работа е окончателна 

и не се допуска преоценяване. 

/9/ Кандидат-студентите, неявили се или получили на 

конкурсните изпити (изнесени, предварителни и основни) 

оценка слаб (2,00), не формират бал и не участват в 

класиранията, освен ако не са заявили желанието си да ползват 

оценки от ДЗИ (след випуск 2007/2008 г.). 
Чл. 23. /1/ Балът за класирането за отделните специалности 

се формира като сума от следните оценки: 

- удвоената оценка от ДЗИ (за кандидати, завършили след 

учебната 2007/2008 г.) или от успешно издържан конкурсен изпит; 

- оценката по български език и литература от ДЗИ или от 

дипломата за средно образование, ако няма оценка от държавен 

изпит; 

- средния успех от дипломата за средно образование. 

/2/ за специалността Аграрен туризъм 
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- удвоената оценка от ДЗИ (за кандидати, завършили след 

учебната 2007/2008 г.) или от успешно издържан конкурсен изпит; 

- оценката по чужд език от ДЗИ (за кандидати, завършили 

след учебната 2007/2008 г.) или от дипломата за средно образование, 

или от сертификатите, посочени в чл. 15 /3/ от настоящия Правилник 

(по избор). 

- средния успех от дипломата за средно образование. 

Когато в дипломата за средно образование са вписани две 

оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е 

от държавния зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, 

за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния 

зрелостен изпит. 

 

Раздел VI. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 

Чл.24. /1/ Класирането се извършва по низходящ ред на 

състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани 

специалности и форми на обучение.  

/2/ Класирането се извършва по посочената последо-

вателност на шифрите, а не по словесното им описание. Допуснато 

несъответствие не дава право на кандидатите да претендират, че е 

извършено неправилно класиране. 

/3/ В рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, 

б. “а” от Закона за висшето образование (ЗВО) се приемат успешно 

участвалите в конкурсните изпити лица с трайни увреждания и с 

намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, 

кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на 

кандидатстването, майки с три и повече деца и близнаци, които 

кандидатстват едновременно в едно и също висше училище, 

издържали са успешно кандидатстудентските изпити и единият от 

тях е приет. 

/4/ Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на 

последното планово място за специалността, се приемат над 

утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от ЗВО. 

/5/ Незаетите места за мъже в хода на класиранията може да 

се прехвърлят за жени, и обратно. 

/6/ Кандидатстващите за възстановяване на студентски права 

(ако имат най-малко завършен I курс и успешно издържан 
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кандидатстудентски изпит) се класират в отделна категория, без да 

заемат планови места. 

Чл.25. /1/ Класирането се извършва поетапно, като 

кандидатите са длъжни да се информират лично за етапите на 

отделните класирания (Приложение № 4). 

По време на класиранията не се допуска промяна на 

предварително заявената от кандидата последователност на 

желаните специалности и форми на обучение.   

/2/ При всяко класиране със заповед на Ректора се обявяват 

списъци на приетите по специалности, категории и форми на 

обучение. След обявения за записване срок се провежда следващото 

класиране за попълване на незаетите места. 

/3/ Приетите кандидат-студенти по първата желана от тях 

специалност се записват задължително в указания срок. В 

противен случай губят правото си на участие в следващото 

класиране, а местата им се считат за свободни. 

/4/ Второто класиране

 се провежда за специалности и 

категории, в които са останали незаети места след записване от 

първото класиране. В него могат да участват: 

- незаписалите се от първото класиране; 

- всички некласирани кандидат-студенти. 

/5/ Трето класиране

 се провежда за специалности и 

категории, в които са останали незаети места след второто 

класиране. В него могат да участват: 

- незаписалите се от второто класиране; 

- всички некласирани кандидат-студенти. 

За участие във второто и третото класиране 

кандидатите заявяват лично своето желание в сроковете, 

посочени в Приложение № 4. 

