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Уважаеми членове на Общото събрание,
Отчетният доклад за дейността на Деканското ръководство и академичната
общност на Аграрния факултет обхваща периода от 14.12. 2011 г. до 16.12. 2015 г. През
отчетния период преподавателите, служителите и студентите положиха много труд за
поддържане и усъвършенстване на учебната, научноизследователската, организационната
и административната дейност. Всички наши действия и активности бяха насочени към
издигане на авторитета на Аграрния факултет и Тракийския университет. В цялостната си
дейност сме се съобразявали със съвременните европейски и световни изисквания и
тенденции, с изискванията на законодателството на Р България, със ЗВО, както и с
правилниците за устройство, дейност и управление на Аграрния факултет и Тракийския
университет.
Получилите правомощия от Общото събрание на Аграрния факултет органи на
управление – Факултетен съвет, Декан и Декански съвет изпълняваха своите задължения.

1. Структура
През отчетния период в структурата на Аграрния факултет не са извършвани
промени. В този си вид тя е рационална и създава условия за нормално провеждане на
учебна, научноизследователска и административна дейност, осигурявайки необходимата
координация за осъществяването на специфичните за Аграрния факултет функции(Схема
1 и 2).

2. Управление на Аграрния факултет
През отчетния период Деканското ръководство работи в следния състав:
Декан
- проф. д-р Радослав Славов, дсн
Зам. Декан по АСД
- доц. д-р Михаил Панайотов
Зам. Декан по УД
- проф. д-р Гюрга Михайлова, дсн
Зам. Декан по НИДМС
- проф. д-р Димитър Павлов, дсн – до 29.10. 2013 г.
- проф. д-р Светлана Георгиева – от 29.10. 2013 г.
Секретар
- проф. д-р Веселин Радев
Разширеният Декански съвет включва в състава си Деканското ръководство,
ръководителите на катедри, а в случаите на необходимост в неговите заседания участват
и председателите на Методичните съвети по специалности.
През отчетния период Председател на Общото събрание на АФ е проф. дсн Васил
Атанасов, а Зам. Председател е доц. д-р Кънчо Пейчев.
Факултетният съвет на Аграрния факултет през периода от 14.12. 2011 г. до 16.12.
2015 г. е претърпявал промени в своя състав. Поради навършване на пенсионна възраст, от
ФС са излязли проф. дсн Димитър Павлов, проф. дсн Майя Попова, проф. д-р Марин
Кабакчиев, доц. д-р Банко Банев и доц. д-р Вацлав Дрбохлав. На тяхно място в състава на
ФС са постъпили, след избор от Общото събрание, проф. д-р Светлана Георгиева, доц. д-р
Рашко Георгиев, доц. д-р Тодор Илиев и доц. д-р Мима Тодорова.
Поради завършване срока на обучение, от състава на ФС са излязли студентите
Анатолий Христов, Златко Манолов и Ивона Йорданова. На тяхно място са постъпили,
след избор от ОС на АФ, докт. Ивайло Маринов и студентите Васил Петров и Бетина
Петрова.
Дейността на ФС беше делова, аналитична и конструктивна. Подложени на анализ
бяха учебната, научноизследователската, организационната и други дейности, свързани с
пряката работа на студентите, преподавателите, служителите и структурите на АФ. В
огромната си част решенията бяха взети с пълно единодушие. Членовете на ФС
проявяваха активност, конструктивизъм и академичност при обсъжданията и вземането на
решенията.
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СХЕМА 1
СТРУКТУРА НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТ. ЗАГОРА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

Аграрно
инженерство

Растениевъдство

Генетика,
развъждане и
репродукция
Морфология,
физиология и
хранене на
животните
Животновъдствопреживни животни
и млекарство

Животновъдствонепреживни и
други животни

Приложна екология
и зоохигиена

Морфология на жив.
Месо и месни прод.
.Физиология на жив.
Хранене на жив.

Биология и
аквакултура

Ботаника
Зоология и екология
Аквакултура

Биохимия
Микробиология
Физика

Приложна екология
Зоохигиена
Здравеопазване

Свиневъдство
Птицевъдство
Зайцевъдство и
дивечовъдство
Пчеларство и
Бубарство
Коневъдство

Говедовъдство и
биволовъдство
Овцевъдство и
козевъдство
Млекарство

Генетика
Развъждане
Репродукция

ФСО
ДЕКАНАТ
Опитно поле

УЕБ

НИО

НИЛ

ЦБГСУАР

ЦСПОКД

С
Е
К
Ц
И
И

Биохимия,
микробиология и
физика

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ЦКРНМП

К
А
Т
Е
Д
Р
И

ДЕКАНСКИ СЪВЕТ
ДЕКАН
ОСНОВНИ ЗВЕНА
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СХЕМА 2
УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

ДЕКАН

ГЛАВЕН
СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЗАМ. ДЕКАН по
НИДМС
ЗАМ. ДЕКАН по АСД
ЗАМ. ДЕКАН по
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
СЕКРЕТАР

ФСО

НАУЧНО СПИСАНИЕ
ЦЕНТЪР ЗА КООРДИНАЦИЯ И
РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ И
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ЦЕНТЪР ЗА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И УСТОЙЧИВО
АГРАРНО РАЗВИТИЕ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
ЛАБОРАТОРИЯ

НАУЧНОИНФОРМАЦИОНЕН
ОТДЕЛ
УЕБ, ОПИТНО ПОЛЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ
ЦЕНТЪР ЗА СЛЕДДИПЛОМНО,
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И
КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

ОТДЕЛ КАЧЕСТВО И
АКРЕДИТАЦИИ

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ
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Продължава добрата традиция, след всяко заседание на ФС, в кратък срок, на
електронните адреси на всички преподаватели от АФ, да се изпращат извадки от
протоколите с решенията, вземани от ФС. Считаме, че това е изключително важно,
предвид необходимостта академичния състав на Факултета да бъде запознат в пълна
степен с решенията, които взема Факултетния съвет.
През отчетния период е продължена традицията преди Факултетните съвети, или
по важни поводи, да се провеждат Разширени декански съвети (РДС) с ръководителите на
катедри, а когато е необходимо и с председателите на Методичните съвети по
специалности. Провеждането на РДС подпомага в много голяма степен деловитостта в
работата на Факултетния съвет, вземането на добре обмислени решения и тяхното
изпълнение. Ежеседмично са провеждани заседания на Деканския съвет (ДС). През
отчетния период са проведени 184 заседания на ДС и 19 заседания на РДС.
За цялостната дейност на Аграрния факултет, значителна по обем и важност работа
е извършена от Методичните съвети по специалности, както и от избираните комисии и
работни групи. Оценяваме високо извършената от тях работа и им благодарим.
За времето на отчетния период ФС взе решения за обявяването на 9 редовни
докторантури, 20 конкурса за асистенти, 7 конкурса за „Гл. асистент“, 12 конкурса за
академичната длъжност „Доцент” и 11 конкурса за академичната длъжност „Професор”.
Зачислени в редовна докторантура са 5 докторанти, в докторантура на самостоятелна
подготовка – 15 докторанти и 2 в задочна докторантура. Отчислени с право на защита са
19 докторанти.
През отчетния период ФС извърши избор на Научни журита – 22 за ОНС
„Доктор“; 5 за НС „Доктор на науките“, 12 за академичната длъжност „Доцент“ и 11 за
академичната длъжност „Професор“. Факултетният съвет отговорно и академично
проведе процедурите по избор за академични длъжности – 11 за „Професор”, за „Доцент“
– 12, за „Гл. асистент“ – 7 и за „Асистент“ – 18, както за избор на редовни докторанти - 5.
На свое заседание (Протокол 20/29.10. 2013 г.) ФС освободи проф. дсн Димитър
Павлов от длъжност Зам. Декан по НИДМС (по негово желание и по здравословни
причини) и избра на тази длъжност доц. д-р Светлана Георгиева. Използваме случая още
веднъж да изкажем благодарността на Деканското ръководство и на академичната
общност към проф. дсн Димитър Павлов за неговата всеотдайност в работата му като Зам.
Декан по НИДМС в АФ.
През отчетния период дейността на Факултетния съвет беше делова и
конструктивна. Извършена е актуализация на комисии в АФ – Комисии за Държавни
теоретични изпити, Комисии за защити на дипломни работи, Комисии за защити на летни
практики и преддипломни стажове, Комисия за контрол на процедурите за развитие на
академичния състав, Комисии по научни направления и Методични съвети по
специалности. Приемани са отчетите и плановете за учебната дейност на преподавателите,
като са обсъждани възможностите за по-балансирано разпределение. Обсъдено и е взето
решение за въвеждането на задочна форма на обучение в ОКС „Бакалавър“ и на обучение
в ОКС „Магистър“ по специалността „Аграрно инженерство“. Обсъждани и
актуализирани са учебните планове и учебните програми за ОКС „Бакалавър“ и
„Магистър“ за специалностите в АФ. Обсъдени и приети са доклади по САНК за
специалностите
„Зооинженерство“,
„Рибовъдство
и
аквакултура“,
„ЕООС“,
„Агрономство“ и „Аграрно инженерство“. Извършено е обсъждане и са взети решения
относно системата на преподаване, оценка на знанията на студентите, както и на
информацията за студентската оценка за качеството на преподаване. Избрана е комисия за
изготвяне на атестационен лист за атестация на преподавателите и са обсъдени
резултатите след извършената атестация. Обявявани са конкурси и са провеждани избори
на хонорувани преподаватели. Вземани са решения за натоварване на нехабилитирани
преподаватели за извеждане на лекционни курсове. Подготвяни са информации и са
обсъждани резултатите от изпитните сесии и Държавните изпити, както и готовността за
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учебните занятия преди и в началото на всеки семестър. Определяни и утвърждавани са
дати за Държавни изпити и перманентни сесии. Разглеждани, обсъждани и утвърждавани
са молби на студенти за служебни заверки. Направени са заявки за прием на студенти и
докторанти през 2012, 2013, 2014 и 2015 г., както и предложения за промени в кандидатстудентския справочник. Изготвени, обсъдени и приемани са информации за проведените
кандидат-студентски кампании през 2012, 2013, 2014 и 2015 г. Обсъдена и приета е
система от правила за отпечатване на учебници и ръководства. Извършено е обсъждане и
направено предложения за отпечатване на учебници и учебни помагала за нуждите на АФ
от изд. „Тракийски университет”. Обсъждани и утвърждавани са срокове, програми,
отговорници и комисии за защита на летни практики и преддипломни стажове.
Осъществена е процедура и са утвърдени НИП в АФ за 2012, 2013, 2014 и 2015 г.,
финансирани от ТрУ. Приети са приоритети за разработване и оценка на научните
проекти в АФ. Приемани са междинни и окончателни отчети по НИП, както и решения за
удължаване на сроковете за изпълнение на някои от тях. Избирани са рецензенти на
окончателни научни отчети. Приемани са учебни и научни планове, научни отчети,
атестации, финансови планове и отчети, както и такси на докторанти. Вземани са решения
за избор на консултанти, отчисляване на докторанти с право на защита, както и
коригиране на теми на дисертационни трудове и на финансови планове. Вземани са
решения за обявяване на конкурси за академични длъжности „Асистент”, „Доцент“ и
„Професор”. Обсъден и приет е годишен отчет за научните постижения на
преподавателите в АФ. Приети са отчети и е обсъждана работата на научното списание
„Agricultural Science and Technology“. Извършвани са попълвания в състава на
редакционния съвет. ФС много внимателно и аналитично извършваше избори за Научни
журита по процедури за академичната длъжност „Професор” и публични защити на
дисертации за ОНС „Доктор” и НС „Доктор на науките”. ФС отговорно и академично
проведе процедурите по избор на докторанти, както и за академичните длъжности
„Асистент”, „Доцент“ и „Професор” в АФ. Извършено е обсъждане и са взети решения по
провеждането на Научни конференции на АФ. Утвърждавани са програми и размери на
такси за индивидуални и групови курсове по СДК и специализации. Представяна,
обсъждана и приемана е информация за финансовото състояние на АФ, както и
делегирани бюджети на катедрите и другите основни звена. Приемани са бюджети за
2012, 2013, 2014 и 2015 г. Обсъждани и утвърждавани са участията на АФ в
селскостопанските изложения АГРА-2012, 2013, 2014 и 2015 г. и БАТА-Агро-2012, 2013,
2014 и 2015 г. Обсъждани и приемани са кадрови промени. Присъдено е почетното звание
„Професор Емеритус“ на проф. дсн Илия Минков Димитров и „Доктор хонорис кауза“ на
проф. д-р Николай Тодоров.
През отчетният период, Факултетния съвет на АФ, по време на своите заседания, е
обсъждал и вземал решения по още редица важни въпроси, касаещи работата в АФ.
Разрешете ни да не се спираме на всички тях. Взетите решения са изпълнени.
Дейността на ФС за периода (2012-2015 г.) е обсъдена на заседание на ФС на 15.12.
2015 г. ФС прие отчета на Декана за дейността на ФС от 2012 до 2015 г. и определи много
добра оценка за своята работа.
От името на Деканското ръководство отправяме нашата благодарност към
членовете на ФС на АФ за тяхната усърдна работа през мандата (2012-2015 г.).

3. Учебна дейност
3.1. Прием на студенти в АФ
В Тракийският университет ежегодно се провежда кандидатстудентска кампания,
както от страна на Ректората, така и по структурни звена. Изхождайки от конкретните
условия, Аграрния факултет съдейства и участва в рекламната кампания, организирана от
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страна на ТрУ, а именно: включване в кандидатстудентските борси в страната, изпращане
на информационни материали и посещение на място в средни училища, информиране на
кандидат-студентите за цялостния процес на кампанията чрез сайта на Университета,
използване на възможностите на медиите, бюрата по труда и др.
Деканското ръководство и академичната общност на АФ също провеждаха своя
рекламна кампания изразяваща се в:
- Ежегодно рекламиране на специалностите в АФ чрез изпращане на рекламни
материали (на хартиен и електронен носител) до голям брой средни училища, независимо
от информационните материали, изпращани от Университета.
- Участието в АГРА и БАТА-АГРО също е използвано в максимална степен, за да
се популяризират специалностите в Аграрния факултет.
- Реклама на специалностите е осъществявана чрез медиите – телевизия и радио.
- Посещаване на средни училища в редица градове на страната, като през
последната година, освен Деканското ръководство, бяха сформирани и екипи от
преподаватели, които представиха пред учениците специалностите, по които се провежда
обучение в АФ, условията за кандидатстване и рекламни материали.
Тези мероприятия даваха положителен ефект върху попълването на местата по
държавната поръчка, определена от МОН, въпреки непрекъснато намаляващия брой на
завършващите средно образование.
В периода на кандидатстудентските приеми 2012-2015 г. бяха предприети и други
мерки, които също спомогнаха за усвояване на местата по специалностите, предвид
тенденцията на незапълване на места по държавна поръчка и обявявания през последните
години допълнителен прием, както от други университети, така и от ТрУ, особено
изразено през последните две години на кандидатстудентската кампания – 2014 и 2015 г.
През пролетта на 2012 г. ТрУ проведе ден на отворените врати за кандидатстудентите, техните родители и учители. През 2013 г. в кандидатстудентската борса
участваха и студенти от Студентски съвет на ТрУ. Новост в организацията на
кандидатстудентската кампания през същата година е включването в единен конкурс на
всички звена на Университета, включително ФТТ – Ямбол, което увеличи възможностите
на кандидатите по отношение на по-голям брой на посочени желания. Включването на
всички звена в единен конкурс се отрази и на организацията на предварителните изпити –
броят сесии на предварителните изпити беше увеличен, което продължи и през
следващите години. Освен в Стара Загора предварителни изпити бяха проведени и в
Ямбол, Хасково и Добрич. За първи път Тракийския университет организира и използва
два приемни пункта за прием на кандидатстудентски документи – на територията на
Студентски град в Стара Загора и във ФТТ - Ямбол. През 2013 г. се извърши
едновременно провеждане на предварителни изпити в Стара Загора и в Ямбол. Тест по
биология освен в Стара Загора се проведе и в Хасково, а от 2014 г. и в Ямбол. През 2015 г.
беше променена организацията на предварителните изпити спрямо предходната година след провеждането на първоначално утвърдените 4 сесии от предварителни изпити, през
месеците март и април, бяха организирани още две изпитни дати - през месец май.
Следва да се отбележи, че през последните години кандидатстудентската кампания
се провежда в условията на силна конкуренция, не само от страна на другите
университети, но и от обстоятелствата, породени от икономическата криза, от големия
брой места, отпускани по държавна поръчка за университетите в страната и намаления
брой завършващи ученици, от признаване на ДЗИ от все по-голям брой университети, от
факта че зрелостниците не успяват да получат навреме дипломи за средно образование и
пропускат лятната кандидатстудентска кампания, както и че някои зрелостници
продължават висшето си образование в чужди университети и др. Направената справка
показва, че броят на дипломиралите се випускници на средните училища в България
непрекъснато намалява и за 2015 г. е 60% от броят им от преди 9 години (2007 г.).
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Наблюденията през изминалите кампании показват, че веднъж записали се
кандидат-студентите по-рядко се отписват, което наложи кампанията да се провежда с
изпреварващи темпове спрямо другите университети - през последните две години всички
срокове за класиранията бяха изтеглени максимално напред във времето, което също се
отрази положително на кандидатстудентския прием.
Най-голям е броят на кандидат-студентите през отчетния период за специалността
„ЕООС” (табл. 1). През учебната 2014/2015 година в АФ по решение на ФС за първи път
се извърши прием на студенти в задочна форма на обучение за специалността „Аграрно
инженерство”. С изключение на специалност „Рибовъдство и аквакултура”, продължава
тенденцията от предходни кампании на по-висок брой кандидат-студенти жени, в
сравнение с кандидат-студентите мъже.
Таблица 1. Брой на посочените желания за специалностите в АФ - ОКС „Бакалавър”

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

Специалности в АФ
„Зооинженерство”, редовно
„Зооинженерство”, задочно
„ЕООС”, редовно
„ЕООС”, задочно
„Агрономство”, редовно
„Агрономство”, задочно
„Рибовъдство и аквакултура”, редовно
„Рибовъдство и аквакултура”, задочно
„Аграрно инженерство”, редовно
„Аграрно инженерство”, задочно
Общ брой желания в АФ

