
 
 

1 

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

  

 

МАНДАТНА ПРОГРАМА 
 

НА 

 

ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО 
 

на 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 

при Тракийски университет – Стара Загора 

за периода 2020 – 2023 година 

 

 

 

 

 

 

СТАРА ЗАГОРА 
2020 г.  

 



 
 

2 

 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

Мото: „Традиция и продължаващи промени” 

 

ПРИОРИТЕТИ 
 

► Повишаване качеството и ефективността на учебната и 

научноизследователската дейност 

► Осигуряване на благоприятна творческа среда и условия за работа и 

израстване на академичния състав 

► Утвърждаване на Аграрния факултет като национално значима 

институция в областта на висшето образование и аграрната наука 

 

I. Учебна дейност 

Повишаване качеството на обучението и подготовка на нов 

тип конкурентни специалисти (Зооинженери, Агрономи, 

Аграрни инженери, Технолози по рибовъдство и аквакултури 

и Еколози), отговарящи на съвременните изисквания на 

пазара на труда 

 Да се работи целогодишно за привличане на мотивирани студенти от 

страната и чужбина за обучение в АФ чрез разнообразни форми за 

реклама на специалностите.  

 Начина на провеждане на обучението „трябва да мотивира студентите 

да учат и да се подготвят за бъдещата си реализация”, за което основна 

роля имат ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ. 

 Активна работа със студентите през целия курс на обучение.  

 Изграждане на чувство за принадлежност към Аграрен факултет чрез 

запознаване с правилата за академично поведение и нормите за тяхното 

спазване по време на обучението. 

 Актуализиране и хармонизиране на учебните планове и програми в 

унисон с изискванията на европейската образователна система и бизнеса, 

създаващи възможности за мобилност на студенти и преподаватели. 
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

 Да продължи работата по оптимизирането на съотношението между 

активните и пасивните форми на обучение, като се даде преимущество на 

практическите и семинарни занятия с прилагане на съвременни методи и 

технологии. 

 Да се акцентира върху извънаудиторната работа за самоподготовка на 

студентите и практически ориентираното обучение в реална работна 

среда. 

 Въвеждане на практически задания в учебните програми на отделните 

дисциплини, като условие за придобиване на кредити. 

 Да се разшири тестовата система за текущ контрол чрез използването на 

компютърна техника. 

 Да се засили текущият контрол с оглед частично или цялостно 

освобождаване на студентите от семестриални изпити. 

 Да продължи работата за осигуряване на студентите със съвременни 

учебници и учебни помагала, създаване на електронни курсове за 

обучение по отделни дисциплини, както и предоставянето на учебни 

материали в дигитален формат чрез платформата за електронно обучение 

на Тракийски университет. 

 Да се активизира участието на преподавателите в издаването на учебници 

и учебни помагала чрез издателство „Тракийски университет” и чрез 

други издателства у нас и в чужбина. 

 Перманентно да се обновява съдържанието на лекционните курсове, да се 

организират открити лекции с гост-лектори от водещи университети у нас 

и чужбина и от бизнеса. 

 Да се засили езиковата и икономическата подготовка на студентите от 

всички специалности в АФ и да се разширят възможностите за 

подобряване на компютърните им умения.  

 Да продължи работата за подобряване обезпечеността на учебния процес с 

необходимата апаратура, материали (животни, растения, биологични 

обекти, продукти), консумативи и др. 
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

 Да се подобрят условията за провеждане на практическите занятия в 

учебно-експерименталните бази на АФ.  

 Да се актуализират програмите за провеждане на летните учебни практики 

на студентите във ферми, стопанства и предприятия, в които се прави 

модерно земеделие и производство. 

 Да се планират изнесени практически занятия на студентите от отделните 

специалности в реална работна среда. 

 Да се работи за разкриването на нови магистърски програми с актуална 

професионална значимост. 

 Да се търсят възможности за въвеждане на дистанционно обучение в 

отделните специалности в АФ.  

 Да се въведе обучение на английски език в магистърските програми в АФ. 

 Да се работи за привличат чуждестранни студенти за обучение в ОКС 

„Бакалавър” и ОКС „Магистър”. 

 Разширяване на дейността и ролята на Методичните съвети за 

подобряване на организацията и повишаване качеството на учебния 

процес. Привличане на успели представители на бизнеса и студенти при 

обсъждания, актуализации и промени в учебните планове и програми. 