/6/ След класиране на всички кандидати, успешно издържали 

конкурсните състезателни изпити в АУ или с призната оценка от ДЗИ, 

при наличие на свободни места се обявява допълнителен прием. 

Чл.26. АУ дава предимство – до 20% от местата, за всички 

специалности от област Аграрни науки и ветеринарна медицина за 

кандидати, завършили професионални гимназии по селско 

стопанство, земеделие и механизация на селското стопанство, 

участващи в класирането с ДЗИ, с държавен квалификационен изпит 

5   
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(ДКИ) или с успешно издържан конкурсен изпит; от област 

Технически науки за кандидати от тези гимназии, участващи в 

класирането с ДЗИ, с държавен квалификационен изпит (ДКИ) или с 

успешно издържан конкурсен изпит; от област Науки за земята за 

кандидати от професионални гимназии по екология и горско 

стопанство, участващи в класирането с ДЗИ, с държавен 

квалификационен изпит (ДКИ) или с успешно издържан конкурсен 

изпит; от област Социални, стопански и правни науки за 

кандидати от професионални гимназии по туризъм, кандидатстващи 

за специалност Аграрен туризъм. 
 

Раздел VII. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ 
 

Чл.27. Новоприетите студенти в АУ се записват със заповед 

на Ректора в посочените в графика срокове (Приложение № 4). 

Приетите студенти, които не се запишат в определените срокове, 

губят правата си. Приетите студенти представят при записване 

следните документи: 

1. Диплома за завършено средно образование – оригинал. 

2. Лична карта, която след проверка се връща на кандидата. 

3. Медицинско удостоверение от личен лекар. 

4. Четири снимки с формат за лични документи. 

5. Комплект документи за записване (по образец, закупуват 

се на място в АУ). 

6. Документ за платена такса за семестъра. Таксата може да 

бъде платена по един от следните начини: на касата на Аграрния 

университет – в брой или с карта чрез терминално устройство 

ПОС; с банков превод по сметка 

IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00, BIC: UNCRBGSF  

при банка УниКредит Булбанк, на основание за плащане – трите 

имена на студента и специалността. 

От такса за обучение се освобождават: кръгли сираци; лица с 

трайни увреждания и с намалена работоспособност 70 и над 70 на 

сто; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове 

за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.  

7. При записване студентите до 26-годишна възраст подават 

декларация за здравно осигуряване (по образец), която се представя 

в съответния деканат.  
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Раздел VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.28. Кандидат-студентите, представили документи с 

невярно съдържание, попълнили неверни данни в кандидатсту-

дентските документи с цел да заблудят приемните комисии или 

ръководството на Университета, се отстраняват от участие в 

конкурса. Ако нарушението се открие, след като е бил приет, 

студентът се отстранява, независимо в кой курс на обучение е.  

Чл.29. Справки и информация по приемането и записването 

се дава от определените за това служебни лица. За неверни справки, 

давани от други лица, АУ не носи отговорност. 

Чл.30. Молбите и жалбите по кандидатстудентски въпроси 

се подават до Ректора в срок до 01.08.2018 г. Ректорът взема 

решение по молбите и жалбите в съответствие със ЗВО и 

Правилника на АУ в срок до 06.08.2018 г. 

 

 

ВАЖНО!!! 

*На записалите се студенти в първи курс при напускане 

на Университета по собствено желание до една седмица преди 

започване на учебната година се връща 50% от внесената такса. 

След този срок такси не се връщат. 

*На записаните в специалност Аграрен туризъм 

Университетът гарантира обучение по чуждия език, с който са 

кандидатствали, само при условие че се сформира група, не по-

малка от 6 студенти.  

*АУ си запазва правото да променя процедурите по 

приема на студенти в съответствие с бъдещи нормативни 

актове. 

 

Правилникът за приемане на студенти за учебната 

2018/2019 г. в Аграрния университет е утвърден от Академичния 

съвет с протокол № 1/10.09.2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ГРАФИК 

за провеждане на предварителни кандидатстудентски 

конкурсни изпити в Аграрния университет – Пловдив  

за учебната 2018/2019 г.  