2012
270
298
466
498
283
326
175
243
267
4838

2013
242
229
329
332
258
286
149
168
194
4200

2014
166
130
224
200
184
169
100
99
141
145
3572

2015
157
127
209
202
157
163
77
85
98
140
3430

Местата, определени по държавна поръчка, за ОКС “Бакалавър”, през отчетния
период бяха усвоявани на 100% за всички специалности на Факултета през 2012 и 2013 г.
(табл. 2). Те бяха запълвани в голяма степен до края на месец август. През 2014 и 2015 г.
останаха незапълнени съответно 11 и 6 места. Общият брой на местата за студентите в
ОКС „Бакалавър” по държавна поръчка през отчетния период, варира от 310 през
учебната 2012/2013 г. до 325 за учебната 2014/2015 г., който брой е значително по-голям в
сравнение с общия брой места в останалите звена на Университета.
През учебната 2015/2016 г. в ОКС “Магистър” не бяха усвоени всички заявени
места по държавна поръчка (табл. 2), като броя на незаетите места е общо 4, от които 3
места в магистърските програми на професионално направление „Биологически науки” и
1 място в „Общо инженерство”. Причина за това е и значително по-малкия брой на
кандидатите, в сравнение с предходните години.
В резултат на ежегодната актуализация на ЗВО продължава да се извършва и прием
на студенти в платена форма на обучение, в рамките на свободния капацитет в
образователно-квалификационните степени, след средно образование, което продължи и
през настоящата учебна година (табл. 3). Броят на студентите, приети в платена форма на
обучение в ОКС „Бакалавър” в АФ, през учебната 2015/2016 г. е 4-ма.
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Таблица 2. Брой места по държавна поръчка за специалностите от Аграрния факултет, в ОКС „Бакалавър” и „Магистър”
Специалност
„Зооинженерство”
„ЕООС”

Прием 2012
Прием 2013
редовно задочно общо редовно задочно общо
ОКС „Бакалавър”
70
40
110
70
40
110

Прием 2014
редовно задочно общо

Прием 2015
редовно задочно общо

65 (8)*

45

110

60 (6)*

45

110

„Агрономство”

30
40

30
30

60
70

35
40

30
30

65
70

35
40

30
30

65
70

35
40

30
30

65
70

„Аграрно инженерство”

25

-

25

25

-

25

20

15

35

20

15

35

„Рибовъдство и
аквакултура”

25

20

45

25

20

45

25 (3)*

20

45

20

20

40

Общо

190

120

310

195

120

315

185

140

325

175

140

320

10

5

15

10

5

15

„Зооинженерство”

10

5

15

ОКС „Магистър”
10
5
15

„ЕООС”

10

5

15

10

5

15

10

5

15

10 (3)*

5

15

„Агрономство”

5

5

10

10

5

15

10

5

15

10

5

15

„Аграрно инженерство”

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

5 (1)*

5

25

15

40

30

15

45

30

20

50

30

20

50

Общо за АФ
315
135
350
225
* - в скобите е посочен броя на неусвоените места

135

360

215

160

375

205

160

370

Общо
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Таблица 3. Брой усвоени места в платена форма на обучение
Специалност

Прием 2012
Прием 2013
редовно задочно общо редовно задочно общо
ОКС „Бакалавър”

Прием 2014
редовно задочно общо

Прием 2015
редовно задочно общо

„Зооинженерство”

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

„ЕООС”

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

„Агрономство”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

„Аграрно
инженерство”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

„Рибовъдство и
аквакултура”

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общо

1

3

4

-

1

1

-

-

-

1

3

4

ОКС „Магистър”
„Зооинженерство”

5

5

10

6

4

10

18

10

28

12

17

29

„ЕООС”

10

12

22

11

5

16

10

10

20

-

-

-

„Агрономство”

5

9

14

10

6

16

7

20

27

-

14

14

„Аграрно
инженерство”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общо

20

26

46

27

15

42

35

40

85

12

31

43

Общо за АФ

21

29

50

27

16

43

35

40

85

13

34

47
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През последните три години се наблюдава плавна тенденция на намаляване на броя
участия в изпитите по биология (както на тези в теста, така и на тези в изпита). Броят на
участниците в предварителните изпити на теста по биология, който е основен изпит за
специалностите в АФ, варира от 231 през 2014 г. до 311 през 2012 г., със среден успех за
приема от среден 3.15 до добър 4.44 (табл. 4). При проверката на тестовете по биология се
използва компютърна техника за автоматично оценяване, което ускорява процеса на
проверяване от една страна и от друга се елиминира необходимостта от организиране на
комисии при оценяване на писмените работи.
Времето за приемане на документи за редовните изпити беше оптимизирано през
последните две години така, че да позволи максимално ранно провеждане на изпитите.
През 2015 г. в ТрУ бяха приети документите на общо 2496 кандидат-студенти за прием
след средно образование. Цифрата е близка до тази от предходната година. Но анализа
показва, че се наблюдава спад на посочените желания за специалностите не само в
Аграрния факултет, но и в останалите звена на ТрУ. За последните години броят на
желанията за АФ е намалял над 2.5 пъти: от общо 4198 желания през 2011 г., до 2826
желания за 2012 г. и 2187 желания за 2013 г., 1558 желания за 2014 г. когато този брой
желания се оказаха недостатъчни за запълване на държавната поръчка, и до 1236 желания
за настоящата година. Посоченото показва, че рискът от незапълване на държавната
поръчка се очертаваше като проблемен и прогнозите за недостиг на кандидати за
запълване на държавната поръчка се оправдаха. За свободните места беше обявен
допълнителен прием на документи, бяха организирани също и допълнителни изпитни
сесии, в резултат на което след 30 октомври останаха незапълнени посочените по-горе
общ брой места по държавна поръчка.
Броят
на
участниците, кандидатствали
в
конкурса
на
редовните
кандидатстудентски изпити за специалностите в Аграрния факултет, както и резултатите
от изпитите, са представени на табл. 5. Броят на кандидатите, явили се на тест по биология
варира от 215 през 2015 г. до 329 през 2012 г. Средният успех от теста е в границите 3.333.68. Най-голям е броя на кандидатите, получили оценка среден (3.00-3.49), не само на
предварителните (табл. 4), но и на редовните изпити (табл. 5). Ниските минимални балове
за повечето от специалностите на факултета са сериозен проблем, който неминуемо се
отразява негативно върху успеха на студентите по време на следването, което е най-силно
изразено в първи курс.
Постигнатият от ТрУ и АФ резултат по отношение на попълването на местата по
държавна поръчка е несъмнено успех, който потвърждава ефективността на подхода,
прилаган от Университета по отношение на кандидатстудентския прием. Би могло да се
помисли какво още да се направи така че информацията за Университета, респективно
Факултета, да обхване още по-широк периметър от страната. Резерви могат да се потърсят
в посока на насищане на публичното пространство с още повече рекламни материали за
ТрУ, особено там където има публични места с големи потоци от хора, по примера на
билбордовете поставяни последните 2 години. Намаляването броя на учениците като
потенциални кандидат-студенти през следващите години, и особено очертаващата се
тенденция за минимален брой завършващи през 2016 г., налага необходимостта от търсене
на нови възможности за набиране на достатъчен брой кандидат-студенти.

3.2. Студенти, обучавани в АФ
Всички професионални направления и специалности, по които се извършва
обучение във Факултета са акредитирани, като при някои процедурата на получаване на
нова – поредна, акредитация е факт, а при някои - в ход. Броят на студентите, обучавани в
специалностите на АФ през отчетния период, е представен на табл. 6.
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2
5
0
0
5
8
0
0
6
0
6
0
4
3
1
0

81
175
43
12
66
126
10
58
70
110
38
13
67
130
33
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Среден
успех

1
8
0
1
3
10
2
2
1
4
3
1
1
3
2
4

Анулиран
и

4
10
0
0
10
9
0
5
7
6
0
0
2
12
3
0

Участвали
в изпита

8
20
5
2
15
14
0
10
5
9
5
0
8
12
4
3

Не се
явили

16
43
10
2
17
27
2
17
14
19
5
1
4
19
6
3

С оценка
6.00

49
93
24
8
18
62
8
25
36
71
18
12
41
82
18
18

С оценка
5.50-5.99

2
4
4
0
1
6
0
1
2
5
4
0
8
2
1
0

С оценка
4.50-5.49

Биология тест, 24.3.2012 г. - Ст. Загора
Биология тест, 7.4.2012 г. - Ст. Загора
Биология тест, 21.4.2012 г. - Хасково
Биология тест, 28.4.2012 г. - Добрич
Биология тест, 23.3.2013 г. - Ст. Загора
Биология тест, 6.4.2013 г. - Ст. Загора
Биология тест, 13.4.2013 г. - Добрич
Биология тест, 27.4.2013 г. - Хасково
Биология тест, 22.3.2014 г. - Ст. Загора
Биология тест, 5.4.2014 г. - Ст. Загора
Биология тест, 12.4.2014 г. - Хасково
Биология тест, 26.4.2014 г. - Ямбол
Биология тест, 21.3.2015 г. - Ст. Загора
Биология тест, 4.4.2015 г. - Ст. Загора
Биология тест, 18.4.2015 г. - Хасково
Биология тест, 25.4.2015 г. - Ямбол

С оценка
3.50-4.49

Предварителни изпити

С оценка
3.00-3.49

Статистически данни за резултатите от предварителните изпити - тест по биология, по години

С оценка
2.00-2.99

Таблица 4.

3.74
3.80
3.54
3.65
4.44
3.90
3.48
3.94
3.97
3.57
3.88
3.15
3.52
3.75
3.90
3.55
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Таблица 5.

Оценка
2.00 – 2.99
3.00 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.49
5.50 – 5.99
6.00
Участвали в
изпита
Среден
успех

Статистически данни за резултатите от редовни изпити, по години
Тест / изпит
2012
2013
2014
2015
биология - биология - биология - биология - биология - биология - биология - математика биология- езикова математика
тест
изпит
тест
изпит вет.
изпит
тест
изпит
тест
култура
медицина
медицина медицина
медицина

13
199
58
41
12
6

103
93
130
132
30
0

27
184
52
25
19
4

52
22
27
21
7
0

105
78
132
108
20
0

28
153
20
17
8
1

174
110
102
33
17
0

13
2
8
2
0
0

21
147
28
11
4
4

2
24
142
105
2
0

2
2
3
7
1
0

329

492

311

447

133

227

438

25

215

277

15

3.68

3.85

3.55

3.76

3.32

3.33

3.21

3.13

3.35

4.28

4.29
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Таблица 6. Брой обучавани студенти по специалности и образователно-квалификационни степени
Специалност

Учебна година
2012/2013
2013/2014
2014/2015
редовно задочно редовно
задочно редовно
задочно
Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”

2015/2016
редовно
задочно

„Зооинженерство”

167

131

198

105

165

156

137

150

„ЕООС”

114

151

112

120

100

125

89

125

„Агрономство”

98

128

122

109

125

122

128

127

„Аграрно инженерство”

83

-

81

-

73

15

65

34

64

76

70

64

59

78

42

86

526

486

583

398

522

496

461

522

„Рибовъдство и аквакултура”
Общо
Общо за ОКС „Бакалавър”

1012

981

1018

983

Образователно-квалификационна степен „Магистър”
„Зооинженерство”

14

11

25

14

27

30

22

23

„ЕООС”

19

18

16

8

24

9

8

5

„Агрономство”

10

19

15

9

23

9

10

19

-

-

-

-

3

5

-

4

43

48

56

31

77

53

40

51

„Аграрно инженерство”
Общо
Общо за ОКС „Магистър”
Общо за АФ
Общо за годината

91
569

87
534

1103

639

130
429

1068

599

91
549

1148

501

573
1074
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От данните в таблицата се вижда, че броят на обучаваните студенти в двете
образователно-квалификационни степени е в диапазона от 1068 до1148. При повечето
от специалностите броят на студентите е с различни варирания в посока увеличение
или намаление на обучаваните. През учебната 2014/2015 г. броят на студентите е
повече, в сравнение с останалите учебни години, основна причина за което е поголемия прием на студенти в ОКС „Магистър”. За учебната 2015/2016 г. общия брой на
обучаваните студенти в АФ е 1074, в т. ч. в ОКС „Бакалавър” – 461 в редовна форма и
522 в задочна форма на обучение, и 91 в ОКС „Магистър”, съответно 40 в редовна
форма и 51 в задочна.
Проявен е също интерес и желание за обучение на студенти от чужбина в някои
от специалностите на Факултета. През учебната 2013/2014 г. в АФ са приети за
обучение 4-ма чуждестранни студенти в ОКС „Бакалавър” -1 от Молдова
(„Агрономство”) и 3-ма от Турция (1 в специалност „Агрономство” и 2-ма в „Аграрно
инженерство”), през учебната 2014/2015 г. е приет за обучение 1 студент от Украйна
(„Зооинженерство”), а през 2015/2016 – 1 от Гърция („Агрономство”). Обучението при
тези студенти е в общия курс на съответната специалност, поради което същите
предварително са преминали обучение за изучаване на български език в рамките на 1
година в Отделението за подготовка на чуждестранни граждани (ОПЧГ) към ТрУ.
Започналото през 2010 г. обучение на английски език в магистърската степен
продължи и през настоящия отчетен период. През този период по магистърската
програма „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството” отново се обучава
чуждестранен гражданин - от Р.Ирак, с продължителност 3 семестъра. През периода
2012/2014 г. беше проявен интерес и към магистърската програма по „Птицевъдство“,
също от студент от Р.Ирак, с продължителност 4 семестъра. Обучението се води на
английски език по всички дисциплини, включени в съответните програми.
Общият брой на прекъсналите и напусналите студенти през изминалия
четиригодишен период е отразен на табл. 7. Броят на прекъсналите студенти за
учебната 2012/2013 г. в ОКС „Бакалавър” е по-висок от този за учебната 2013/2014 г. и
2014/2015 г., като броя на прекъсналите студенти през настоящата учебна година
включва само студенти прекъснали през месец октомври (заповед за прекъсналите
студенти се издава 2 пъти през учебната година – месеците октомври и март).
Таблица 7. Брой на прекъсналите и напусналите студенти, по учебни години
Учебна година
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016*
Специалност
прекъс- напус- прекъс- напус- прекъс- напус- прекъс- напуснали нали нали
нали
нали
нали нали
нали
ОКС „Бакалавър”
„Зооинженерство”
66
14
58
21
50
8
45
„ЕООС”
34
10
41
15
27
15
14
„Агрономство”
51
7
34
6
32
4
15
„Аграрно
11
5
8
8
9
инженерство”
„Рибовъдство и
31
11
29
6
18
5
7
аквакултура”
Общо
193
47
170
48
135
32
90
ОКС „Магистър”
28
6
* към 01.11.2015 г.
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Продължава тенденцията по-голямата част от студентите да прекъсват
обучението си поради слаб успех или финансови затруднения на семейството. Това
вероятно е и причина една част от студентите да прекъсват обучението си за повече от
една година, което се отразява по-късно не само върху техния успех, но и върху
забавеното им явяване на изпити и тяхното по-трудно успешно полагане, и в някои
случаи води до напускане на Университета. Що се отнася за студентите в ОКС
„Магистър” основна причина за прекъсване е зачестилата тенденция в тази степен да
кандидатстват бременни кандидат-студентки или такива с малки деца, поради
възможността да получат възнаграждение от НОИ.
Общият брой на студентите изтеглили документи по собствено желание и
напуснали специалности в АФ през отчетния период е 127, като броят им варира в
границите 32-48. Студентите, които напускат Факултета и изтеглят документите си, са
предимно от 1-ви курс.
От друга страна студентите прекъснали своето обучение за определен период от
време, независимо дали причините са административни – слаб успех, незаверен
семестър, или семейни – здравословни, финансови, или други, много често не
продължават своето образование в рамките на 5 години, в резултат на което губят
студентски права и се налага да бъдат отстранени от Университета (табл. 8). Следва
също да отбележим, че сравнително по-малък брой от тези студенти на по-късен етап
възстановяват студентските си права. В ОКС „Магистър” през 2015/2016 г. са
отстранени 8 студенти, причина за което е загуба на студентски права.
Таблица 8.

Студенти, загубили студентски права

Специалност
„Зооинженерство”
„ЕООС”
„Агрономство”
„Аграрно
инженерство”
„Рибовъдство и
аквакултура”
Общо

2012/2013
2
2
1

Учебна година
2013/2014
2014/2015
131
13
47
9
57
16

2015/2016*
23
1
28

1

13

-

6

2

-

-

1

8

248

38

59

Продължава тенденцията на нарастване броя на студентите, желаещи да
преминат от редовна в задочна форма на обучение (табл. 9).
Таблица 9.

Брой на студентите с променена форма на обучение
Учебна година
Специалност
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016*
редовно задочно редовно задочно редовно задочно редовно задочно
Прехвърлени в
„Зооинженерство”
18
2
12
„ЕООС”
1
1
1
4
„Агрономство”
1
4
8
„Аграрно
инженерство”
„Рибовъдство и
1
аквакултура”
Общо
1
2
23
2
20
1
4
* към 01.11.2015 г.
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Основните причини най-често са финансови затруднения на семейството и
смяна на семейното положение. Тенденцията е особено силно изразена през последните
3-4 години. Тя се наблюдава и по време на кандидатстудентския прием – основно
кандидат-студентите посочват, че желаят да се обучават в задочна форма, което също е
причина за трудностите при запълване на местата по държавна поръчка през
последните две години.
Желанието на студентите да се обучават в задочна форма, е свързано с
удължаване на срока на тяхното обучение, което е проблем, който касае утвърдения
капацитет на професионалните направления. Преминаването на студентите от редовна
в задочна форма на обучение води до неговото надвишаване. В досегашните
акредитации той беше разпределен по форми на обучение (табл. 10), за разлика от
новополучаваните акредитации.
Таблица 10.