 Да продължи осигуряването на необходимия брой хабилитирани 

преподаватели на основен трудов договор за извеждане на лекционните и 

семинарни курсове. 

 Да се води последователна кадрова политика, насочена към устойчиво 

развитие на научния потенциал на академичната общност в АФ –

привличане и стимулиране на млади учени – докторанти и асистенти. 

 Да продължи процесът по оптимизиране разпределението на учебната 

натовареност на преподавателите в АФ и свеждане до минимум 

необходимостта от хонорувани преподаватели. 

 Предоставяне на възможности за непрекъснато повишаване на 

компетентността и педагогическите умения на преподавателите в АФ, 

усвояване и въвеждане на нови методи и технологии на преподаване.  
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

 Да се разработи система с показатели за обективно отчитане на учебната 

натовареност и качеството на учебната дейност на преподавателите. 

 Да се спазват стриктно учебните графици за провеждане на занятията и да 

се води изрядно учебната документация на катедрите. 

 Да продължи активната работа с Факултетската комисия по качеството и 

отдел „Качество и акредитация“ в ТрУ. 

 Да се разработи и въведе електронна система за информационно 

обслужване на студентите и преподавателите в АФ. 

 Да се усъвършенства системата за проследяване реализацията на 

завършилите студенти от Аграрен факултет с оглед създаване на 

своеобразна трудова борса.  

 Да се поддържа активна обратна връзка с работодателите, с оглед 

получаване на информация за качеството на обучението. 

 За подобряване на практическата подготовка и по-добрата професионална 

реализация на студентите, завършили АФ, да се увеличат договорите с 

водещи фирми от бизнеса и периодично се допълва базата данни за 

работодателите. 

 Създаване на условия за засилване на студентската мобилност. 

 Създаване на условия за подпомагане на обучението и интегрирането на 

студентите в неравностойно положение; 

 Разширяване на възможностите за участие на студенти в спортната и 

художествена дейности.  

 
 

II. Научноизследователска дейност 

Научно-изследователска дейност с обществена значимост и 

приложимост 

 Научноизследователската дейност в АФ да се приведе в съответствие с 

новите критерии на МОН за оценка на НИД във висшите училища и 

научните организации. 
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

 Актуализиране на Правилата за организация на научноизследователската 

дейност в АФ, редът за изразходване на средствата, отпуснати целево от 

държавния бюджет за присъщата на Тракийски университет научна 

дейност и системата за наблюдение и отчитане на НП. 

 Промяна на подхода и въвеждане на нов тип култура при провеждане на 

научноизследователската дейност в АФ, насочена към формиране на по-

големи научни колективи за разработване на значими национални 

проблеми в областта на аграрната наука и технологиите 

(животновъдството, растениевъдството, рибовъдството, екологията и 

опазването на околната среда, здравословни и безопасни храни и 

продукти). 

 Повишаване активността на преподавателите при разработване на 

университетски, национални и международни проекти. 

 Продължаване на практиката за разработване на университетски 

инфраструктурни проекти, с цел финансиране на научни конференции, 

издаване на научно списание и закупуване на нова апаратура. 

 Обновяване на материално-техническата база чрез финансиране  от 

национални и международни проекти. 

 Да продължи традицията по организиране и участие в национални и 

международни научни форуми. 

 Да се работи за засилване на връзката между науката и практиката за 

създаване на научни продукти с ясно изразена добавена стойност, както и 

създаване на консорциуми, обслужващи обществените потребности и 

бизнеса. 

 Да продължи и се разшири разработването на иновативни проекти по 

поръчка на бизнеса. 

 Да се работи за дооборудване на научните лаборатории в АФ, с оглед 

повишаване нивото на провежданите изследвания и извършване на услуги 

на външни потребители от бизнеса. 
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

 Разширяване на сътрудничеството с български и чуждестранни 

университети и научни институти, за съвместна научна и проектна 

дейност, специализации, обмен на преподаватели, докторанти и студенти. 

 Повишаване на междууниверситетската и международна мобилност. 

 Да продължи актуализирането на правилата за атестация на академичния 

състав и на административния и технически персонал. 

 Да продължи популяризирането на научноизследователската и 

внедрителската дейност на АФ чрез провеждането на научни конференции 

и семинари, с участието на учени от страната и чужбина, както и на 

специалисти от практиката. 