 

 

Предварителен изпит  Дата   Час 

 

Биология  24.03.2018 г. (събота)  9,00 

География  24.03.2018 г. (събота)  9,00 

 

 

 
Молби за участие в предварителните конкурсни изпити се 

подават в периода от 06.03.2018 г. до 23.03.2018 г. само в работни дни 

от 8,30 до 16,30 часа в Аграрния университет, както и в бюрата на 

ЦКПИ и НАПС (Приложение № 5).  

 

 

 

 

ВАЖНО!!! 

Сградата и залата, в която се провежда изпитът, се 

обявяват в деня преди изпита след 15,00 часа. 

В деня на изпита кандидат-студентите трябва да се явят в 

8,30 часа пред обявените сгради, като носят задължително 

личната си карта и картончето с поредния си номер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ГРАФИК 

за подаване на кандидатстудентски документи в  

Аграрния университет – Пловдив за учебната 2018/2019 г.  
 

І. За кандидатстване с оценки от ДЗИ 
От 11.06 до 06.07.2018 г. включително за всички кандидат-

студенти, подаващи документи в Кандидатстудентския офис на 

Аграрния университет или чрез ЦКПИ в гр. Стара Загора и НАПС в гр. 

София и техните филиали в страната. 

 

Работно време на комисиите по приема на документи: 
от понеделник до петък  – от 8,30 до 16,30 часа 

събота        – от 9,00 до 15,00 часа 

 

ІІ. За кандидатстване с явяване на конкурсен изпит 

От 11.06 до 29.06.2018 г. включително за всички кандидат-

студенти, подаващи документи в Кандидатстудентския офис на 

Аграрния университет или чрез ЦКПИ в гр. Стара Загора и НАПС в гр. 

София и техните филиали в страната. 

 

Работно време на комисиите по приема на документи:  
 от понеделник до петък – от 8,30 до 16,30 часа 

 събота    – от 9,00 до 15,00 часа 

 

ІІІ. За явяване на допълнителните кандидатстудентски 

изпити 
От 23.07 до 27.07.2018 г. – за кандидат-студенти, желаещи да се 

явят на допълнителен изпит по български език (езикова култура), 

биология или география (кандидати, които са участвали в първия 

изпит, но не са удовлетворени от резултатите, включително получилите 

оценка слаб (2,00) и нови кандидати). 

 

Работно време на комисиите по приема на документи: 
 от понеделник до петък  –  от 8,30 до 16,30 часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ГРАФИК 

за провеждане на основните и допълнителните 

кандидатстудентски  

изпити в Аграрния университет – Пловдив  

за учебната 2018/2019 г. 

 

Състезателен  изпит  Дата   Час 

 

Биология   30.06.2018 г. (събота)  8,00 
 

Български език  30.06.2018 г. (събота)  8,00 

(езикова култура) 

 

География   30.06.2018 г. (събота)  8,00 

 

Биология   28.07.2018 г. (събота)  8,00 

(допълнителен изпит) 

 

Български език  28.07.2018 г. (събота)  8,00 

(езикова култура) 

(допълнителен изпит) 

 

География   28.07.2018 г. (събота)  8,00 

(допълнителен изпит) 

 

 

 

 

ВАЖНО!!! 
 

Сградата и залата, в която се провежда изпитът, се 

обявяват в деня преди изпита след 15,00 часа. 

В деня на изпита кандидат-студентите трябва да се явят в 

7,30 часа пред обявената сграда, като носят задължително 

личната си карта и разпечатката (картончето) с входящия си 

номер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ГРАФИК 

на основните етапи за класиране и записване  

на студенти в Аграрния университет – Пловдив  

за учебната 2018/2019 г. 

 
Обявяване на първото класиране – до 11.07.2018 г. 