Капацитет на специалностите в АФ

Професионално „Животновъдство” „Растениевъдство” „Биологически
„Общо
направление
науки”
инженерство”
„Агрономство”
„ЕООС”
„Аграрно
Специалност „Зооинженерство”,
„Рибовъдство и
инженерство”
аквакултура”
ОКС „Бакалавър”
Редовно
760
240
160
120
Задочно
280
140
160
Общо
1040
380
320
120
ОКС „Магистър”
Редовно
50
20
20
Задочно
30
20
20
Общо
80
40
40
общо
1120
420
360
120
Данните, които ежегодно се попълват в регистъра за новоприетите студенти,
преминалите в по-горни курсове, дипломираните студенти и дипломантите в срок,
както и прекъсналите студенти, се подават в МОН всяка година в края на месец
октомври или началото на месец ноември. Те се вземат предвид при определяне на
държавната поръчка през месец април-май, а студентите се отчисляват от регистъра
едва след тяхното дипломиране. Стриктното поддържане на регистъра е от много
голямо значение и важност не само за АФ, но и за ТрУ като цяло, защото от това зависи
отпускането и усвояването на местата по държавна поръчка за следващата учебна
година. Както е известно в МОН стриктно се следи за броя на студентите, основанията
за прием и др., също и да не се надвишава утвърдения капацитет. Същевременно, както
непопълването на заявените места по държавна поръчка, така и надхвърлянето на
определения капацитет е нежелателно. Ето защо стремежът ни е както да не
надхвърляме капацитета в нито една образователно-квалификационна степен, така и да
попълваме местата по държавна поръчка, и също да приемаме студенти за платена
форма на обучение, но в рамките на свободния капацитет. Надяваме се, че този
проблем няма да съществува при получаването на новите акредитации, където сме
направили заявка за предоставяне на по-голям капацитет във всички професионални
направления.
В тази връзка бихме желали да подчертаем, че все още има какво да се желае по
отношение на оптимизиране на сроковете за приемането на документи за обучение в
ОКС „Магистър” и датите за провеждане на Държавните изпити в ОКС „Бакалавър”
както в АФ, така и в ТрУ като цяло.
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В табл. 11 е отразен средният успех на студентите по специалности, курсове и
форми на обучение за ОКС “Бакалавър” и “Магистър”.
Таблица 11. Среден успех на студентите от АФ в ОКС „Бакалавър”
Специалност

2011/2012
2012/2013
редовно задочно редовно задочно
„Зооинженерство”

I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс
Семестриален успех
ОКС „Магистър”

3.73
4.21
4.17
5.11
4.31
5.37

I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс
Семестриален успех
ОКС „Магистър”

4.01
4.32
4.66
4.78
4.44
5.21

I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс
Семестриален успех
ОКС „Магистър”
I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс
Семестриален успех
ОКС „Магистър”
I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс
Семестриален успех

4.11
4.09
4.05
4.27
4.69
4.24
5.40

3.98
4.77
4.60
4.33
4.42
5.42

4.17
4.21
4.16
4.35
4.75
4.33
5.52

2013/2014
редовно задочно

3.95
4.22
4.63
5.25
4.51
5.36

„Екология и опазване на околната среда”
4.09
4.16
4.48
4.15
3.98
4.59
4.14
4.67
4.70
4.62
4.80
4.53
4.89
5.01
4.84
4.89
5.04
4.78
4.53
4.60
4.61
4.56
5.34
5.65
5.42
5.21
„Агрономство”
3.89
4.06
4.21
4.10
4.30
4.27
4.56
4.70
4.05
4.72
4.25
4.21
4.45
4.25
4.83
4.37
4.03
3.91
4.47
4.42
4.77
4.33
4.20
4.33
4.32
4.24
4.57
5.20
5.45
5.27
5.95
5.55
„Аграрно инженерство”
4.64
3.92
4.28
4.29
4.47
4.60
4.12
4.48
4.71
3.73
4.42
4.67
4.20
4.32
4.57
„Рибовъдство и аквакултура”
3.91
3.88
3.93
4.07
3.76
4.24
4.47
4.41
4.55
4.61
5.14
4.60
4.51
4.56
4.47
5.34
4.71
5.03
4.43
4.32
4.55
4.47
4.47

2014/2015
редовно задочно

4.14
4.16
4.47
4.87
5.12
4.55
5.58

4.03
3.79
4.15
4.78
4.19
5.60

4.09
4.19
4.25
4.63
5.07
4.45
5.67

4.09
4.36
5.00
5.02
5.03
4.70
4.95

4.33
4.23
4.72
4.98
4.56
5.05

3.71
4.17
4.82
4.87
5.23
4.56
5.50

4.18
4.46
4.49
3.96
4.89
4.40
5.28

4.32
4.31
4.80
4.31
4.44
5.60

3.97
4.26
4.75
4.31
4.15
4.29
5.42

-

4.30
4.63
4.40
4.34
4.42
-

4.23
4.23
5.05

4.28
4.58
4.88
4.75
4.80
4.66

4.24
4.27
4.03
4.56
4.28

4.38
5.27
5.20
5.24
5.57
5.13

По курсове успехът от семестриалните изпити за учебната 2011/2012 г. варира в
граници от добър 3.73 при специалност „Зооинженерство” до много добър 5.14 при
специалност „Рибовъдство и аквакултура”. През учебната 2012/2013 г. средния успех от
семестриалните изпити варира от добър 3.91 за специалност „Агрономство” до много
добър 5.01 при специалност „ЕООС”. Средният успех от семестриалните изпити за
учебната 2013/2014 г. варира от добър 3.76 при специалност „Рибовъдство и
аквакултура” до много добър 5.25 при специалност „Зооинженерство”, а през 2014/2015
г. – от добър 3.71 за специалност „ЕООС” до много добър 5.07 за специалност
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„Зооинженерство”. За ОКС „Магистър” средния успех от следването варира в
границите от много добър 4.95 до отличен 5.95.
Основният проблем пред студентите, обучаващи се в АФ, е че още в първи курс,
една немалка част остават с няколко неположени изпити, които в много от случаите
полагат едва в края на следването си. Извършените анализи, както и в предходния
отчетен период, показват че по дисциплини, където в учебните програми е предвидено
чрез текущ контрол да се дава възможност за освобождаване на части или изцяло от
изпити (практически и теоретични), студентите се справят малко по-добре, но голяма
част от тях не използват и тази възможност. През отчетния период се наблюдава
тенденция на увеличаване броя на прекъсналите студенти с голям брой неположени
изпити, като една от причините за големия брой неположени изпити е неявяването на
изпити и отлагането им във времето.
Средният успех от държавните изпити по специалности и степени на обучение е
показан на табл. 12. Анализът на резултатите от държавните изпити показва, че
студентите получават по-високи оценки при защити на дипломни работи, в сравнение с
писмения теоретичен изпит.
Таблица 12.

Среден успех от държавните изпити, по специалности,
ОКС и учебни години

Учебна година
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
„Зооинженерство”
5.72
4.69
5.14
„ЕООС”
4.63
4.72
4.75
„Агрономство”
4.94
4.59
5.20
„Аграрно инженерство”
4.97
4.32
4.07
„Рибовъдство и аквакултура”
4.91
Образователно-квалификационна степен „Магистър”
„Зооинженерство”
5.58
5.64
5.60
„ЕООС”
5.70
5.75
5.05
„Агрономство”
5.47
5.58
5.29
„Аграрно инженерство”
Специалност

2014/2015
5.00
4.91
5.01
4.25
4.80
5.55
5.52
5.74
4.50

Броят на дипломираните студенти през отчетния период варира от 140 до 165 за
ОКС „Бакалавър” като броят на тези със защитени дипломни работи е по-голям в
сравнение с тези студенти дипломирали се чрез държавен теоретичен изпит (табл. 13).
В ОКС „Магистър” тенденцията е обратна – основна форма на дипломиране на
студентите е държавния теоретичен изпит. Една от причините за това е краткия срок на
обучение в тази степен и невъзможността по време особено на едногодишното
обучение студентите да се ориентират към тема за разработване на дипломна работа.
Деканското ръководство счита, че разработването на дипломни работи е подобрия вариант за дипломиране на студентите от АФ. Проблем е, че не винаги
студентите успяват да се ориентират навреме, да започнат кръжочна работа в
катедрите, да намерят ръководители, които да ги подпомогнат при разработването на
дипломните работи. От друга страна, понякога, по-късното решение на студентите за
разработване на дипломна работа (много често и в последния курс на обучение) и
липсата в този случай на достатъчно време за работа по темата, също създава редица
проблеми. Допълнителна причина се явява и ограничението за броя на дипломните
работи, които преподавателите - ръководители на дипломанти, отчитат като часове към
нормативната си учебна заетост и участието на същите при формиране на
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наднормативна учебна заетост (съгласно Приложение 1 на Вътрешни правила за
работна заплата на ТрУ).
Таблица 13.

Брой на дипломираните студенти, по учебни години –
общо задочно и редовно
Учебна година

Специалност

2012/2013

2013/2014

общо в т.ч. ДР общо

„Зооинженерство”
„ЕООС”
„Агрономство”
„Аграрно
инженерство”
„Рибовъдство и
аквакултура”
общо
„Животновъдство”
„Биологически
науки”
„Растениевъдство”
„Общо
инженерство”
общо
Общо за АФ

38
30
52
20
140
37
13

в т.ч. ДР

ОКС „Бакалавър”
31
42
28
22
31
24
37
41
27
15
22
10
-

9

8

105
145
97
ОКС „Магистър”
11
18
7
4
27
7

2014/2015

2015/2016, м.
окт.

общо в т.ч. ДР общо в т.ч. ДР

47
44
51
8

37
32
38
4

44
18
31
10

28
17
21
5

15

10

6

5

165

121

109

76

37
18

8
7

24
10

2
2

22
-

3
-

13
-

6
-

14
-

5
-

13
3

4
-

72
212

18
123

58
203

20
117

69
234

20
141

50
159

8
84

3.3. Учебни планове и програми
 Учебни планове
Учебните планове на специалностите в Аграрния факултет са обект на
непрекъснат анализ. Усъвършенстването на учебните планове е постоянна задача на
Методичните съвети, Деканското ръководство и Факултетния съвет, като основната
работа по обсъждането и актуализирането им се извършва в Методичните съвети на
съответните специалности по предложение на катедрените съвети. За учебната
2012/2013 г. беше извършена актуализация на учебните планове на всички
специалности, а през 2014/2015 г. в учебния план на специалност „Аграрно
инженерство” беше включена и започна обучение и в задочна форма.
През отчетния период са разкрити следните 6 нови магистърски програми
- в професионално направление „Животновъдство”:
1. „Развъждане на селскостопански животни”;
2. „Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в животновъдството
(КДРУПЖ)”,
- в професионално направление „Растениевъдство”
1. „Агроекология и растителна защита”;
2. „Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството
(КДРУПР)”,
- в професионално направление „Общо инженерство”
1. „Земеделска техника (ЗТ)” и
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2. „Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор (ВЕИАС)”.
Последните две магистърски програми първоначално бяха утвърдени в
професионално направление „Растениевъдство”, предвид липсата на акредитация за
обучение в ОКС „Магистър” в професионално направление „Общо инженерство”. Това
стана възможно след решение на Акредитационния съвет на НАОА от 11.04.2013 г.
(Протокол № 7), с което се даде възможност в акредитирано професионално
направление с ОКС „Бакалавър” да се разкриват и магистърски програми. В настоящия
момент общия брой програми в ОКС „Магистър” в АФ е 24.
Заседанията, на които са приети и утвърдени обсъдените от съответните
методични съвети по специалности учебни планове са посочени в табл. 14.
Таблица 14. Проведени заседания относно учебни планове на специалностите
(актуализация и утвърждаване на нови) в АФ за периода 2012-2015 г.
Учебна година
2011/2012
2012/2013
2012/2013

Факултетен съвет
(Протокол № и дата)
40/29.06.2011 г.
5/29.05.2012 г.
8/25.09.2012 г.

Академичен съвет
(Протокол № и дата)
38/06.04.2011 г.
7/13.06.2012 г.
9/10.10.2012 г.
19/19.06.2013 г.
23/11.12.2013 г.

Всички специалности

2013/2014

17/18.06.2013 г.
21/26.11.2013 г.

28/04.06.2014 г.
26/26.03.2014 г.

Всички специалности

2014/2015

27/27.05.2014 г.
24/25.02.2014 г.
39/26.05.2015 г.

36/10.06.2015 г.

41/07.07.2015 г.

37/08.07.2015 г.

МП по Агроекология
и растителна защита
МП по КДРУПЖ и
КДРУПР

2015/2016

Специалност
Всички специалности
Всички специалности
МП по ВЕИАС и ЗТ в проф.
направление Растениевъдство
МП по ВЕИАС и ЗТ в проф.
направление Общо инженерство

МП по Развъждане на
селскостопански животни

Съобразявайки се с препоръките на комисиите от НАОА по професионални
направления, през отчетния период беше направена актуализация в учебните планове
на всички специалности във Факултета. Извършените промени в учебните планове в
бакалавърската степен бяха насочени към намаляване на общия брой кредити респ.
хорариума на някои задължителни дисциплини, за сметка на увеличаване броя и
общия хорариум на избираемите и факултативните дисциплини. Промените в
актуализираните учебни планове са приети на Факултетен и утвърдени на Академичен
съвет табл. 14). В изпълнение на препоръки от предходни програмни акредитация на
професионалните направления е оптимизирано съотношението между задължителни и
избираеми дисциплини чрез увеличаване на относителния дял на последните. Посъществени промени в посока увеличаване относителния дял на избираемите и
факултативните дисциплини бяха извършени през учебната 2013-2014 г. В резултат на
извършените промени към настоящия момент относителният дял на избираемите
дисциплини по време на актуализациите се увеличи над 15% с изключение на
специалностите „Зооинженерство” и „Рибовъдство и аквакултура”, където същия е
около 12% (табл. 15). Извършеното беше направено и във връзка с предстоящо
представяне на доклади в НАОА за изпълнение на препоръките от получените
програмни акредитации.
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Таблица 15.
Група

Относителен дял на групите дисциплини по специалности
2011/2012
Редовна форма
хорариум кредити процент

Задочна форма
хорариум
кредити процент

2015/2016
Редовна форма
Задочна форма
хорариум
кредити
процент
хорариум кредити
процент

„Зооинженерство”

Задължителни
Лятна практика
ДИ/ДР
Сума
Изб. + факулт.
Общо

2550
2550
240
2790

204.0
7.2
10.0
221.2
19.2
240.4

84.8
3.0
4.2
92.0
8.00
100

1290
1290
195
1485

Задължителни
Лятна практика
ДИ/ДР
Сума
Изб. + факулт.
Общо

2370
2370
345
2715

194.8
7.2
10.0
212
28.0
240

81.1
3.0
4.2
88.3
11.7
100.0

1200
1200
240
1440

194.8
10.0
204.8
35.2
240

Задължителни
Лятна практика
ДИ/ДР
Сума
Изб. + факулт.
Общо

2205
2205
505
2710

180.6
7.2
10.0
197.8
42.2
240

75.2
3.0
4.2
82.4
17.6
100

1115
1115
315
1430

182
10.0
190.6
48.0
240

Задължителни
Лятна практика
ДИ/ДР
Сума
Изб. + факулт.
Общо

2370
2370
360
2730

193.4
7.2
10.0
210.6
29.4
240

80.6
3.0
4.2
87.8
12.2
100

1203
1203
222
1425

Задължителни
Лятна практика
ДИ/ДР
Сума
Изб. + факулт.
Общо

2295
2295
405
2700

187.4
9.6
10.0
207.0
33
240

204.0
10.0
214.0
26.4
240.4

84.8
4.2
89
11.0
100

2430
2430
360
2790

194.4
7.2
10.0
211.6
28.8
240.4

80.8
3.0
4.2
88.0
12.0
100

1239
1239
195
1485

194.4
10.0
204.4
36.0
240.4

80.8
4.2
85
15.0
100

2340
2340
375
2715

192.8
7.2
10.0
212.4
30.4
240.4

80.2
3.0
4.2
87.4
12.6
100.0

1182
1182
246
1428

192.8
10.0
202.8
37.6
240.4

80.2
4.2
84.4
15.6
100.0

2175
2175
555
2730

178.2
7.2
10.0
195.4
44.8
240.2

74.2
3.0
4.2
81.4
18.6
100

1101
1101
319
1420

178.2
10.0
188.2
52.0
240.2

74.2
4.2
78.4
21.6
100

186.0
7.2
10.0
203.2
37.4
240.6

77.3
3.0
4.2
84.5
15.5
100

1158
1158
288
1446

186.0
10.0
196.0
44.6
240.6

77.3
4.2
81.5
18.5
100

180.2
9.6
10.0
199.8
40.8
240.6

74.9
4.0
4.2
83.1
16.9
100

1119
1119
333
1452

180.2
10.0
190.2
50.4
240.6

74.9
4.2
79.1
20.9
100

„Рибовъдство и аквакултура”

81.1
4.2
85.3
14.7
100.0
„Агрономство”

75.8
4.2
80.0
20.0
100

„Екология и опазване на околната среда”

193.4
10.0
203.4
36.6
240

80.6
4.2
84.8
15.2
100

2280
2280
465
2745

„Аграрно инженерство”

78.0
4.0
4.2
86.2
13.8
100

-

-

-

2205
2205
510
2715
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С извършените промени, след разглеждане на представените от нас доклади,
препоръките бяха приети за изпълнени или като такива в процес на изпълнение от
Комисията по Следакредитационно наблюдение и контрол (САНК), относно прилагане
на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на
академичния състав на висшите училища (табл. 16).
Таблица 16. Проведени заседания за утвърждаване на документацията във връзка
с приетия график за следакредитационното наблюдение и контрол в
АФ за периода 2012-2014 г.
Професионално
направление

Декански
съвет
„Растениевъдство” 13/09.04.2012 г.
„Животновъдство” 30/30.08.2012 г.
57/25.03.2013 г.
„Биологически
науки”
92/04.12.2013 г.
„Общо
инженерство”

Протокол № и дата
Факултетен
Академичен
съвет
съвет
5/29.05.2012 г.
7/13.06.2012 г.
8/25.09.2012 г.
9/10.10.2012 г.
16/21.05.2013 г. 18/22.05.2013 г.

Решение на
САНК
23/08.11.2012 г.
01/10.01.2013 г.
14/25.07.2013 г.

23/28.01.2014 г.

08/17.04.2014 г.

24/05.02.2014 г.