 Да се работи активно за повишаване нивото на научното списание 

„Agricultural Science and Technology” и включването му в базата данни на 

Scopus. 

 Да продължи подпомагането и стимулирането на участието на 

преподавателите от АФ в научни форуми, провеждани в чужбина и 

публикуването на статии в списания с импакт фактор. 

 Да продължи активната работа за привличане на студенти в научно-

изследователската дейност в катедрите на АФ, с цел повишаване на 

техните научни познания и участие със статии в научни конференции; 

 Да продължи целенасочената работа за мотивиране на най-добрите 

студенти да участват в докторантски и асистентски конкурси. 

 Да се увеличи броя на обучаваните докторанти в АФ, за обезпечаване на 

научния потенциал, учебния процес и бизнеса.  

 Подпомагане и стимулиране на участието на студентите, докторантите и 

младите учени в мобилности и във факултетски, национални и 

международни проекти за наука и образование. 

 Да продължи активно да се подпомага научното израстване на 

академичния състав в АФ. 

 Проследяване и целево финансиране израстването на младите учени 

(асистенти и докторанти) в АФ. 
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

 Въвеждане на система за стимулиране научноизследователската и 

проектната дейност на преподавателите от АФ. 
 

III. Административно-стопанска дейност 

Материална база 

 Да се разработи план-програма за предстоящите ремонти и модернизиране 

на материално-техническата база на Аграрния факултет.  

 Да продължи практиката за извършване на ремонти и осъвременяване на 

материално-техническата база в отделните катедри (учебни зали, 

лаборатории и кабинети) със средствата от делегираните катедрени 

бюджети, отчисления от курсове по СДК, проекти и от дарения. 

 Да се търсят възможности за по-ефективно използване и стимулиране на 

служители, студенти и преподаватели, участващи с доброволен труд в 

ремонтните дейности на АФ. 

 Да се работи за обновяване и оборудване на учебните зали с климатици и 

съвременна дигитална техника за провеждане на занятия. 

 Да продължи обновяването на компютърната, дигиталната и офис техника 

в АФ и закупуване на лицензирани софтуерни продукти и програми 

 Осъществяване на ефективна поддръжка на техниката и оборудването на 

територията на АФ. 

 Създаване, оборудване и въвеждане в експлоатация на съвременна 

лаборатория за окачествяване на мляко и млечни продукти. 

 Да продължи модернизирането, преустройството и превръщането на УОС 

в печеливша съвременна структура, отговаряща в максимална степен на 

изискванията за провеждане на практически занятия със студентите. 

 Съвместно с Ректорското ръководство да се разработи Проект за 

обновяване и модернизиране на конната база.  

 Да продължи изграждането на малки експериментални, демонстрационни 

бази на територията на Студентски град. Изграждане и оборудване на 

експериментална база и колекционно стадо от птици към секция 

Птицевъдство на територията на Студентски град. 
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

 Да продължи работата по модернизация и дооборудванене с необходимата 

техника в Учебно-опитното поле на катедра „Растениевъдство“.  
 
 

 IV. Финансова дейност 

Поддържане на финансова стабилност  чрез увеличаване на 

приходите и целесъобразно, разумно изразходване на 

средствата 

 Да участваме активно при формирането и разпределението на бюджета на 

Тракийски университет по структурни звена, като отстояваме 

финансовите интереси на Аграрния факултет. 

 Да се търсят възможности за увеличаване на постъпленията в приходната 

част на бюджета чрез: 

- Привличане на чуждестранни студенти; 

- Увеличаване на студентите в платена форма на обучение; 

- Курсове за следдипломна квалификация; 

- Ефективно използване на лабораториите за изследване на проби и 

анализи; 

- Консултантска дейност; 

- Рекламна дейност; 

- Дарения. 

 Разработване и управление на Национални и Международни проекти с 

национално или чуждестранно финансиране. 

 Разработване на бизнес проекти за внедряване на научни достижения в 

практиката. 

 Да продължи разумното изразходване на средствата от бюджета на АФ и 

стриктното спазване на финансовата дисциплина. 

 Съвместно с Ректорското ръководство да се работи за поетапно и 

устойчиво нарастване заплатите на преподавателите и служителите в 

Университета и Аграрния факултет. 