Срок за записване след първото класиране – на 12, 13 и 14.07.2018 г. 

Заявяване на участие във второто класиране – на 12, 13 и 14.07.2018 г. 

 
Обявяване на второто класиране – до 16.07.2018 г. 

Срок за записване след второто класиране – на 17 и 18.07.2018 г. 

Заявяване на участие в третото класиране – на 17 и 18.07.2018 г. 

 

Обявяване на третото класиране – до 19.07.2018 г. 

Срок за записване след третото класиране – на 20 и 21.07.2018 г. 

Заявяване на участие в допълнително класиране – от 23 до 27.07.2018 г. 

 
Обявяване на първото допълнително класиране – до 01.08.2018 г. 

Срок за записване след първото допълнително класиране – на 2 и 

3.08.2018 г. 

 

 

 

ВАЖНО!!! 

Точното спазване на сроковете е задължително. 

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват 

изнесената информация за класиранията, потвърждаването, 

записването и да спазват посочените срокове. 

Кандидат-студентите могат да проверят резултатите от 

конкурсните изпити и класиранията на място в УИЦ на АУ и на 

неговата интернет страница – http://www.au-plovdiv.bg/ksk/ и на 

тел: 032/654 250. 

Кандидат-студентите могат да закупят сборници с 

примерни въпроси на тестове по биология и география, необходими 

за тяхната подготовка, САМО в книжарницата на АУ. 

 

 

 

http://www.au-plovdiv.bg/ksk/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ! 

 

За да подадете Вашите кандидатстудентски документи, не е 

задължително да пътувате непременно до гр. Пловдив. 

Това може да стане и чрез Центъра за кандидатстудентска 

подготовка и информация (ЦКПИ) в гр. Стара Загора или чрез 

Националната асоциация за прием на студенти (НАПС) в гр. София 

и техните филиали. 

 

БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ 

ДОКУМЕНТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 

ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ 

www. ckpi-bg.com; e-mail: info@ckpi-bg.com и национален 

телефон на ЦКПИ за информация  0879 120 470  

 
Благоевград, ул. „Ив. Михайлов” № 66 

ЮЗУ, I учебен корпус, зала 206 

Тел.: 0887/886 012 

 

Бургас, бул. „Гладстон” № 47 (Младежки културен център) 

Тел.: 0888/305 539; 0889/598 584; 0889/184 679; 0885/754 436 

 

Варна, ул. „Христо Ботев” № 3 „А” (ЦИО „Вектор”) 

Тел.: 052/602 183; 052/612 266  

 

Видин, ул. „Екзарх Йосиф” № 17, ОУ „Климент Охридски” 

Понеделник–петък от 17,00 до 18,30 часа 

Тел.: 0887/327 768 

 

Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 19 

Учебен корпус 5, вход север, ет. 2, зала 201 

Тел.: 062/633 652; 0882/476 287  

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, учебен корпус 5, зала 400 

Тел.: 062/633 652; 0882/476 287 (след 10.06.2018 г.) 

 

Враца, ВТУ – филиал Враца, Ученически комплекс, корпус І 

Тел.: 092/641 086; 0886/981 155  
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Ул. „Антим І” № 12, СОУ “Козма Тричков” 

Тел.: 092/663 164; 0886/981 155 (след 10.06.2018 г.) 

 

Габрово, пл. „Първи май” № 1, вх. В, ет. 2 

Тел.: 0889/510 557; 0878/264 202  

Ул. „Х. Димитър” № 4, Технически университет – Ректорат 

Тел.: 0889/510 557; 0878/264 202 (след 10.06.2018 г.) 