Променената ситуация в страната и предизвикателствата пред висшите училища
(ВУ) налагат предоставяне на студентите на по-широк спектър от знания с практическа
насоченост, създаване на условия за мобилност и трансфер на кредити не само у нас, но
и в чужбина, което пък е свързано с усъвършенстване на чуждоезиковата подготовка на
студентите. През учебната 2014-2015 г. по решение на ФС в учебните планове на
специалностите в АФ беше включена като факултативна дисциплина изучаването на
чужд език във втори курс. За съжаление студентите не са изявили желание да
продължат обучението си по чужд език.
Деканското ръководство смята, че е необходимо да се върви и в посока към
намаляване широкопрофилната подготовка в ОКС „Бакалавър” и да се акцентира на
тясно специализираната в ОКС „Магистър”, също да се помогне на студентите в
професионалното им ориентиране, да се използват възможностите за кариерно развитие
и др. Много е важно да се повиши участието на студентите при обсъждането,
приемането и утвърждаването на учебните планове, програмите за производствените
практики и стажове, както и участието им в научноизследователска и кръжочна
дейност. На този етап в съставите на методичните съвети по специалности участват и
студенти, но е добре да се потърсят и други възможности да се активизира тяхното
участие в дейността на факултета.
 Учебни програми
Учебните програми по дисциплините, включени в учебните планове на
специалностите от АФ, също се обновяват и актуализират. Разработването им е
съобразено с поставените цели на обучението, учебния план и системата за натрупване
и трансфер на кредити. На различни етапи от актуализирането на програмите се
включват нови методични единици, нови критерии за оценка и контрол на знанията на
студентите и др. Учебните програми на Факултета са структурирани, съгласно
изискванията на Тракийския университет и формата им е еднотипна. През учебната
2012/2013 г., в резултат на сертификацията на АФ по ISO 9001:2008 (начало на
сертификационния цикъл 27.02.2012 г.), беше извършена актуализация на учебните
програми за всички специалности и ОКС, по които се извършва обучение в АФ
(решение на ФС, Протокол № 8/25.09.2012 г.). След решението за прием на студенти в
задочна форма на обучение в специалност „Аграрно инженерство” учебните програми
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за специалността се подготвиха съобразно възприетата форма, бяха обсъдени на
съответните катедрени заседания, приети на МС на специалността (Протокол
№31/23.09.2014 г.) и утвърдени на ФС (Протокол № 31/30.09.2014 г.).
Считаме, че при отделните специалности все още са налице възможности за подобро оптимизиране на методичните единици в учебните програми. Също така трябва
да се направи и стъпка в посока да се предлагат като избираеми дисциплини такива
имащи пряко отношение към изучаваната специалност, а факултативните да останат
като такива към които студентите имат интерес. Това е въпрос, който в известна степен
се поставя на обсъждане и от експертните групи във връзка с програмните акредитации
на специалностите. Все още в някои дисциплини се среща повторение на учебен
материал в лекционните и практическите занятия. От друга страна провеждането на
практически упражнения под формата на лекции, считаме че не се отразява
положително на практическата подготовка на студентите, тъй като намалява
възможността за придобиване на практически умения. Срещат се също повторения на
учебен материал в двете образователно-квалификационни степени – „Бакалавър” и
„Магистър”.

3.4. Организация на учебния процес
През отчетния период обучението в Аграрния факултет се провежда в 3 области
на висшето образование (“Аграрни науки и ветеринарна медицина”, “Природни науки,
математика и информатика” и “Технически науки”) по 4 професионални направления
(„Растениевъдство”,
„Животновъдство”,
„Биологически
науки”
и
„Общо
инженерство”).
Продължава традицията с най-важните акценти от учебната дейност студентите
да се запознават по дисциплината ВАН, при която занятията се извеждат както от
Деканското ръководство така и от преподаватели от основните направления на
специалностите, по които се провежда обучение. Със съдържанието на учебните
програми по конкретните дисциплини студентите се запознават при започване на
занятията от водещия преподавател. Съществена част от учебната документация се
помества в сайта на АФ, поставя се и на таблата пред Деканата, на тези в катедрите и
също на таблото на Студентския съвет.
Попълването на електронните досиета на преподавателите и студентите е
неразделен процес от учебната дейност. В електронния регистър на студентите се
попълват всички необходими данни, свързани със студентския статут – действащ,
прекъснал, положени изпити, напуснал, дипломиран и т. н., като информацията почти
всяка година се разширява с нови номенклатури, които МОН налага да бъдат
включвани. На всички дипломирани във АФ студенти издадените дипломи за
завършено висше образование са със съответния стикер, който се получава само след
заявка от страна на Факултета при изпълнен учебен план и извършена проверка за
съответствие от МОН, същите се сканират и се изпращат в МОН.
В деканата се поддържа и Регистър на дипломните работи, който се попълва
регулярно от инспектор ККО, в който се въвежда информация за дипломантите (име,
ОКС, факултетен номер), име, длъжност и научна степен на научния ръководител и на
рецензента, тема на дипломната работа и др. Това улеснява работата ни при
изготвянето на информация, необходима за различни управленски нива, подавана по
време на наблюдение и контрол на учебната дейност.
Традиция е WEB-сайта на АФ да се обновява с информация, касаеща
обучението на студентите - учебни планове за специалностите в ОКС „Бакалавър” и за
програмите в ОКС „Магистър”, квалификационни характеристики и др. Всеки семестър
в сайта се изнасят разписите за учебните занятия, датите за изпити – редовни,
поправителни, ликвидационни, перманентни, а така също и за Държавните изпити. В
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сайта на АФ студентите могат да намерят и конспектите за Държавни изпити,
формуляр на заявление до Декана, изисквания за изготвяне на дипломни работи,
формуляри за реферати, доклади за практики и стажове и т.н. Също така се публикуват
актуални новини и събития от живота на Факултета. Считаме, че предоставянето на
допълнителна информация трябва да продължава и да се разширява.
 Учебна документация
Създадена е организация за разработване и одобрение на учебната документация
за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение. Тя е
обхваната от Процедурата 751_PR_1_Управление на учебната дейност по системата за
качество ISO 9001-2008.
Действащата учебна документация се актуализира основно при промяна в
нормативните документи, издавани от МОН, по предложение на Деканското
ръководство или Методичните съвети по специалности, катедрени колективи или
водещите на дисциплини, по препоръка на одитори (външни или вътрешни),
потребители на кадри и постоянните комисии на НАОА, както и по предоставени
резултати от анкети със студентите.
Учебните програми са съобразени с актуализираните учебни планове. За
въведени нови дисциплини, главно от групата на избираемите, са разработени нови
учебни програми.
Разработването и утвърждаването на актуализацията на учебната документация
се извършва по реда, по който тя се приема при разработването на първоначалната
такава. Учебната документация е достъпна за студентите и преподавателите. В АФ
ежегодно се издава Справочник, където се публикуват квалификационната
характеристика на специалността, обща структура на учебния план, разпределение на
дисциплините по семестри, конспектите за Държавен изпит, академичния календарен
план, правила и задължения на студентите, курсовите ръководители, преподавателите и
служителите в катедрите, административни отдели и др.
Документацията по отношение на учебния процес е уеднаквена и съобразена с
утвърдените процедури по ISO 9001:2008. В катедрите в тетрадка-дневник се отразяват
проведените за деня занятия от преподавателите. Учебната документация е достъпна за
студентите. Всяка катедра предоставя свободен достъп на студентите до учебните
програми, с всички техни елементи. Методичните единици на учебните занятия за
семестъра по всяка дисциплина се обявяват на информационните табла. Информация за
учебните дисциплини – хорариум, разпределение на учебния материал по седмици,
технология на обучението и критерии за оценяване се намира в залите или
лабораториите, където се провеждат занятията. Информация за учебния план може да
се получи и от сайта на АФ.
През 2012 г. се извърши цялостен преглед на учебната документация и същата
беше унифицирана по форми, утвърдени от ТрУ, респ. от АФ. В тази насока в АФ може
да се помисли, аналогично на учебните планове и програми, да се извърши
актуализация и на квалификационните характеристики на специалностите в двете
образователно-квалификационни степени в посока на структура на характеристиката и
разширяване на техния обхват, съобразно целите на обучение.
В съответствие с чл. 44 от ЗВО основната форма за оценяване по учебните
дисциплини е писмен изпит или тест. За преобладаващата част от изучаваните
дисциплини при формиране на общата оценка се отчитат и резултатите от текущия
контрол и практическата подготовка. След приключването на изпитите в
регламентиран срок протоколите се предават в Деканата. В тази връзка, трябва да
отбележим, че преподавателите е наложително да отразяват в главните книги не само
оценките, но и хорариумите и кредитите по съответните дисциплини, както и датата на
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провеждане на изпита. В предоставяните изпитни протоколи предварително от страна
на инспекторите по учебна дейност са отразени хорариумите и кредитите по
дисциплините. За съжаление, често след приключване на изпитите протоколите не се
връщат своевременно в Деканата, съгласно чл. 30 от Правилата за учебна дейност на
Тракийския университет, както и не се нанасят в регламентираните срокове оценките в
главните книги. Същото важи и за протоколите с резултатите от проведените защити на
практики и стажове. Това освен че затруднява работата при попълване на електронните
досиета на студентите във връзка с поддържането на информационната системата за
контрол и качество на обучението, така също възпрепятства дейността по изготвянето
на дипломите за висше образование. Все още има какво да се желае по отношение на
коректното попълване на информацията в главната книга. В нея освен хорариумите,
като задължителен елемент са въведени и кредитите. Не на последно място е
необходимо наименованията на дисциплините да се изписват без съкращения, както и
задължително да има подписа на изпитващия преподавател. Това се налага тъй като не
са редки случаите, при които определена страница от главната книга със съответното
досие на студента се налага да бъде сканирана във връзка със запитване от МОН за
доизясняване на определени казуси, изискващи предоставяне на доказателствени данни
от наша страна (обучение в съкратени срокове, прехвърляне от една специалност в
друга, смяна формата на обучение, прехвърлени от друг факултет или университет и
т.н.).
За изучаване на избираеми и факултативни дисциплини в края на семестъра,
непосредствено преди излизане в сесия, студентите представят в Деканата заявление в
което посочват дисциплината, която желаят да изучават следващия семестър. Смятаме,
че тази практика е положителна и тя трябва да продължи и за в бъдеще. Промяна в
седмичния разпис се допуска да се извърши по обективни причини - след постъпил
доклад от ръководителя на катедрата и положително решение на ДС, след съгласуване
на времето за провеждане на занятията с деканата и допълнително отразяване на
настъпилата промяна в седмичния разпис на специалността.
Административният контрол за състоянието на учебната документация се
извършва основно от Зам. Декана по учебната работа. Периодично се прави контрол
относно своевременното представяне на изпитните протоколи, нанасянето на оценките
в главните книги и др. Контрол върху качеството на учебния процес и състоянието на
учебната документация се извършва и от Факултетната комисия по качество на
обучението (ФККО), която е създадена съгласно Системата за оценяване и поддържане
на качеството на обучение и академичния състав (СОПКО) в ТрУ.
 Учебни занятия
Учебният процес е осигурен с необходимата учебна и нормативна
документация, преподавателски състав с подходяща квалификация, учебни зали и
необходимата материална база за нормално протичане на учебните занятия.
Разписът за учебните занятия осигурява през двата семестъра на учебната
година нормално провеждане на аудиторните и практическите занятия, както и на
летните практики при студентите от редовна форма на обучение. Същевременно се
осигурява и достатъчно време за самостоятелна подготовка на студентите.
В началото на учебната година, понякога се затруднява нормалното протичане
на учебния процес, поради неизяснения статут на една част от студентите (особено
такива с повече от 2 неположени изпита). От друга страна през първите няколко
седмици на зимния семестър не винаги е изяснен точния брой и състава на
студентските групи. Понякога формираните в началото на семестъра учебни групи
стават с по-голям брой студенти от възможностите на накои катедри да обезпечат
нормално провеждане на практически занятия, поради непрекъснатото им попълване.
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Често от страна на студентите постъпват заявления за прехвърляне от една група в
друга, като причините за това са различни – финансови, майки с малки деца и т.н. От
друга страна спецификата на отделните дисциплини, както и учебната натовареност на
преподавателите е различна, което също е проблем за сформиране на оптимален брой
групи и оптимален брой студенти в група, така че по всички дисциплини и
специалности преподавателите и студентите да бъдат удовлетворени. Формираните
понякога учебни групи с по-голям брой студенти (особено при задочна форма на
обучение), водят до затруднения при провеждането на занятия по отделни дисциплини.
В някои случаи се налага да се правят допълнителни трансформации по разделянето и
окончателното определяне на броя на студентските групи и на техния състав.
Решаването на тези проблеми може да се постигне чрез допълнително оптимизиране на
групите за някои от дисциплините, като възникналите казуси се решават индивидуално
и в зависимост от съответната специфика.
При изготвянето на учебния график съществуват трудности от различно
естество. По-голямата част от преподавателите изразяват желание да водят лекционни
курсове през първите дни от седмицата, а това е свързано преди всичко с недостиг на
лекционни зали и натоварване на студентите основно през първите три дни от
седмицата. Невинаги е възможно на студентите да се осигури почивка между
сутрешните и следобедните занятия. Съществуват трудности и при изготвянето на
учебния разпис за избираемите и факултативните дисциплини, повечето от които се
извеждат в общи потоци. Желанието да се извеждат лекционни курсове през първите 23 дни от седмицата при редовна форма на обучение, или само през работните дни на
седмицата при задочна форма, пречи да се изготви оптимален график за провеждане на
занятията, който да удовлетвори всички – преподаватели и студенти. Не на последно
място, трябва да се има предвид, че има преподаватели които водят занятия в няколко
специалности, при това не само в АФ, но и в други звена на ТрУ. Все още продължава
практиката за сформиране на допълнителни групи за избираеми и факултативни
дисциплини по време на семестъра, което също създава проблеми. Изучаване на
избираеми или факултативни дисциплини извън определения по учебния план курс или
семестър се разрешава само в случаи когато на студентите по обективни причини не им
достигат необходимия брой кредити, или са пропуснали да изберат в предходна година
дадена дисциплина, което следва да се взема под внимание и от водещите
преподаватели на тези дисциплини при съгласуването им със студентите.
И макар че съществуват различия в професионалните направления на
специалностите, по които се обучават студентите в АФ, на тях задължително трябва да
им се осигури възможност за избор на учебни дисциплини в рамките на утвърдения
учебен план (съгласно чл. 41, ал. 2 на ЗВО). Затова е добре Методичните съвети да
оптимизират в по-голяма степен избираемите и факултативните дисциплини, като се
отстранят различията - най-вече по отношение на хорариумите (особено за лекциите) и
семестъра на изучаване, с оглед сформиране на общи потоци и получаване на еднакъв
брой кредити.
Според нас е необходимо да се извърши оптимизиране в учебните планове и при
магистърските програми. В Аграрния факултет в ОКС “Магистър” се извършва
обучение по 15 програми в професионално направление „Животновъдство”, по 3 в
„Биологически науки”, по 4 магистърски програми в „Растениевъдство” и по 2 в
професионално направление „Общо инженерство”. От друга страна предлаганият
модулен начин на извеждане на занятията в ОКС „Магистър” особено за студентите
приети в задочна форма на обучение, не е типичната форма на задочно обучение.
Начинът който се практикува до сега за изготвяне на учебния разпис в тази
образователно-квалификационна степен изисква студентите да идват на занятия почти
всяка седмица или през определен период. В тази посока трябва да се направи
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необходимото, така че времето на студентите да не се накъсва, особено от гледна точка
на възможностите им за ползване на отпуск. Необходимо е да се търсят резерви и
възможности обучението да се провежда и в почивни дни - събота и неделя, което е
практика в други факултети на ТрУ, но също и в много други университети на
страната. По отделни дисциплини вече се извършва провеждане на занятия в почивните
дни. Това смятаме би повишило интереса на кандидатите за магистърските програми,
предлагани в направленията на Факултета, и би увеличило броя на обучаваните
студенти.
Започналото през учебната 2010/2011 г. обучение на английски език в ОКС
„Магистър” първоначално по магистърска програма „Репродуктивни биотехнологии в
животновъдството”, а по-късно и по програмата „Биологично земеделие” продължи и
през настоящия отчетен период с обучение на английски по магистърската програма
„Птицевъдство”. Считаме че тази практика трябва да се разширява и при останалите
магистърски програми.
 Практическо обучение
Практическите занятия се провеждат, както в наличната материална база на
Факултета, включваща учебни зали, лаборатории, учебно-експериментална база
(опитни полета, ферми, метеорологична станция, пчелин и др.), така и в други бази,
включващи научни институти, различни държавни и частни организации, фирми,
производствени обединения и др., с които Аграрния факултет има сключени договори
за съвместна дейност. Организират се също и задължителни учебни и учебнопроизводствени практики. Организирането на задължителни учебни и учебнопроизводствени практики води до повишаване активността на студентите в
практическия процес на усвояване на знания и умения. Друга форма за добиване на
практически опит, която се предпочита от някои студенти, е провеждането на
дежурства в лабораториите и базите на катедрите. Още повече за това допринася и
добре организираната кръжочна дейност по предпочитани от студентите дисциплини,
подготвящи ги за разработване на дипломни работи.
Неразделна част от практическите занятия е и разработването на реферати и
защитата им пред студентската група. На семинарните занятия студентите представят
разработени реферати по основни проблеми на теоретичния материал по съответната
дисциплина. Разработването на реферати предполага предварително усвояване на
материала по даден раздел, запознаване с литературни източници (от библиотеката, от
интернет), с което се разширяват познанията им. Получените знания им позволяват от
една страна да участват в дискусиите по време на семинарите и от друга – способстват
за формирането им като специалисти в съответната област.
Чрез тази организация е осигурен добър баланс между теоретичната и
практическата подготовка на студентите. Въпреки постигнатия баланс деканското
ръководство смята, че акцента при обучението на студентите трябва да бъде насочен
към придобиване на повече практически умения по време на учебните занятия.
Практиката на обучение във висшите училища изисква непрекъснато
усъвършенстване на класическите подходи, форми и методи за работа със студентите.
Това в най-голяма степен важи за методите, които предполагат активна позиция на
студентите по време на обучението. Тези методи заедно със съвременните подходи,
обуславят по-широки възможности за постигане на по-високо качество на обучението.