 Разработване на критерии за справедливо заплащане на труда на 

преподавателите и служителите. 
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

V. Следдипломно обучение и консултантска дейност 

 Да се разшири дейността на Центъра за следдипломно, професионално 

обучение и консултантска дейност в насока разработване и управление на 

технологични проекти, съвместна дейност с други структурни звена на 

ТрУ и външни организации. 

 Активизиране на катедрените колективи за организиране на актуални 

курсове за следдипломно и професионално обучение. 

 Рационално използване на базата на АФ, ТрУ и на партньорски 

организации за провеждане на следдипломно и професионално обучение. 

 Засилване контрола при провеждането на курсове и оформянето на 

документация по СДК. 

 Проучване на мнението на курсистите и институциите, за които се 

подготвят, относно тематиката, условията и качеството на обучението. 
 

VI. Социално-битови въпроси 

 Да се възстанови практиката за осигуряване на ежегодни профилактични 

прегледи на преподавателите и служителите от АФ. 

 Съвместно с Ръководството на Тракийски университет да се работи за 

откриването на лекарски и стоматологичен кабинет на територията на 

Студентски град. 

 Да продължат грижите на преподаватели, служители и студенти от АФ за 

поддържане и облагородяване на района.  

 Да се подпомагат студентите при решаването на социално-битовите им 

въпроси (настаняване в общежития, столово хранене, транспорт и др.). 

 Да се търсят възможности за осигуряване на карти за транспорт на 

служителите от АФ. 
 
 

VII. Работа със студенти 

 Да се поддържа комуникация със Студентски съвет и периодично да се 

обсъждат проблемите на студентите. 
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

 Привличане на по-голям брой студенти в кръжочната и научно-

изследователска дейност на катедрите. Подпомагане участието им в 

Национални и Международни студентски конференции. 

 Организиране на срещи на студентите от АФ с техните потенциални 

бъдещи работодатели – водещи фирми от аграрния бизнес, развъдни 

асоциации, браншови организации и др. 

 Търсене на възможности за осигуряване на бизнес-стипендии на 

студентите с ангажименти за бъдеща работа. 

 Активно съдействие и осигуряване на средства за художествено-

творческа и спортна дейност на студентите. 

VIII. Работа с правителствени и неправителствени  

организации 

 Поддържане на тесни контакти с централната и местна власт, с 

министерства и други институции, имащи пряко отношение към предмета 

на дейност на специалистите, които се обучават в АФ. 

 Да се разширят и задълбочат връзките с неправителствените организации 

(развъдни, браншови и др.) и с представители на бизнеса в аграрния 

сектор. 

 Да продължи активното участие на АФ в комисии за промяна на 

законовите и нормативни уредби, регламентиращи дейностите, 

извършвани от специалисти, завършили факултета. 

 Да се разшири участието на преподаватели от АФ в държавни комисии за 

признаване на нови породи животни и сортове растения, в работни групи 

за разработване на стратегии и програми за развитието на аграрния сектор 

и др. 

 

Рекламна дейност 

 Активна рекламна дейност за популяризиране дейността и укрепване 

имиджа на Аграрния факултет и повишаването на неговата популярност у 

нас и в чужбина. 
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АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ 
СТАРА ЗАГОРА 

 Засилване и разнообразяване на медийното присъствие на АФ – за 

утвърждаването му като национално значима институция в областта на 

висшето образование, аграрната наука и за привличане на повече студенти. 

 Разширяване разнообразието от рекламни материали и продукти със 

символите на АФ и търсене на начини за тяхното разпространение. 

 Да продължи участието на АФ в национални и международни изложения 

и семинари. 

 Системно обновяване на WEB-сайта и Facebook страницата на АФ. 

 

Символи, ритуали, история и традиции на АФ 

 Да се съхранява и популяризира историческото, културното и научното 

наследство на АФ сред студентите и обществеността. 

 Съхраняване и развитие на академичните традиции за удостояване на 

учени и преподаватели от АФ и други университети у нас и в чужбина с 

престижни награди и почетни звания. 

 Разширяване и обогатяване на Музейната сбирка на АФ и Музея на коня. 

 

 

 

Настоящата Мандатна програма на Деканското ръководство на АФ е обсъждана и 

приета на Заседание на ДС през месец февруари 2020 г. и е актуализирана и 

синхронизирана с Мандатната програма на Ректорското ръководство, приета на 

Академичен съвет (03.02.2021 г.). 

 

 

 

Декан на АФ 

Доц. д-р Димитър Панайотов 

 