 

Добрич, ул. „България” № 1, офис 901  

(Централна кооперативна банка) 

Тел.: 058/580 623; 0899/298 593; 0876/650 417 

 

Казанлък, Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” 

Тел.: 0431/62 567; 0878/799 297; 0898/309 636 
 

Кърджали, СОУ „Отец Паисий” 

Тел.: 0361/65 912; 0886/676 146 
 

Кюстендил, ул. „Осми март” № 8, сряда и петък: 11,00–14,00 часа 

Тел.: 0876/796 522 

 

Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 31 (Технически колеж) 

Тел.: 0886/430 997; 0899/852 127 
 

Монтана, ул. ”Трети март” № 98, ет. 1 (Младежки дом) 

Тел.: 0888/698 195  

 

Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 2, ет. 2, офис 1 (в сградата на 

Хебърстрой), понеделник–петък: 10,30–12,00 и 15,30–17,00 часа 

Тел.: 0898/831 917 

 

Перник, пл. „Кракра”, Общински младежки дом 

Тел.: 0899/808 829; 0899/808 816; 0878/344 258 

 

Петрич, Професионална гимназия по икономика и туризъм 

„Проф. Ас. Златаров”, ул. „Отец Паисий” № 3 

Тел.: 0887/886 012 

 

Плевен, бул. „Русе” № 10 "А" (сградата на Асансьорни сервизи)   

Тел.: 0898/684 844; 0889/223 961  

6   
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Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” № 25  

(сградата на Техническия университет – филиал Пловдив) 

Тел.: 0888/645 158; 032/659 502  

 

Разград, ул. „Н. Вапцаров” № 10 (Общежитие за средношколци) 

Тел.: 0878/942 491 

 

Русе,  ул. „Николаевска” № 66, ет. 1 (Стоматологията) 

Тел.: 0885/739 527 

 

Свищов, ул. „П. Ангелов” № 17, СОУ „Д. Благоев” 

Тел.: 0882/342 024; 0882/509 582 

 

Силистра, бул. „Македония” № 121 (ПГСУАУ „Атанас Буров”) 

Тел.: 086/823 025; 0889/909 141 

 

Сливен, бул. „Братя Миладинови” № 18, ет. 3  

(в сградата на Регионално управление на образованието) 

Тел.: 0879/384 769  

 

Смолян, бул. „България” № 58, етаж 2, стая 11  

(бившия Профсъюзен дом) 

Тел.: 0301/63 763 

 

София, бул. „Кл. Охридски” № 2 

Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202 

Тел.: 0899/808 816; 02/850 51 52 

 

Стара Загора, ул. „Армейска” № 9 

(Институт за квалификация на учители, до Музикалното училище) 

Тел.: 042/257 103; 042/646 107  

 

Търговище, ул. „Славейков” № 4, ет. 2, офис 210  

(Дом на техниката), вторник и четвъртък от 11,30 до 13,30 ч. 

Тел.: 0887/113 701 

 

Хасково, Народно читалище „Заря”, ет. 1 (централен вход) 
Тел.: 038/665 413; 0887/035 598 

 



43 

 

Шумен, ул. „Съединение” № 105 (Младежкия дом) 

Тел.: 054/877 532; 0887/225 112  

 

Ямбол, жк Диана, Студентски общежития, блок 14  

Тел.: 046/669 184; 0886/853 731  

 

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ  

ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА 

СТУДЕНТИ (НАПС) ПРЕЗ 2018 г. 
Новини и актуални координати на www.naps.bg 

 
БЛАГОЕВГРАД 

За града документи се подават чрез регистрация в сайта на НАПС, 

а за областта – в бюрата в гр. Сандански и гр. Гоце Делчев 
 

БУРГАС 

1. Ул. „Константин Фотинов” № 44 А 

„Глобус Център” ООД 

Тел.: 056/820 075; 0888/860 840 

2. Ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 15, ет. 2 

Алфа Център ЕООД 

Тел.: 056/823 201; 0878/813 201 
 

ВАРНА 
Ул. „Драгоман” № 5, ет. 2, „Зенит” ООД 

Тел.: 052/612 723; 052/602 490; 0886/744 888; 0878/602 490  
 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
Ул. „Цар Калоян” № 13 