3.5. Работа със студентите и Студентския съвет
Деканското ръководство обсъжда някои от най-важните въпроси, касаещи
студентите, както с преподавателите, така и със Студентския съвет на АФ. Поддържа се
постоянна връзка както с ръководството на Студентския съвет на АФ, така и със
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студенти от различните специалности и курсове на обучение. Връзка със студентите се
осъществява и от страна на курсовите ръководители.
 Учебна дейност
През 2009 год. направихме опит да въведем тюторната система в АФ. Учебната
натовареност на преподавателите беше водещ принцип при определяне броя на
студентите, на които даден преподавател да бъде съветник. Системата не намери
развитие, причините за което вероятно са от различно естество. Считаме, че тази
система дава добра възможност за студентите. Тя може да им бъде полезна по време на
следването - например при избора на дисциплини, за подготовката на самостоятелни
задачи, за разработване на дипломни работи, за планиране явяването на изпити и др. По
отношение ангажираността на преподавателите като тютори може би трябва да се
търси възможност за регламентирането й чрез включване на тази дейност в отчитането
на учебната натовареност по Приложение 1 от Вътрешните правила за работна заплата.
През отчетния период със студентите от двете професионални направления –
„Животновъдство” и „Растениевъдство”, са проведени срещи с експертните групи от
НАОА във връзка с осъществените процедури за програмни акредитации. На тези
срещи са обсъждани въпроси свързани с учебния процес, материалната база,
информационното и административно обслужване и др.
 Кръжочна дейност
Продължава добрата практика в някои катедри и секции, студентите да развиват
кръжочна дейност („Аквакултура”, „Мляко и млечни продукти”, „Физиология на
животните”, „Бубарство”, „Пчеларство”, „Приложна екология и зоохигиена”, „Месо и
месни продукти” и др.). Това е добра форма не само за извънаудиторна заетост на
студентите, но и за осъществяване на по-добра връзка между тях и преподавателите, за
възможност за съвместна работа по научни проекти, както и възможност за
разработване на дипломни работи. По решение на ФС студентите получават кредити
както за участие в научноизследователски проекти, така и за кръжочна дейност. От
друга страна тази дейност дава възможност на студентите за кандидатстване за награди
по различни програми.
 Мобилност на студентите
Тракийският Университет – Стара Загора и Аграрния факултет полагат усилия
за улесняване мобилността на студентите, както на национално, така и на
международно ниво. За това свидетелстват не само въвеждането на кредитната система,
но и сключените договори с наши и чуждестранни университети. Мобилността на
студентите от един факултет в друг в рамките на ТрУ става след съгласуване с
деканските ръководства на съответните факултети, а преместването на студенти от
един университет в друг става след успешно завършена година. Всички въпроси,
свързани с преместване от една специалност в друга в рамките на Аграрния факултет се
решават от Декана и ДС, както и разрешението за преминаване от една форма на
обучение в друга.
Нормативната база на ТрУ дава възможности за академична мобилност,
регламентирана с договорености между висши училища и техни структурни звена. Тази
мобилност се изразява в:

мобилност на студентите в рамките на университета;

междууниверситетска мобилност на студентите - в страната и чужбина.
При действащата система за натрупване и трансфер на кредити са осигурени
условия за вътрешна мобилност на студентите (табл. 17). На всички студенти,
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завършили успешно първи курс, се дава възможност за вътрешна мобилност на
обучението чрез:
 преминаване от една форма на обучение в друга;
 преместване от една специалност в друга;
 паралелно обучение по втора специалност в АФ;
 обучение по индивидуален учебен план;
 дипломиране в съкратен срок.
Таблица 17.

Мобилност на студентите в страната
Мобилност към специалността
От друг факултет
От друг
на ТрУ
университет

специалност

В друга
специалност на
АФ

От друга
специалност на АФ
редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

„Зооинженерство”
„Рибовъдство и
аквакултура”
„Агрономство”
„ЕООС”
„Аграрно
инженерство”

1
-

2
-

11
-

7
1

-

1
-

1
1

-

1
1
-

2
1
-

1
1
-

-

3

4
2
-

-

2
-

общо
общо

3

5

13

8

3

7

2

2

8

21

10

4

Налице са също условия за реализиране на студентска мобилност на студенти с
цел обучение в чуждестранни Университети, както и международни стажове и
практики.
По програма „Еразъм” студенти от АФ са осъществили обучение в Турция,
Гърция и Германия (табл. 18). Общият брой на студентите провели обучение през
отчетния период в чужбина е 13, като двама студенти са били на обучение веднъж в
ОКС „Бакалавър” и втори път – в ОКС „Магистър”. Считаме че тази форма на
мобилност не се използва в максимална степен от страна на студентите. Основен
проблем при тази мобилност е необходимостта от добро владее на чужд, преди всичко
английски език. Друг проблем за студентите се явява признаването на оценките по
отделни дисциплини, изучавани в чужбина, от страна на преподавателите, водещи
същите дисциплини в АФ. В тези случаи е необходимо преподавателите от АФ да
проявят гъвкавост при признаване на сходните дисциплини изучавани в чужд
университет, имайки предвид смисъла на тази форма на обучение. Това според нас би
довело до увеличаване на броя на желаещите студенти за този вид обмен. И не на
последно място, би се отразило положително върху рейтинговите и акредитационните
оценки на нашите специалности.
Таблица 18.

Студентска мобилност по секторна програма „ЕРАЗЪМ”

Учебна година
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Образователно квалификационна степен „Бакалавър”
„Зооинженерство”
„ЕООС”
„Агрономство”
1
„Аграрно инженерство”
2
1
„Рибовъдство и аквакултура”
2
Образователно квалификационна степен „Магистър”
МП по „Аквакултура”
2
Специалност

2014/2015
2
3
-

34
Студентите, заминаващи на летни бригади в чужбина (през периода 01.0501.09.), имат възможност да отработят практическите занятия предварително по
определени правила. На студентите, работили в чужбина в животновъдни или
растениевъдни ферми, отговарящи на направлението на съответната практика или стаж,
след успешна защита, се признава предвидената по програмата лятна учебна практика.
 Друга съвместна дейност
Деканското ръководство провежда срещи със Студентския съвет по различни
случаи. Студентите от АФ участват в мероприятия организирани от отделни катедри и
от Факултета като цяло - провеждане на научни конференции, семинари, академични
лекции, чествания, ежегодни промоции и др.
 Студентски стипендии
Основната форма за получаване на студентски стипендии е тази, отпускана при
условията и по реда на ПМС № 90/2000 г. за студенти от редовно обучение, където
средствата се определят чрез държавната субсидия, която ТрУ получава ежегодно. През
отчетният период общия брой на студентите от АФ, получавали такава стипендия, е
791, като по учебни години е както следва: 2011/2012 г. – 191 студенти, 2012/2013 г. –
214, 2013/2014 г. – 199 и 2014/2015 г. – 187 студенти.
В Тракийският университет се изпълняват дейности по ОП „Развитие на
човешките ресурси” по проект „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския
социален фонд. Според условията на проекта стипендии се присъждат за студенти,
които се обучават в редовна форма, имат успех не по-нисък от 4.00 и нямат неположени
изпити. Размерът на месечната стипендия за успех е 120 лв. и се отпуска за 5 месеца, а
този на специалните стипендии е 200 лв., като последните са еднократни и се отпускат
отделно за всеки учебен семестър. Общо за отчетния период за Аграрен факултет по
проекта са усвоени 646 бр. стипендии за успех и 26 бр. специални награди (табл. 19).
По новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
в началото на учебната 2015/2016 г. стартира нов проект. Този проект дава
възможности за получаване на специални стипендии чрез участие на студентите в
научноизследователската дейност на катедрите, участия в различни научни прояви –
конференции, семинари, симпозиуми и др., явяване на състезания и т. н., което е част
от условията за кандидатстване.
Таблица 19.

Усвоени студентски стипендии в АФ

Брой
Брой
Учебна
Изплатени суми
Изплатени суми
Семестър стипендии
специални
година
за стипендии, лв.
за награди, лв.
за успех
стипендии
Зимен
54
20880
2
400
2011/12
Летен
39
23400
Зимен
75
37800
1
200
2012/13
Летен
91
54600
1
200
Зимен
94
43800
8
1600
2013/14
Летен
99
59400
1
200
Зимен
42
19800
8
1600
2014/15
Летен
56
33600
1
200
Общо
646
350880
26
5200
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3.6. Акредитации на специалностите
През отчетният период в Аграрния факултет се обучават студенти в 4
акредитирани професионални направления – „Животновъдство”, „Растениевъдство”,
„Биологически науки” и „Общо инженерство”.
Всички специалности в Аграрния факултет имат поредна програмна
акредитация или са в процес на нова акредитация (табл. 20). Последната акредитация
по професионални направления е извършена през периода 2009-2010 г., всички с
оценка мн. добра за период от 6 години. В съответствие с графика на НАОА и
изтичащите предходни акредитации през 2014 г. бяха разкрити процедури за
акредитация на 2 професионални направления – „Растениевъдство” и
„Животновъдство”. За целта бяха подготвени и представени в НАОА докладисамооценка за изпълнение на критериите за оценка и акредитация на специалностите
„Агрономство” и „Зооинженерство” и „Рибовъдство и аквакултура” (табл. 20) и
доклади за изпълнение на препоръки от предходната акредитация. При специалност
“Агрономство”, освен за ОКС „Бакалавър”, бяха подготвени и материали за обучение в
ОКС “Магистър” по 2 магистърски програми и за ОНС “Доктор” по 3 научни
специалности, в т.ч. по 2 нови докторски програми – „Агрохимия” и „Растениевъдство”
(табл. 21). В направление „Животновъдство” се подготвиха и представиха документи за
2 специалности в ОКС “Бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение и за 14
магистърски програми (табл. 20), както и за ОНС “Доктор” по 2 научни специалности
(табл. 21). По-късно в същото професионално направление се представиха документи
за поредна акредитация на още 6 докторски програми. През 2015 г. за специалност
„ЕООС” при подготовката на документите беше включено обучението в ОКС
“Бакалавър” и 3 магистърски програми в ОКС “Магистър” (табл. 20), както и за ОНС
“Доктор” по 2 научни специалности, от които една нова – „Ботаника” (табл. 21). В
професионално направление „Биологически науки” са представени в НАОА документи
за още 6 докторски програми в т.ч. една нова - „Зоология” (табл. 21). В процес на
подготовка са документите за професионално направление „Общо инженерство” в ОКС
„Бакалавър” със специалност „Аграрно инженерство” и 2 магистърски програми, които
да края на настоящата година трябва да бъдат депозирани в НАОА. В това
професионално направление са представени документи за 3 докторски програми, от
които едната също е нова („Технология на месните и рибните продукти”).
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Таблица 20.

Процедури за нови програмни акредитации на професионални направления

Протокол и
Депозирани
Период на
дата на
Област на висше
Период
на
документи
в
посещение
на
Шифър
предходна
образование
акредитация Специалност и НАОА за нова Открита
експертна
Професионално
направление акредитация
и оценка
ОКС
акредитация процедура
група
„Аграрни науки и
ветеринарна
медицина”
„Аграрни науки и
ветеринарна
медицина”

6.1

6 години
мн. добра

„Агрономство”
„Бакалавър”,
„Магистър”

Вх. № 292 /
07.04.2014 г.

6 години
мн. добра

„Животновъдство
”;
„Рибовъдство и
аквакултура”
„Бакалавър”,
„Магистър

Вх. № 685 /
08.09.2014 г.

Изх. 25 /
12.01.2015
г.

11-13.03.2015
г.

Протокол 1/
08.04.2010 г.

6 години
мн. добра

„Екология и
опазване на
околната
среда”
„Бакалавър”,
„Магистър”

Вх. № 261 /
14.04.2015 г.

Изх. № 756
/
08.07.2015
г.

предстои

Протокол 38/
10.12.2010 г.

6 години
мн. добра

„Аграрно
инженерство”
„Бакалавър”

предстои

-

-

„Растениевъдств Протокол 10/
о”
28.04.2009 г.

6.3
„Животновъдств Протокол 17/
о”
18.08.2009 г.

„Природни науки,
математика и
информатика”

4.3

„Технически
науки”

5.13

„Биологически
науки

„Общо
инженерство”

Изх. № 645 /
26.05.2014 г. 07-09.10.2014 г.

37
Таблица 21.

Процедури за нови програмни акредитации на научни специалности за образователна и научна степен "Доктор"

Шифър на
професионално
направление

Протокол и дата на
предходна акредитация

Научна специалност

Период на
Депозирани нови
акредитация документи в НАОА

Открита
процедура

Период на
посещение на
експертна група

протокол 10/28.04.2009 г.

6 години

Вх. №292/07.04.2014 г.

-

„

07-09.10.2014 г.

-

Изх. № 645 /
26.05.2014 г.
„

„

„

„

протокол 17/18.08.2009 г.

6 години

Вх. № 685 / 08.09.2014 г.

Изх. 25 /
12.01.2015 г.

11-13.03.2015 г.

протокол 17/18.08.2009 г.

6 години

„

„

„

„Говедовъдство и биволовъдство”
„Овцевъдство и козевъдство”
„Свиневъдство”
„Птицевъдство”

протокол 18/29.09.2009 г.
протокол 18/29.09.2009 г.
протокол 18/29.09.2009 г.
протокол 18/29.09.2009 г.

6 години
6 години
6 години
6 години

Вх. № 760 / 15.10.2014 г.
„

Изх. № 1355 /
19.11.2014.
„

11-12.06.2015 г.

„

„

„

„

„

„

„

„Специални отрасли (коне, буби, зайци, промишлен
дивеч, пчели и др.) ”

протокол 18/29.09.2009 г.

6 години

„

„

„

„

„Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен
риболов”

протокол 18/29.09.2009 г.

6 години

„

„

„

6.3

„Зоохигиена
обслужване”

протокол 2/02.02.2010 г.

6 години

Вх. № 101 / 17.02.2015 г.

протокол 2/14.01.2010 г.
протокол 2/14.01.2010 г.
протокол 2/14.01.2010 г.
протокол 2/14.01.2010 г.
протокол 2/14.01.2010 г.

6 години
6 години
6 години
6 години
6 години

Вх. № 51 / 21.01.2015 г.
„

Изх. № 458 /
03.04.2015 г.
Изх. № 363 /
12.03.2015 г.
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

протокол 1/ 08.04.2010 г.

6 години

Вх. № 260 / 14.04.2015 г.
„

Изх. № 756 /
08.07.2015 г.
„

Предстои

протокол 10/12.03.2010 г.

6 години

Вх. № 222 / 27.03.2015 г.

Изх. № 605 /
28.05.2015 г.

„

протокол 10/12.03.2010 г.

6 години

„

„

„

„

„

„

6.1
„
„

6.3
„
„
„
„
„

„Фуражно производство (ливадарство) ”
„Растениевъдство”
„Агрохимия”
„Развъждане на селскостопанските животни, биология
и биотехника на размножаването”
„Хранене на селскостопанските животни и
технологии на фуражите”

и

организация

на

ветеринарното

4.3

„Морфология”

„

„Генетика”
„Физиология на животните и човека”

„
„

4.3

„Биохимия”
„Микробиология”
„Зоология”
„Екология и опазване на екосистемите”

„

Ботаника

5.13

„Технология на млякото и млечните продукти”

„

„Механизация
и
животновъдството”

„
„

„

електрификация

„Технология на месните и рибните продукти”

на

„

„

10-11.11.2015 г.
21-23.10.2015 г.
„

„
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През 2015 год. приключиха успешно процедурите за програмни акредитации на две
професионални направления със съответните ОКС и ОНС, посочени в табл. 22. В резултат
на общата оценка по критериите на НАОА за специалност „Агрономство” капацитета в
сравнение с предходната акредитация е увеличен от 380 на 480 за ОКС „Бакалавър” и от
40 на 80 за „Магистър”. В професионално направление „Животновъдство” увеличение на
капацитета има при ОКС „Магистър” – от 80 на 280.
Таблица 22. Акредитирани професионални направления в АФ на ТрУ – Ст. Загора
Професионално
направление

„Растениевъдство”

ОКС

Специалност

„Бакалавър”

„Агрономство”
„Биологично земеделие”
„Производство на посевен и
посадъчен материал”

„Магистър”

„Фуражно производство, ливадарство”

„Доктор”
„Бакалавър”

„Животновъдство”

„Магистър”

„Доктор”

„Растениевъдство”
„Агрохимия”
„Животновъдство”
„Рибовъдство и аквакултура”
„Репродуктивни биотехнологии в
животновъдството”
„Технология на мляко и млечни
продукти”
„Технология на месо и месни
продукти”
„Конен спорт”
„Птицевъдство”
„Аквакултура”
„Специални отрасли”
„Свиневъдство”
„Говедовъдство и биволовъдство”
„Овцевъдство и козевъдство”
„Управление на системите за
безопасност и качество на храните”
„Коневъдство”
„Хранене на животни и технология
на комбинирани фуражи”
„Развъждане на селскостопански
животни”
„Развъждане на селскостопанските
животни, биология и биотехника на
размножаването”
„Хранене на селскостопанските
животни и технологии на фуражите”

Решение протокол и
дата

Оценка

Капацитет
480

9.21
№4/
23.04.2015
г.

80
9.34
9.12
9.12
1040

№ 11 /
22.10.2015
г.

9.66

280

9.38

9.21

За специалност „ЕООС” посещението на експертната група се очаква да бъде
осъществено в началото на следващата 2016 г. Посещението на експертната група за
специалност “Аграрно инженерство” трябва да бъде осъществено до края на 2016 г.