Тел.: 062/623 632; 0897/948 619 
 

ВИДИН 
ПГ „Проф. д-р Ас. Златаров” (за предварителните изпити) и 

Туристически информационен център (за основните изпити) 

Тел.: 0899/169 471 

 

ВРАЦА 
Ул. „Ген. Леонов” № 27 (до Кооперативния пазар) 

Вж. в Google Street View 

Тел.: 0885/251 404; 0878/633 083 
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ГАБРОВО 
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в 

сайта на НАПС  

 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

Ул. „Христо Ботев” № 7, Туристическа агенция „Перла Турс” 

Тел.: 0751/62 154; 0889/898 975; 0898/553 573; 0878/986 385 

 

ДОБРИЧ 
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в 

сайта на НАПС  

 

КЪРДЖАЛИ 
Ул. „Хан Омуртаг” № 3 (зад НАП – Кърджали и банка „Алианц”) 

Тел.: 0885/825 667; 0885/040 173 

 

КЮСТЕНДИЛ 

Ул. „Отец Паисий” № 11, Читалище „Братство”  

(бивш Младежки дом), вж. в Google Maps 

Тел.: 078/526 395 

 

ЛОВЕЧ 
Ул. „Търговска” № 80, ОУ „Христо Никифоров” 

Вж. в Google Street View 

Тел.: 0899/304 488; 0898/710 917; 0885/494 337 

 

МОНТАНА 
Ул. „Трети март” № 84 (над ОББ), Дружество „Знание” 

Тел.: 096/305 573; 0887/703 892 

 

ПАЗАРДЖИК 

Ул. „Иван Вазов” № 16, административната сграда срещу Бизнес  

център „Петраков”, ет. 3, вж. в Google Street View 

Тел.: 0896/817 732; 0895/644 506 

 

ПЕРНИК 

За града и областта документи се подават само чрез регистрация в 

сайта на НАПС 
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ПЛЕВЕН 
Пл. „Възраждане” № 7 (фонтаните), Читалище „Съгласие”  

Тел.: 0887/383 643; 0878/708 121 

 

ПЛОВДИВ 
Ул. „Цар Асен” № 24 (до входа на ПУ) 

Тел.: 032/624 266; 0888/239 120 

 

РАЗГРАД 
Бул. „България” № 17, вх. А, ап. 2, вж. в Google Street View  

Тел.: 0878/746 794 

 

РУСЕ 
Кв. Родина, ул. „Чипровци” № 3, офис ДЕМИ, вж. в Google Street View 

Тел.: 0885/572 423 

 

САНДАНСКИ 
Бул. „Свобода” № 13, вж. в Google Street View 

Тел.: 0886/342 855 

 

СИЛИСТРА 

За града и областта документи се подават само чрез регистрация в 

сайта на НАПС 

 

СЛИВЕН 

Ул. „П. Славейков” № 7, копирен център „Макома” 

Вж. в Google Street View  

Тел.: 044/625 588; 0878/348 115 

 

СМОЛЯН 

За града и областта документи се подават само чрез регистрация в 

сайта на НАПС  

 

СОФИЯ 
Бюро за младежки туризъм „Орбита” 

Ул. „Парчевич” № 7 (до бул. „Хр. Ботев”) вж. в Google Street View 

Тел.: 0876/602 227 
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СТАРА ЗАГОРА 
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в 

сайта на НАПС  

 

ТЪРГОВИЩЕ 
За града и областта документи се подават само чрез регистрация в 

сайта на НАПС  

 

ХАСКОВО 
Бул. „Съединение” № 18, ет. 1, Колеж „Икон интелект“ 

Тел.: 038/664 833; 0879/836 925 

 

ШУМЕН 
Бул. „Плиска” № 36, ет. 3, Център „Зенит” 

Тел.: 054/831 200 

 

ЯМБОЛ 
Ул. „Искър” № 1 А, офис 8 (срещу старата автогара), ЦОПСИ 

Тел.: 046/665 822 
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