3.7. Система за контрол и поддържане качеството на обучение
В Наръчника за качество на обучението е включено „Проучване на студентското
мнение”. За целта се създават комисии по курсове, в състава на които влизат експерти по
качеството на обучение и по двама студенти. Съгласувано с Деканското ръководство,
комисиите организират и провеждат анкети за проучване на студентското мнение.
Резултатите от анкетите се връчват персонално на всеки преподавател, отчитат се пред
Декански съвет и се представят на Факултетен съвет.
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Факултетската комисия по качество на обучението работи съвместно с
Университетската комисия и екипът от сектор “Качество на обучението и акредитация” и
в сътрудничество с Деканското ръководство. Във връзка с контрола върху качеството на
учебния процес периодично са осъществявани прегледи на учебната документация на
катедрите. От страна на Университетската комисия се осъществява одит по отношение на
цялостната организация на учебния процес в АФ.
Комисията изготвя график за провеждане на студентските анкети през учебната
година, като анкетите се провеждат през последния месец на семестъра.
 Студентска оценка за качеството на обучение
Съществен елемент на системата за качество на обучението е Студентската оценка
за качество на обучението. В нея обект на оценка са научните и педагогическите качества
на преподавателите, провеждането на учебните занятия, присъствието на преподавателите
по време на занятия, интереса към изучаваните дисциплини, посещаемоста на занятия и
др. През отчетния период ежегодно бяха извършвани анкети за проучване на студентското
мнение за всички преподаватели. Обобщените резултати от проведените анкети през
съответните учебни години показват, че според студентските мнения и възприетата скала
комплексните оценки на оценяваните преподавателите от АФ са много добри. Установена
е тенденция на по-високо оценяване компетентността на преподавателите, а по-ниско –
педагогическите им качества (табл. 23).
Резултатите показват, че според мнението на по-голяма част от студентите,
учебните занятия се провеждат според учебното разписание, но има преподаватели, които
присъстват периодично, т. е. в началото и в края на практическите занятия, което е
смущаващо. Добри са резултатите по отношение проучването на динамиката на интереса
към изучаваната дисциплина в резултат на проведеното обучение (лекции/упражнения), а
именно в посока повишаване на интереса на студентите.
Таблица 23. Резултати от проведени анкети сред студентите през отчетния период, %
Специалност

КомпеПедаготентност гически
качества

Провеждане
на занятията
по учебно
разписание

Присъствие
на асистента
по време на
занятие

Динамика на
интереса към
изучаваната
дисциплина

Посещаемост на
лекции

„Зооинжерество”
„Рибовъдство и
аквакултура”
„Агрономство”
„ЕООС”
„Аграрно
инженерство”

4.26
4.31

4.21
4.23

84.18
88.29

64.20
76.66

46.55
61.63

42.44
69.94

4.35
4.35
4.25

4.26
4.28
4.21

73.71
92.46
91.28

69.84
82.11
81.64

54.04
59.86
58.46

58.53
42.21
60.18

 Обезпечаване на специалностите с преподавателски състав
За специалностите в АФ е осигурен необходимият брой хабилитирани
преподаватели на ОТД, които водят аудиторните и практическите занятия. Всички
преподаватели водещи дисциплини имат научна степен и/или академична длъжност по
съответната специалност или компетенции в тази област. Основен приоритет на
Ръководството и академичния състав на АФ е осигуряване на учебния процес с
преподаватели и повишаване на качеството на обучение. Създадени са благоприятни
условия за научно израстване, професионално развитие на академичния състав и
привличане на нови преподавателски кадри там където това е необходимо.
Продължава добрата традиция преподаватели от Аграрния факултет да са сред
водещите автори на учебници и учебни помагала в областта, в която преподават, или са
консултанти в направлението, по което работят. От преподавателите са разработени
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учебници и учебни пособия и материали по съответните дисциплините на специалностите,
както на хартиен така и на електронен носител, с които да се обезпечи учебния процес.
Преподавателите от АФ се включиха активно в проект „Развитие на Център за
електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет“ по ОП „Развитие
на човешките ресурси - “BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на
дистанционно обучение в системата на висшето образование”. С този проект се създават
условия за качествена промяна на обучението чрез приложението на електронни форми на
обучение. Разработено е съдържанието на мултимедийни учебници и електронни курсове,
проведено е обучение на преподаватели от АФ, участващи в обучението на студентите във
връзка с провеждане на електронни форми на обучение. Системата за електронното
обучение позволява да се предлагат на студентите голям брой информационни материали
под формата на електронни издания, файлове или връзки към уеб сайтове с ресурси.
Курсовете, които са създадени като електронни учебни материали могат да се ползват
неограничено от всяко работно място, оборудвано с компютър или мобилно устройство с
достъп до Интернет.
През 2013 г. беше извършена атестация на академичния състав на АФ. Резултатите
показват, че във Факултета работят квалифицирани кадри. На база включените показатели
и възприетата скала за оценяване всички атестирани преподаватели получиха оценка
„много добра”.
 Учебна заетост на преподавателите
Учебният процес е осигурен с необходимия преподавателски състав с подходяща
квалификация като обучението по всички специалности се води от преподаватели на
основен трудов договор, с изключение на няколко дисциплини в професионално
направление „Растениевъдство” и „Общо инженерство”, където преподавателите са
хонорувани. Обучението е организирано въз основа на Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за
прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, а така
също и въз основа на Правилата за учебна дейност на Тракийския университет.
Аудиторната натовареност на преподавателите през отчетния период по катедри е
отразена в табл. 24. Данните показват, че средната аудиторна заетост за преподавател в
АФ е 356 часа като варирането на средната заетост през отчетния период е между 330 и
390 ч. В отделните катедри обаче натоварването на преподавателите е неравномерно.
Отразените данни в таблицата показват, че средната учебна натовареност между
отделните катедри, варира в доста широки граници. С най-голяма заетост са
преподавателите от катедрите по „Приложна екология и зоохигиена” и „Биология и
аквакултура”, а с най-ниска – „Генетика, развъждане и репродукция” и „Животновъдство
– преживни животни и млекарство”. Все още се получава така, че при едни преподаватели
учебната натовареност е сравнително висока, а при други – тази натовареност е по-ниска.
В тази посока се предприеха някои мерки, така че преподаватели с недостатъчен
хорариум, по основната дисциплина по която извеждат занятия, да бъдат натоварени и с
извеждане на допълнителни часове по други дисциплини. Също така преподаватели от
факултета поеха дисциплини, които се извеждаха от колеги от Стопанския факултет,
разработиха се и нови избираеми дисциплини като по този начин преподавателите от АФ
изпълняват нормативната заетост за съответната академична длъжност, което смятаме че е
стъпка в правилната посока.
Деканското ръководство смята също, че има какво още да се желае по отношение
на актуализиране отчитането на учебната заетост, часовете за наднормена заетост и
нейното обективно заплащане.
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Таблица 24. Учебна заетост на преподавателите в катедрите на АФ по години, брой
преподаватели, часове аудиторна заетост и средно часове на преподавател
Катедра

2011/2012
брой часове
Аграрно инженерство 8
2863
на 1
358
препод.

2012/2013
брой часове
7
3021
432

2013/2014
брой часове
10
2905
290

2014/2015
брой часове
9
3176
353

Биология и
аквакултура

4263
426

14

5249
375

14

5479
391

14

3024
336

9

3286
365

9

3024
336

9

1740
217

7

2054
293

7

2115
302

7

3718
338

12

3475
290

12

3925
327

12

2841
284

10

2672
267

10

3003
300

9

3759
313

11

3804
346

11

4050
368

12

2589
432

7

2784
398

7

2796
399

7

3131
313

11

4014
365

10

4394
439

10

27663
330

88

34371
390

90

31690
352

89

Биохимия,
микробиология
и физика

Генетика, развъждане
и репродукция
Животновъдство – непреживни и други животни
Животновъдство – преживни животни и млекарство

Морфология,
физиология и
хранене
Приложна екология и
зоохигиена
Растениевъдство

10
на 1
препод.

9
на 1
препод.

8
на 1
препод.

11
на 1
препод.

10
на 1
препод.

12
на 1
препод.

6
на 1
препод.

10
на 1
препод.

Общо от преподаватели
на ОТД в АФ

84
на 1
препод.

средно
часове

358

5971
426

404

3075
342

345

1948
278

272

3978
332

322

2517
280

283

3643
305

333

2832
404

408

4099
410

382

31236
351

356

Общо от други звена на ТрУ
и хонорувани преподаватели

8998

8508

5783

6644

Общо часове в АФ

36661

42879

34907

37880

 Рейтинг на специалностите във Факултета
За 4-та поредна година, което съвпада с настоящия отчетен период, МОН
публикува рейтинг, в който на базата на отделни групи индикатори се правят сравнения
между професионалните направления на висшите училища. Индикаторите са
разпределени в 6 групи – учебен процес, научни изследвания, учебна среда, социалнобитови и административни услуги, престиж и реализация, и връзка с пазара на труда,
които формират обща оценка и на тази база - мястото на професионалното направление в
рамките на висшите училища, които предлагат обучение в съответното направление.
Обобщените резултати показват намаляване в общия брой точки при всички
професионални направления по които се води обучение в АФ, макар че заеманите
позиции са почти без промяна (табл. 25). Според тази класация професионално
направление „Животновъдство” заема първо място и през 4-те години (обучение на
студенти се извършва в 2 ВУ). Професионално направление „Биологически науки” през
2015 г. заема 3-то място след СУ и ПУ, за разлика от предходните години когато е на 2-ро
място след СУ (обучение се извършва в 4 ВУ). В професионално направление
„Растениевъдство” обучение се провежда в 5 ВУ, а в „Общо инженерство” – в 14 ВУ. На
базата на тези резултати професионално направление „Животновъдство” за 2012 г. и 2013
г. получи допълнителна субсидия, а за 2014 г. – освен за „Животновъдство” субсидията
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беше увеличена и
„Растениевъдство”.
Таблица 25.

за

професионално

направление

„Биологически

науки”

и

Рейтинг на специалностите в АФ

Професионално
направление

Специалности

година
4.3. „Биологически науки” „Екология и опазване на точки
околната среда”
място
5.13. „Общо инженерство” „Аграрно инженерство” точки
място
„Агрономство”
6.1. „Растениевъдство”
точки
място
„Зооинженерство”,
6.3. „Животновъдство”
точки
„Рибовъдство и
място
аквакултура”

Рейтинг
2012

2013

2014

2015

52
2
40
11
53
3
59
1

55
2
46
7
51
2
52
1

51
2

48
3
43
9
47
3
45
1

Няма
данни

50
3
48
1

Този механизъм на финансиране на обучението, според последните решения на
МС, ще продължи като средствата ще бъдат в зависимост от комплексната оценка за
качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Това
поставя нови предизвикателства пред преподавателите от ТрУ и показва посоката, в която
е необходимо да проявим нашата активност. За тази цел е уместно да се направи анализ на
резултатите от Рейтинговата система за професионалните направления, в които се
обучават студенти и се положат усилия за повишаване на някои от индикаторите, така че
да се увеличи общия брой на постигнатите точки над средната стойност.
 Сертификация на Аграрния факултет
През месец февруари на 2012 г. получихме сертификация по ISO 9001:2008 за
обучение в ОКС „Бакалавър” и „магистър”, присъждане на ОНС „Доктор” и научна степен
„Доктор на науките”, и за научни и лабораторни изследвания и развойна дейност със срок
на валидност до м. февруари 2015 г. На тази база през настоящата година беше извършена
ресертификация, с което беше потвърдено че е внедрена и се прилага системата за
управление на качеството с посочения по-горе обхват, като по този начин периода на
сертификация се продължава с още 4 години.

4. Научноизследователска дейност и международно
сътрудничество
Научноизследователската дейност в Аграрния факултет през периода 2012 - 2015 г.
беше организирана и се провеждаше в съответствие с приетите и утвърдени научни
направления, независимо от финансовите затруднения и налагащото се коригиране на
средствата, предоставяни за научна дейност от Държавния бюджет, за присъщата на
Висшите училища научноизследователска и художественотворческа дейност. За
повишаване качеството и прецизността на научните изследвания, продължи стремежът
към модернизиране на апаратурата, чрез разработване на факултетски инфраструктурни
проекти, за обновяване и дооборудване с апаратура на НИЛ към АФ. Окомплектоването с
модерна, прецизна и високопроизводителна автоматизирана апаратура е важно условие за
извършване на задълбочени и с по-широк обхват научни изследвания и за повишаване
качеството на научните публикации.
През 2014г. научни направления в АФ бяха допълнени и актуализирани, както
следва:
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
1. Направление „Животновъдство“:
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Иновативни технологии в животновъдството.
Морфофункционални особености на селскостопанските животни, във връзка с
качеството и количеството на продукцията.
 Репродуктивни технологии.
 Опазване на генофонда на селскостопанските животни.
 Производство и оценка на здравословни, безопасни и качествени храни от
животински произход.
 Технологии за повишаване на продуктивността на селскостопанските животни.
 Зоохигиена, благополучие и хуманно отношение към селскостопанските
животни.
 Съвременни енергоспестяващи технологии в животновъдството.
 Биологично производство на животинска продукция.
2. Направление „Растениевъдство“:
 Иновативни технологии в растениевъдството.
 Усъвършенстване на технологиите за отглеждане на земеделски култури.
 Растително биоразнообразие.
 Производство и оценка на здравословни, безопасни и качествени храни от
растителен произход.
 Биологично производство на растителна продукция.
3. Направление „Екология“:
 Оценка на замърсяването и опазване на околната среда в природни и
агроекосистеми.
 Екологизация на технологии и дейности в аграрния сектор.
 Биоразнообразие и природни екосистеми.
4. Направление „Аграрно инженерство“:
 Иновативна аграрна техника, сгради и технологии.
 Интелигентни системи за прецизно земеделие.
 Енергоспестяващи съоръжения, сгради и технологии.
 Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор.

4.1. Научноизследователска дейност
Научноизследователската дейност в Аграрния факултет се провежда в четири
основни направления:
- „Животновъдство“
- „Растениевъдство“
- „Екология“
- „Аграрно инженерство“
Тя се извършва със средства от Държавния бюджет (по наредба 9), от МОН, по
национални, международни проекти и договори. Най-голям брой проекти са разработени
със средствата, отпускани целево от Държавния бюджет за присъщата на Тракийски
университет научна и художественотворческа дейност.
4.1.1. Проекти, финансирани от Държавния бюджет за присъщата на
Тракийски университет научна дейност
През 2012 г. за АФ е одобрена държавна субсидия в размер на 43459 лв.
Общо за годината са одобрени 21 проекта. По направления проектите са
разпределени, както следва (приложение 1): Направление „Животновъдство“ – 9 бр,
Направление „Растениевъдство“ – 4 бр, Направление „Екология“ – 5 бр, Направление
„Аграрно инженерство“ – 3 бр. Освен това през годината е работено по още 2 факултетски
проека: 1Ф /12 „Издаване на научно списание на Аграрен факултет „Agricultural Science
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and Technology“, 2НФ/12 “Обща селскостопанска политика на Европейския съюз 2020 и
развитие на аграрното производство в България“ и 1 ОУП :5ОУП/12 „Използване на
съвременна аналитична апаратура за оценка и контрол на суровини и храни“ .
През отчетната 2013 г. за АФ е одобрена държавна субсидия в размер на 42 840 лв.
Разработени са 24 проекта, разпределени по направления, както следва (приложение 2):
Направление „Животновъдство“ – 12 бр, Направление „Растениевъдство“ – 4 бр,
Направление „Екология“ – 6 бр, Направление „Аграрно инженерство“ – 2 бр. През
годината е работено по още 1 факултетски проект 1Ф/13 „Научно списание Agricultural
Science and Technology“ И един ОУП - 3НФ/13 „Иновации и развитие на Земеделието в
България“.
През 2014 г. за АФ е одобрена държавна субсидия в размер на 37 225 лв.
Общо за годината са одобрени и разрабитени 19 научни проекта. По направления
проектите са разпределени, както следва (приложение 3).: Направление
„Животновъдство“ – 9 бр, Направление „Растениевъдство“ – 4 бр, Направление
„Екология“ – 4 бр, Направление „Аграрно инженерство“ – 2 бр. През 2014 г. са одобрени
още 1 факултетски: 3НФ/14 "Българското земеделие Хоризонт 2020" и 2 ОУП: 2ОУП/14
за Научното списание на АФ „Agricultural Science and Technology и 8 ОУП/14
„Изграждане на съвременна университетска научна лаборатория по микология и
микотоксикология“.
През 2015 г. за АФ е одобрена държавна субсидия в размер на 37 133 лв.
Общо за годината са одобрени и разработени 31 проекта. По направления
проектите са разпределени, както следва (приложение 4).: Направление
„Животновъдство“ – 14 бр, Направление „Растениевъдство“ – 9 бр, Направление
„Екология“ – 5 бр, Направление „Аграрно инженерство“ – 3 бр. Финансиран е 1 ОУП: 3
0УП/15 „Изпълнение на дейности за провеждане на качествени и конкурентноспособни
изследвания в НИЛ на АФ при ТРУ, чрез доокомплектоване на аналитична апаратура“.
4.1.2. Научни проекти финансирани отДФНИ (МОН) и други национални
програми
През периода 2012 - 2015 г. в АФ е извършвана научноизследователска дейност по 20
проекта финансирани от ФНИ (МОН) и други национални програми:
1. „Договор № ДФНИ –Б01/22."Разработване на ДНК маркери (CAST, MSTN) за
угоителната способност и качеството на месото при Синтетична популация
българска млечна, Каракачанска и Медночервена шуменска породи овце",
Ръководител на проекта – Доц. д-р И. Димитрова. Ръководител на проекта от ТрУДоц. д-р Светлана Георгиева, (проекта започва на 05.12.2012г.).
2. BG051P0001-4.3.04-0026 „Развитие на център за електронни форми на
дистанционно обучение в Тракийския университет”, финансиран от Оперативна
програма за развитие на човешките ресурси, Ръководител – Проф. дсн Иван
Станков.
3. Проект на ЗИ Ст. Загора „Технологични решения за повишаване на
енергетическата ефективност при производството на зърнено-бобови фуражни
култури и царевица”. Ръководител: Доц. д-р Русинка Петкова, Срок на изпълнение:
2011-2013. Участник - Гл. ас. д-р Антония Стоянова.
4. Научноизследователски и внедрителски проект на тема „Разработване и
внедряване на енергоспестяваща технология за устойчиво отглеждане на ечемик в
условията на променящата се климатична и стопанска обстановка”. Ръководител:
Доц. д-р Величка Котева; Срок на изпълнение: 2011 – 2013 година. Участник- Гл.
ас.д-р Антония Стоянова.
5. Проект „Технологични модели за икономически целесъобразно използване на
биогенни отпадни суровини от животновъдството, съобразно законодателството на
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ЕС”. Ръководител: Проф. дсн Живко Кръстанов; Срок на изпълнение: 2011 – 2013
година. Участник- Гл. ас.д-р Антония Стоянова.
6. Проект № ПОЗМ137 "Разработване на агроекологична система и
екологоикономическа оценка на риска при производството на твърда пшеница" 2011-2013 г. Ръководител- Доц. д-р Грози Делчев.
7. Проект № ПОЗМ137 “Разработване на критерии, технологии и отделни
технологични звена за реализиране на генетичния и агроекологичния потенциал на
основните полски култури съобразено със специфичните
агроклиматични
характеристики на Централна Южна България” - 2011-2013 г. - Участник- Доц. д-р
Грози Делчев.
8. Научноизследователски проект към ССА: “Разработване на критерии, технологии
и отделни технологични звена за реализиране на генетичния и агроекологичния
потенциал на основните полски култури, съобразено със специфичните
агроклиматични характеристики на Централна Южна България” Ръководител: Доц.
д-р Иван Салджиев. Базова организация: ИПК – Чирпан. Срок: 2011 – 2013 г.
Участник – Доц. д-р Галя Панайотова.
9. Научноизследователски проект към ССА: "Разработване на агроекологична
система и екологоикономическа оценка на риска при производството на твърда
пшеница". Ръководител: гл.ас. д-р Ст. Рашев. Базова организация: ИПК-Чирпан.
Срок: 2011-2013 г. Участник – Доц. д-р Галя Панайотова.
10. Проект към МЗХ по Мярка 111 от Програмата за развитие на селските райони през
2007-2013 г. на тема “Професионално обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания”. Ръководител: доц. д-р Виолета Божанова.
Базова организация ИПК – Чирпан. Срок: 2011-2012 г. Участник - Доц. д-р Галя
Панайотова.
11. Научноизследователски проект към МОН, ДФНИ по конкурс за двустранно
сътрудничество между България и Македония на тема: “Оценка на сортове полски
култури в система за биологично земеделие при условията на България и
Македония”, Договор № ДНТС/Македония 01/9. Базова организация: ИПК – гр.
Чирпан. Срок: 08.12.2011 - 08.12.2013 г. Ръководител: Доц. д-р Галя Панайотова.
12. Проект ДО2-721/08.08.2012 „Приложение на спектралния анализ в близката
инфрачервена област и хемометрика като бърз и икономичен метод за екологична
оценка на почви”- ръководител: Гл. ас. д-р Мима Тодорова. Проектът е на стойност
9000 лв. и е финансиран от Проект BG 051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, към Европейския социален
фонд.
13. Проект ДО2-1026/06.11.2012 г – Индекс И-1-05/2012 „ Индексиране на български
научни списания”. Ръководител на проекта - Проф. дсн Цанко Яблански. Проектът
е на стойност 15000 лв. и е финансиран от Проект BG 051PO001-3.3.05-0001
„Наука и бизнес” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, към
Европейския социален фонд. Целта на проекта е индексиране на научното списание
на АФ “Agricultural Science and technology” в Journal Citation Reports или в друга
сходна схема на реферирани издания.
14. BG051PO001-3.1.08-0009 “Усъвършенстване на системата за управление и
внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски
университет за повишаване качеството на образованието и научно изследователската дейност“.
15. ОПОС2-36/24.07.2013 г. "Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на
местни растителни видове на територията на ПП "Сините камъни" гр. Сливен" по
проект на Природен парк „Сините Камъни” гр. Сливен: № 5103020-15-658
„Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в
Природен парк “Сините камъни” финансиран с Договор № 5103020-С-002 по
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Приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г." Доц. д-р Н.
Грозева, доц. д-р М. Тодорова.
16. „Проучване върху ефективността на дезинфекционни средства в профилактиката и
борбата с рещу заразни болести по копринената пеперуда (Bombyx mori L.)“,
БАБХ, НДНВМИ – София, участник – доц. д-р М. Панайотов; ас. Р. Гънчева.
17. Национален проект реф.№ KNIRN-2013/104377 на тема „Енерфийна ефективност и
по-добро качество на млякото в българските млечни ферми” по „Програма за
зелени иновации в индустрията”, експерт по проекта за Тракийски университет,
проф. дсн Р. Славов –координатор за ТрУ, участници – доц. д-р Р. Георгиев, доц.
д-р К. Пейчев, ас. Д. Георгиев.
18. Качество на месото на шарана Cyprinus carpio отглеждан при различни
производствени условия“, финансираща организация ССА. Участник - доц. д-р Т
.Хубенова.
19. Оценка и изпитване на бърз прогестеронов тест за ранно откриване на бременност,
нарушения в яйчниковата функция и пълноценността на еструса при крави“ с
фирма „Биоком Трендафилов" ЕООД. Участник доц. д-р Г. Бонев.
20. Проучване на състоянието на водите и околната среда, на ихтио и астацифауната
на яз. „Доспат” и река Доспатска, изработка на програма за мониторинг на
качеството на водата в обследваните водоеми и на програма за съхраняване и
възстановяване на биоразнообразието на ихтио- и астацифауната. ОП – „Развитие
на селските райони“. Участник - доц. д-р Т. Хубенова.
От Аграрен факултет са разработени пилотни проекти, които се използват от
фирмите възложители при кандидатстване за финансиране по Мярка 3.5. Пилотни
проекти на ОПРСР.
Ръководители на проектите са проф. д-р Йордан Стайков и проф. дсн Васил
Атанасов.
Таблица 26. Пилотни /иновативни/ технологични проекти
1. „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД: „Размножаване на езерен рак, отглеждане на
еднолетни рачета в рециркулационна система, при разработени биотехнологични
параметри за органично аквапроизводство и последващо угояване в поликултура с
шаранови риби”, ДОГОВОР №: 61АФ/04.03.2013 г.
2. ЕТ „Красимир Георгиев“, Нова Загора: „Изкуствено и полуизкуствено размножаване на
европейски сом и отглеждане на личинки и зарибителен материал в рециркулационна
система, интегрирана с аквапонна система”, Договор № 56АФ/04.03.2013 г.
3. „ХЕПИ ФИШ“ ООД, Нова Загора: „Култивиране на зарибителен материал от
пъстървови видове при всесезонно получаване на хайвер и изкуствено размножаване
чрез използване на криоконсервирана семенна течност”, Договор №355АФ/15.11.2012 г.
4. „9-ТИ ЮЛИ” ООД: „Суперинтензивно отглеждане на пъстървов зарибителен материал
при целогодишно получаване на хайверени зърна и провеждане на асистирана
репродукция с криоконсервирана сперма” , Договор 314 АФ /08.11 2013 г.
5. „ХЕПИ ФИШ“ ООД, гр. Нова Загора: „Внедряване на многоетажна рециркулационна
система за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни видове /при определени
параметри на органично производство/и разработване на биотехнологични параметри за
подобряване на имунния статус на отглежданите риби“ Договор №103АФ/14.03.2014 г.
6. „ИВИ - 2008” ЕООД, гр. Тетевен: „Разработване на биотехнологични параметри за
индуциране на триплоидни форми чрез методите на асистираната репродукция при
дъгова пъстърва и отглеждане на зарибителен материал”, Договор 86АФ/21.03.2014. г.
7. „АКВА МИНЕРАЛ ТРЕЙД“ ООД, гр. Стара Загора: „Разработване на екологосъобразен
метод за устойчива експлоатация на морското дъно при улов на бяла мида“, Договор №
384АФ/01.12.2012 г.
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8. „Пиримпекс“ ООД, Стара Загора: „Изграждане на екологосъобразна плаваща
рециркулационна система, разположена в яз. Опан за култивиране на деликатесни
видове риби” - ДОГОВОР №:130АФ/28. 03. 2014 г.
9. „АКВА ВИТА 2012” ООД, Стара Загора: „Разработване на биотехнологични параметри
за получаване на хибридни форми от балканска пъстърва (Salmo trutta m. fario L.) и
сивен (Salvelinus fontinalis Mitch.) и отглеждане на зарибителен материал”, договор №
63АФ/08. 03. 2013 г.
10. „РИБОВЪДСТВО
ОСТРИЦА“
ООД,
С.
ОСТРИЦА:
„Разработване
и
внедряване/експлоатация на интегрирана суперинтензивна производствена система,
захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни и
аквариумни видове риби /при определени биотехнологични параметри за органично
производство/, в условията на разработени биотехнологични параметри за повишаване
на имунния статус на рибите“ , Договор №104АФ/18. 03. 2014 г.
11. „Булфиш“ ООД Русе: „Разработване и внедряване/експлоатация на екологосъобразна
интегрирана суперинтензивна производствена система, захранвана от зелена енергия, за
отглеждане на деликатесни видове риби и сладководна скарида /при определени
биотехнологични параметри за органично производство/, в условията на разработени
биотехнологични параметри за повишаване на имунния статус на рибите“, договор
№130 АФ/17. 03. 2015 г.
12. „Рибена ферма“АД гр. София ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ: „Разработване и
внедряване/експлоатация на интегрирана производствена система (отворена плаваща
система за суперинтензивно рибопроизводство, плаваща аквапонна система и
култивиране на вечнозелени растения), захранвана от зелена енергия, за отглеждане на
деликатесни видове риби“, ДОГОВОР №: №302 АФ/22. 10. 2014 г.
13. „ДУПЛЕКС-АХ” ЕООД, гр. Пловдив: ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ: „Разработване и
внедряване/експлоатация на екологосъобразна садкова установка, затворен тип,
захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни
видове риби /при определени биотехнологични параметри за органично производство/,
в условията на разработени биотехнологични параметри за повишаване на имунния
статус на рибите“, ДОГОВОР №: 142АФ/24. 03. 2015 г.
14. „Б И Б СТРОЙ” ООД, гр. Пловдив: ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ: „Разработване и
внедряване/експлоатация на екологосъобразна интегрирана суперинтензивна
производствена система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен
материал от деликатесни видове риби /при определени биотехнологични параметри за
органично производство/, в условията на разработени биотехнологични параметри за
повишаване на имунния статус на рибите“, ДОГОВОР № 143АФ/24. 03. 2015 г.
15. „ЛУТЕХ” ООД, гр. Ловеч: ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ: „Разработване и
внедряване/експлоатация на екологосъобразна интегрирана суперинтензивна
производствена система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на деликатесни
видове риби за консумация /при определени биотехнологични параметри за органично
производство/, в условията на разработени биотехнологични параметри за повишаване
на имунния статус на рибите“, ДОГОВОР №: № 121АФ/04. 03. 2015 г.
16. ЕТ „Драгомир Хинков – ДИК“, гр. Русе : ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ: „Разработване и
внедряване/експлоатация на рециркулационна система, захранвана от зелена енергия,
за отглеждане на нов за аквакултурата студенолюбив вид“, ДОГОВОР: №211АФ/14.05.
2015 г.
17. „ОРКА“ ООД, Русе, „Разработване и внедряване/експлоатация на рециркулационна
система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на лин за угояване“. договор
№210АФ/14.05. 2015 г.
18. „МИДАЛИДАРЕ АКВА“ ООД, с. Могилово: ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ: „Разработване и
внедряване/експлоатация на екологосъобразна интегрирана суперинтензивна
производствена система, с компактни елементи, захранвана от зелена енергия, за
отглеждане на деликатесни видове риби, при разработени биотехнологични параметри
за повишаване на имунния статус на рибите за консумация“, ДОГОВОР № 233
АФ/24.06.2015 г.
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19. „МИДАЛИДАРЕ АКВА“ ООД, с. Могилово : ТЕХНОЛОГИЧЕН
ПРОЕКТ:
„Технологичен проект за изграждане на рибовъдна ферма за екологосъобразно и
устойчиво производство на топлолюбиви и деликатесни видове риби“, ДОГОВОР №
234 АФ/24.06.2015 г.
20. „Бул Фиш“ ООД, гр. РУСЕ: Технологичен проект за изграждане на рибовъдна ферма за
екологосъобразно и устойчиво производство на деликатесни видове риби:
„Рециркулационна система за отглеждане на деликатесни видове риби в интеграция с
аквапонна система (растителни култури)“, ДОГОВОР №: №104АФ/18. 03. 2014 г.
21. „РИБЕНАТА ФЕРМА” АД, гр. София: „Технологичен проект за изграждане на
рибовъдна ферма за екологосъобразно и устойчиво аквапроизводство“, ДОГОВОР №:
№303 АФ/22. 10. 2014 г.

4.1.3. Международни научни проекти
През отчетния период в АФ е извършвана научноизследователска дейност по 21
международни проекта:
1. Long term exchange of Faculty staff. Programs relating to research, teaching and
extension.
Организации – Iowa State University of Science and Technology, College of
Agriculture, USA – Аграрен факултет при Тракийски университет.
Координатор по договора – David Acker, Assoc. Dean College of Agriculture.
Координатор от Тракийски университет – проф. дсн Иван Станков
Отговорник – проф. д-р Юрий Митев Продължителност – 2006 – 2011 – 2015 г.
продължава.
Програми включени в меморандума към договора: 1. Faculty Exchange 2. Study
abroad 3. Extension
2. Проект по направление Extension:
Тема на проекта: „Създаване на консултантска служба в направление Млечно
животновъдство” Партньори – Фондация „Америка за България„ и Тракийски
университет. Координатор от Тракийски университет – Ръководител Проф. д-р Юрий
Митев.
Срок на проекта – 12.05.2012 г – до 12.05.2015 г..
Партньори – Фондация Америка за България- Тракийски университет
Координатор от Тракийски университет – проф. д-р Юрий Митев
Срок на проекта – 12.05.2009 г – до 12.05.2011 г. 2015 г
Финансиране :120 000 долара.
3. Програма: Supporting Society for the Promotion of Science
Тема /заглавие на проекта: „Practical Training Program of young researchers for
Strategic Bioresource Utilization and Preservation Aming of Match-Making between EU and
Asia to avoid Food Crisis“.
Период на действие: 2008 - 2013
Организации – партньори: Graduate School of Agricultural Science in Kobe
University, Japan
Координатор на проекта: Prof. Kozuniri Uchida, Vice Dean
Участници от Тракийски университет:.доц. д-р Стефка Атанасова, кат. Биохимия,
Микробиология, Физика
Финансиране: 15000 €
За Тракийски университет като партньор по проекта: Доц. Стефка Атанасова
4. Договор по Програма: Договор за двустранен научен обмен с УССТТ,
Токио, Япония
Тема /заглавие на проекта: Обмен на студенти и преподаватели.
Период на действие: 01.04.2007 – 31.03.2012 г.
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Организации – партньори:Университет по Селскостопанство и технологии, Токио
Координатор на проекта: Хидефуми Кобатаке
Участници от Тракийски университет: доц. д-р Михаил Панайотов, кат.
Животновъдство-непреживни и други животни, АФ
5. INDO–BULGARIAN INTER-GOVERNMENTAL PROGRAMME OF
COOPERATION IN SCIENCE AND TECHHNOLOGY. Тема /заглавие на проекта:
Studies on some herbal additives giving partial protection against toxic or immunosuppressive
effects of some mycotoxins and improving wound granulation. Участници: Индия, Южна
Африка, Германия, Унгария.2011 г. – 2014 г. Ръководител Проф. Стойчо Стоев.
Участници от АФ проф. дсн Стефан Денев и Проф.дсн Димитър Павлов
6. Whole genome study for QTL and causative mutations for reproduction in pigs,
Iowa State University of Science and Technology, Ames, IA, USA Ръководител Доц. д-р
Стойчо Методиев
7. Whole genome study for QTL and causative mutations for growth traits in beef
cattle, Iowa State University of Science and Technology, Ames, IA, USA Ръководител Доц.
д-р Стойчо Методиев
8. CRP 15406 „Evaluation of Natural and Mutant Resources for increased levels of
carotenoids in crops with emphasis on pepper”. FAO – MAAE 2009-2014 Budget 60 000
Euro. As a part of the project CRP 02.30.28.”Improvement of nutritive quality by the variation of
the concentration of the factors with utilization of induced mutations and biotechnology in
culture crops” FAO MAAE – 800 000 Euro. Coordinator Assistant Prof. PhD Nikolay Valchev
9. RER/5/017 FAO – MAAE Technical Cooperation of Europe and Asia.
“Improvement of productivity and quality of the main nutritive crops in Europa and
Central Asia”. Partners – 25 countries. 2011-2013. Budget 270 000 Euro. Coordinator
Assistant Prof. PhD Nikolay Valchev
10. Научноизследователски проект към МОМН, Фонд „НИ“ по конкурс за
двустранно сътрудничество между България и Македония на тема: “Оценка на
сортове полски култури в система за биологично земеделие при условията на
България и Македония”, Договор № ДНТС/Македония 01/9. Базова организация: ИПК –
гр. Чирпан. Срок: 08.12.2011 - 08.12.2013 г. Ръководител- Доц. д-р Галя Панайотова.
11. EU (FP7), Project – PIRSES-GA-2012-316067 (2013-2016) “Herbal protection”
участници проф дн Стефан Денев и проф дн Димитър Павлов.
12. CRP 15406 Evaluation of Natural and Mutant Resources for increased levels of
carotenoids in crops with emphasis on pepper –yчастник Ас д-р Николай Вълчев.
13. KNRIN – 2013/104377 „Енергийна ефективност и по-добро качество на
млякото в българските ферми“ – Програма „Зелени иновации в индустрията“
Inovation Norvay – координатор за Тракийски университет - проф. дсн Р. Славов
14. Договор за научен обмен и сътрудничество между Тракийски Университет
и Токийски Университет по селско стопанство и технологии от 18.12.2012 год. и
изпълнение на проект КОКЕН- ХИ „ Възстановяване на популации на редки
хищници, засегнати от човешка дейност ” – гл. ас. д-р Е. Райчев и ас. С. Пеева
15. Agreement SCHOLARLY EXCHANGE AND COLLABORATION
BETWEENTHE TRAKIA UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, STARA
ZAGORA, BULGARIA AND THE FACULTY OF SCIENCE, HOKKAIDO
UNIVERSITY, JAPAN, 2013-2018.
16. AQUA-SAFE: Enhancing safety and security of Aquaponics technology for fish
and vegetable cultivation.
17. Създаване на национален център за професионално обучение и
компетентност „Америка за България“ – ТрУ, Ст. Загора – Ръководител: проф. д-р
Юрий Митев
18. Проект Agrof MM; Programme Erasmus + - 1.09.2015 – 1.09.2018 г.участник Проф.дсн Д Павлов, Доц. д-р Ценка Желязкова
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19. RER 2012004 „Enhancing productivity and quality of major food crops Доц. д-р
Н. Вълчев.
20. Проект „Studies on some herbal additives giving partial protection against toxic
or immunosuppressive effects of some mycotoxins and improving wound granulation“.
Участници: Индия, Южна Африка, Германия, Унгария. 2013 г. – 2016 г. Ръководител
Проф. двмн Стойчо Стоев. Проф. дсн Д. Павлов.
21.Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска
и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация
на програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в
Източнобеломорския район – Финансов механизъм на европейското икономическо
пространство 2009-2014.

4.2. Научни конференции
През 2012 г. Аграрния факултет е организирал и участвал в:
Конференция с международно участие "Обща селскостопанска политика на
Европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България".
На конференцията са представени общо 130 научни разработки, от които 52
доклада и 78 постера. В конференцията са взели участие учени от още 3 страни- Косово,
Румъния и Македония.
Всички рецензирани и утвърдени от редколегията доклади са включени за
публикуване в научното списание на АФ “Agricultural Science and Technology”.
През 2013 г. Аграрният факултет организира и участва в:
Конференция с международно участие „Иновации и развитие на земеделието в
България“.
На конференцията са представени общо 133 научни разработки, от които 57
доклади и 76 постери. В конференцията са участвали учени от още 3 страни- Румъния,
Белгия и Полша.
Всички рецензирани и утвърдени от редколегията доклади са включени за
публикуване в научното списание на АФ “Agricultural Science and Technology”.
През 2014 г. се проведе Научна конференция с международно участие под надслов
„Българското земеделие – Хоризонт 2020“. В конференцията взеха участие учени от
други университети, научни институти, студенти от страната и чужбина, с общо 136
доклада. Страни участници: България, Италия, Сърбия, Румъния, Турция, Ирак; брой
доклади – 68, брой постери – 68, общо докладвани научни разработки – 136 : на автори от
страната – 130, на автори от чужбина – 6. Участие на студенти и докторанти – 26 доклада
и 6 постера, 2 чуждестранни доклада - Румъния Ирак. Всички рецензирани и утвърдени
от редколегията доклади са включени за публикуване в научното списание на АФ
“Agricultural Science and Technology”.
През 2015 г. Аграрния факултет организира и участва в:
Научна Конференция с международно участие под надслов „20 години Тракийски
университет“. Участие в научната конференция – общо 77 представени научни
разработки, от които 31 доклади и 46 постера, 73 на автори от страната и 4 на автори от
чужбина. Участието на преподавателите от АФ е с 27 научни разработки.
Всички рецензирани и утвърдени от редколегията доклади са включени за
публикуване в научното списание на АФ “Agricultural Science and Technology”.

4.3. Проведени срещи и семинари
2012 г.
1. Семинар на тема „Алтернативни енергийни източници“. Проведен на 22.03. 2012
г. в катедра „Аграрно инженерство”. Представена и обсъдена е дейността по проект - ДО
02-190/2008 „Оптимизиране получаването на биогаз чрез анаеробно разграждане на смеси
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от органични отпадъци в биореактори с непрекъснато разбъркване”. Срок на изпълнение –
2008/2010 г. Сума - 262 хил. лв.
Научен колектив: Ръководител - Доц. д-р инж. Иван Симеонов, Институт по
микробиология „Стефан Ангелов БАН”. Участници: Доц. д-р Тошко Ненов, ТУ, Габрово;
Доц. д-р Анатолий Александров, ТУ, Габрово; Доц. д-р Рашко Георгиев, АФ; Доц. д-р
Кънчо Пейчев АФ; Гл. Ас. д-р Красимир Трендафилов - АФ. Обсъдени са възможностите
за сътрудничество в областта на алтернативните енергийни източници.
2. Семинар по Млечно говедовъдство, проведен от Департаментът по земеделие
към Посолство на САЩ, съвместно с Проф. д-р Юрий Митев, проведен на 10-11.04. 2012
г. Гост-лектори от Америка:
– Лойд Холтерман - фермер, собственик на високопродуктивна млекопроизводителна и
развъдна ферма в говедовъдството;
- Робърт Кайзер - специалист в програма Dodge в Уисконсин, подготвил и представил
програми за млечния сектор в Балтийските страни, Полша, Украйна, Южна Корея, Китай,
Бразилия, Перу, Русия, и Индия.
- Д-р Матиас Фернандес - ветеринарен лекар
Представени лекции: - Качество на фуража и хранене; Управление на животните (в т.ч.
нуждите на мениджъра; нуждите на животните, варианти за групиране, хигиена на
вимето; Топлинен стрес и дизайн на вентилацията, проектиране на леглата и видове
постеля, (място за хранене и разходка); Куцота при говедата; Цели на репродукцията;
Пречки пред успешната репродукция; Установяване на разгонването; Репродуктивни
технологии; Генетика; Качество на млякото; Мастити; Практики при доене; Управление
на персонала; Финансово планиране; Изработване на бюджет на фермата; Доходът след
приспадане на разходите за хранене; Ефективно управление на фермата; Управление на
разходите.
3. Семинар - Посещение от Посолството на Америка в България
Посетител – Michael T. Henney – Аташе по аграрните въпроси за Централна Европа
и Балтийските републики.
Дата на посещението – 26.09. 2012 г.
Обсъдени са възможностите за сътрудничество между АФ USDA, в аграрната
област. Обсъдено е сътрудничеството между АФ и Америка по Програма „Америка за
България” и разработените проекти за разширяване на научното обслужване в аграрната
област.
2013 г.
1. Семинар - Посещение на специалисти от Америка в специалност “ Агрономство“
Участници:
Greg Kneubuhler, G&K Concepts, Incorporated. Bringing Innovative ideas to
the Farm, Harlan, Indiana, USA
Barry Steinman, and Judy Steinman, Steinman Farms, Woodburn, Indiana, USA
Mark Rosene, Rosene Farms Incorporated, Monroeville, Indiana , USA
Rob Ternet and Kim Ternet- Farmer, Indiana, USA
Richard Witmer, World Partners, Bulgaria
Участници от Българска страна:
Цветан Берберов, „Граал“ ООД, Национална асоциация на
зърнопроизводителите
Студенти по специалност „Агрономство“ – 2, 3 и 4 курсове
Дата на посещението – 18.03. 2013 до 19.03. 2013 г.
Цел на посещението: - представяне на системата за сателитна навигация и определяне
плодородието на почвите, състоянието на посевите от отглежданите култури, планиране
на мероприятията за растителна защита и прогнозиране на добивите.
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- изчисляване на торовите норми и прилагане на научнообосновано торене на
растенията на база на сателитните карти, отчитащи получения добив и запасеността на
почвата с хранителни елементи.
- разглеждане на технологията за отглеждане на основни селскостопански култури
(пшеница, царевица, соя), реализация на продукцията и управление на бизнеса.
Посещение на земеделска ферма с Управител г-н Делгански, гр. Раковски за
отглеждане на различни видове култури.
2. Посещение на обучаващи се студенти от Франция в Тракийски университет,
Аграрен факултет. Изнесена лекция за състоянието на земеделието в България от проф.
дсн Д Павлов.
3. Посещение на гръцки ученици от предуниверситетско обучение. Изнесена е
лекция за състоянието на аграрното производство в България от проф. Дсн Д Павлов.
Посещение на музея. Обсъдени са възможности за сътрудничество.
4. Посещение на CRI Bulgaria LTD, представители на CRI (Cooperative Resources
International), Съединени американски щати.
Дата на посещението 12.09.2013 г.
Участници в посещението:
От страна на CRI Cooperative Resources International:
Dean Gilge, Associate Vice President CRI
Ken Wiitala, Breeding program Specialist CRI
Kelton Grenway, Milk Processing Consultant CRI
От страна на Тракийски университет участват 26 преподаватели от АФ.
Водещ на срещата проф. двмн Иван Въшин- Зам. Ректор на Тракийски
университет.
На срещата е представена структурата на Тракийски университет и Аграрен
факултет. Представена е и Консултантската служба по млечно животновъдство.
Цел на посещението е анализ на сектора, проучване на възможности за
сътрудничество и оказване на помощ-обучение в САЩ и в България на специалисти
работещи в млечния сектор (фермери, специалисти от развъдните асоциации, специалисти
работещи в лаборатории за изпитване на мляко, фуражи и почви).
На работната среща беше извършено:
- представяне на CRI (Genex) концепция и стратегии в развитието, постижения в
сферата на генетиката;
- представяне на структурата на CRI
- обсъждане на възможностите за сътрудничество и подпомагане на дейността на
структури и организации, работещи в млечния сектор в България.
- възможности за подпомагане на дейността и обучението на специалисти от
специализирани лаборатории за изследване на мляко, почви и фуражи.
По време на срещата са обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на
млечното животновъдство, изследването на мляко, фуражи и почви.
Предложени са възможности за обучение на млади специалисти в областта на
млечното производство, контрол върху качеството на млякото и млечните продукти и
анализите, свързани с качеството на фуражите и почвите.
Направено е посещение на Консултантската служба по млечно животновъдство в
АФ, лабораторията за анализ на почви, лабораторията за определяне на съдържанието на
минерални вещества в АФ.
5. Посещение на преподаватели от Nilleen University, Hartum, Sudan.
Дата на посещението 25.09.2013 г.
Участници в посещението: Nilleen University, Hartum, Sudan – Prof. Ahmed
Mohamed – Ректор на университета, Декан на университета и Културно аташе от
посолството на Судан в България.
От страна на Тракийски университет:
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- Проф. дсн Иван Станков – Ректор на ТрУ; доц. д-р Таня Танева – научен секретар
на ТрУ; Проф. д-р Михни Люцканов – Декан на ВМФ; Проф. Димитър Павлов - Зам.
Декан на АФ.
На срещата са представени структурните звена на ТрУ и специалностите в тях.
Представен е Nilleen University, Hartum, Sudan от Prof. Ahmed Mohamed – Ректор на
университета.
Обсъдени са възможностите за сътрудничество в образователната и
научноизследователската област. Обсъдено е предложение за сключване на рамков
договор за изпращане на преподаватели в различни области от ТрУ в Nilleen University за
обучение и квалификация.
През 2014 г. са проведени съвместни информационни срещи-семинари на
„Национална служба за съвети в земеделието“ и Тракийски университет – гр. Стара
Загора:
1. Лекция в с. Марково, обл. Пловдив на тема: ”Технико-технологични решения на
сгради за млечни говедовъдни ферми. Технико-технологични решения на овцевъдни
сгради.” (23.01.2014г.)
2. Лекция в гр. Велико Търново на тема: ”Технико-технологични решения в
говедовъдството и овцевъдството.” (29.05.2014 г.)
3. Лекция в гр. Русе на тема: ”Модерни технологии при отглеждане на говеда и овце.
Управление на торовите маси” (30.10.2014 г.)
4. Лекция в гр. Димитровград на тема: ”Технологични решения за животновъдни
сгради с малък и среден капацитет. Механизиране на технологичните процеси”
(18.11.2014 г.)
5. Проведен беше семинар с учени от Япония, които представиха пред студенти и
преподаватели своите научни разработки и възможностите за обучение на студенти в
Университета в Охайо, Япония. 2014г.
През 2015 г. се проведе Семинар (29.04. 2015 г.) с презентация на фирма „НИК
Електроникс“ на тема: „Приложение на прецизното земеделие и реални примери в
българските полета“.
Презентацията протече в две части:
Представяне на „НИК Електроникс“ ООД.
Приложение на прецизното земеделие в България.
2 . Семинар на тема: „Устойчиво селско стопанство и ОСП 2014-2020“. (23.04.
2015 г. ) На семинара се проведе дискусия за:
„Връзката между селското стопанство и околната среда. Устойчивото селско
стопанство, подкрепено от ОСП“.
„Късите вериги за доставки. Фермерски пазари – предимства за земеделските
стопани, потребителите и обществото. ОСП за късите вериги на доставки и
директните продажби“.
„Възможности за финансиране и субсидиране на земеделските стопани през
новия програмен период“.
Представен беше Наръчник „Как да развиваме устойчиво селско стопанство,
подпомагано от ОСП 2014-2020“.
Събитието беше организирано от Фондация „За земята“, със съдействието и
участието на Аграрен факултет при Тракийски университет, като част от информационен
тур по проект „Правим ОСП да работи за обществото и околната среда“ (AGRI-20140114), с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
3. На 19.06. 2015 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Ректората (проф. Д.
Димов), се проведе кръгла маса на тема: „Възможности за финансиране на аграрната
наука и образование в програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
Организатор на кръглата маса беше Аграрен факултет при ТрУ и Министерството
на земеделието и храните. Презентация и разяснения по темата на кръглата маса бяха
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извършени от д-р инж. Мая Нинова – държавен експерт от Дирекция „Развитие на
селските райони“, отдел „Мерки по ос 1“ на МЗХ.
4. Семинар на тема: „Безопасност при производството и контрол на качеството
на храните“ ( 24.06. 2015 г.). В семинара взеха участие д-р зооинж. Цветан Димитров –
Зам. Министър на МЗХ и д-р Илиан Костов – Съветник на Министър Десислава Танева.
5. Проведе се Национална кръгла маса „Проблеми на селекционната дейност в
преживното животновъдство“ ( 13.07. 2015 г.) Изнесени бяха лекции на тема: - „Ефект
от прилагането на държавна помощ за развъдна дейност върху състоянието и
развитието на животновъдството“, лектор – зооинж. Силвия Василева, ръководител на
отдел „Животновъдство и генетични ресурси“ в Дирекция „Животновъдство“ при МЗХ.
„Състояние и проблеми на селекционната дейност в българското преживно
животновъдство“, лектор - проф. д-р Васил Николов – Изп. Директор на ИАСРЖ
Направи се Обсъждане на проблемите в селекционната дейност по секции:: I
секция – „Говедовъдство и биволовъдство“ – Аудитория 1 - Модератор проф. дсн Живко
Кръстанов; II секция – „Овцевъдство и козевъдство“ – Аудитория 2, - Модератор проф.
дсн Радослав Славов
6. Национален семинар на тема: „ Приложение на възобновяемите енергийни
източници в животновъдството“
05.11.2015г. Организатори на семинара : Аграрен факултет при Тракийски
университет, Министерство на земеделието и храните, БИОСЕЛЕНА и Norges Vel,
Норвегия.
Под патронажа на Заместник Министър - д-р Цветан Димитров.
Представен е проект „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото
в българските млечни ферми“
Изнесени са тематични доклади.

4.4. Открити академични лекции, изнесени от гост-лектори
1.Открита лекция проведена на 29.03. 2012 г. от 10.30 до 11.30 от Г-н Лин Дафт - член
на Борда на директорите на Българо-американския инвестиционен фонт и Фондация
„Америка за България“. Тема: "Определяне на държавната политика на САЩ за
сектор земеделие в Белия Дом“ (Reflections on Agricultural Policymaking in the White
house).
Обсъждане на възможности за съвместно сътрудничество в областта на аграрния
сектор и разработване на проекти за подпомагане на сектора.
2. Открита лекция във връзка с посещение на проф. Есоф Еламе от университета «Ca
Foscary” - Венеция.
Проведена на 06.04. 2012 г. Участници в срещата: Главен секретар на ТрУ – Доц. д-р
Таня Танева; Зам. Декан на АФ по НМД Проф. дсн Димитър Павлов; Ръководители на
международен проект „План за образователни дейност на целите на хилядолетието за
развитие посредством побратимяване на училища” по програма Дафне ІІІ на
Европейската комисия. Водеща организация по проекта е Университет „Ca Foscary” –
Венеция. От българска страна в проекта участват учители от различни училища от гр.
Стара Загора и гр. Хасково.
Обсъдена е възможността за научно сътрудничество в рамките на договора в областта
на устойчивото развитие на градовете и света, обучение на ученици, студенти и
преподаватели в областта на екологията и опазването на околната среда.
3. Публична лекция в секция „Свиневъдство” при Аграрния факултет на Тр.У.
Проведена на 09.04. 2012 г. Гост-лектор Доц. д-р Апостол Апостолов, директор на
Земеделски институт (ЗИ), гр. Шумен.
Тема на лекцията: „Развъдни програми в свиневъдството и възможности за
съхранение на застрашени от изчезване популации животни”. Обсъдени са и
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въпросите за разширяване и подобряване на практическото обучение на студентите, чрез
предоставяне на базите на ЗИ и на членове на Асоциацията на свиневъдите в България.
С ръководството на Аграрния Факултет са набелязани мерки за съвместна научноизследователска дейност.
4. Публична лекция в Аграрния факултет на Тр.У.
Проведена на 28.05. 2012 г. Гост-лектор Христофор Бунарджиев – Фирма БУЛАГРОГРУП, Стара Загора, България. Тема на лекцията: „Храните-глобалното
предизвикателство на 21 век”. Представени са състоянието на световното производство
на основни култури за решаването на продоволствения проблем и тенденциите на
изменението им в перспектива. Разгледани са възможностите за управлението на
ресурсите, свързани с обезпечаването на населението с хранителни продукти.
Представени са нови гледища за обезпечаването на производството на необходимите
хранителни продукти в перспектива.
5. Публична лекция в Аграрен факултет на ТрУ.
Проведена на 03.12. 2012 г. Гост лектор Г-н Цветан Берберов – Фирма „ГРААЛ“, Стара
Загора. Тема на лекцията: „Организация на дейността и перспективи за развитието на
фирмата“.
6. Посещение на специалисти от Америка в специалност Агрономство
Участници: Greg Kneubuhler, G&K Concepts, Incorporated. Bringing Innovative ideas
to the Farm, Harlan, Indiana, USA; Barry Steinman, and Judy Steinman, Steinman Farms,
Woodburn, Indiana, USA; Mark Rosene, Rosene Farms Incorporated, Monroeville, Indiana ,
USA; Rob Ternet and Kim Ternet- Farmer, Indiana, USA; Richard Witmer, World Partners,
Bulgaria
Участници от Българска страна: Цветан Берберов, Граал ООД, Национална
асоциация на зърнопроизводителите, Студенти по специалност „Агрономство“ – 2,
3 и 4 курсове
Дата на посещението – 18.03. 2013 до 19.03. 2013 г
Цел на посещението:
- представяне на системата за сателитна навигация и определяне плодородието на
почвите, състоянието на посевите от отглежданите култури, планиране на мероприятията
за растителна защита и прогнозиране на добивите.
- изчисляване на торовите норми и прилагане на научнообосновано торене на
растенията на база на сателитните карти, отчитащи получения добив и запасеността на
почвата с хранителни елементи.
- разглеждане на технологията за отглеждане на основни селскостопански култури
(пшеница, царевица, соя), реализация на продукцията и управление на бизнеса.
Посещение на земеделска ферма с Управител Г-н Делгянски, гр. Раковски за
отглеждане на различни видове култури.
7. Посещение на обучаващи се кандидат-студенти от Франция в Тракийски
университет, Аграрен факултет. Изнесена лекция за състоянието на земеделието в
България от проф. дсн Д Павлов.
8. Посещение на гръцки ученици от предуниверситетско обучение. Изнесена е
лекция за състоянието на аграрното производство в България от проф. Дсн Д Павлов.
Посещение на музея. Обсъдени възможности за сътрудничество.
9. Посещение на CRI Bulgaria LTD, представители на CRI (Cooperative Resources
International), Съединени американски щати.
Дата на посещението 12.09. 2013 г.
Участници в посещението: От страна на CRI Cooperative Resources
International:Dean Gilge, Associate Vice President CRI; Ken Wiitala, Breeding program
Specialist CRI; Kelton Grenway, Milk Processing Consultant CRI
От страна на Тракийски университет участват 26 преподаватели от АФ.
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Водещ на срещата проф. двмн Иван Въшин- Зам. Ректор на Тракийски
университет.
На срещата е представена структурата на Тракийски университет и Аграрен
факултет. Представена е и Консултантската служба по млечно животновъдство.
Цел на посещението е анализ на сектора, проучване на възможности за
сътрудничество и оказване на помощ-обучение в САЩ и в България на специалисти
работещи в млечния сектор (фермери, специалисти от развъдните асоциации, специалисти
работещи в лаборатории за изпитване на мляко, фуражи и почви).
На работната среща беше направено:
- представяне на CRI (Genex) концепция и стратегии в развитието, постижения в
сферата на генетиката;
- представяне на структурата на CRI
- обсъждане на възможностите за сътрудничество и подпомагане на дейността на
структури и организации, работещи в млечния сектор в България.
- възможности за подпомагане на дейността и обучението на специалисти от
специализирани лаборатории за изследване на мляко, почви и фуражи.
По време на срещата са обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на
млечното животновъдство, изследването на мляко, фуражи и почви.
Предложени са възможности за обучение на млади специалисти в областта на
млечното производство, контрол върху качеството на млякото и млечните продукти и
анализите, свързани с качеството на фуражите и почвите.
Направено е посещение на Консултантската служба по млечно животновъдство в
АФ, лабораторията за анализ на почви, лабораторията за определяне на съдържанието на
минерални вещества в АФ.
10. Посещение на преподаватели от Nilleen University, Hartum, Sudan.
Дата на посещението 25.09. 2013 г.
Участници в посещението: Nilleen University, Hartum, Sudan – Prof. Ahmed
Mohamed – Ректор на университета, Декан на университета и Културно аташе от
посолството на Судан в България.
От страна на Тракийски университет: Проф. дсн Иван Станков – Ректор на ТрУ;
доц. д-р Таня Танева – научен секретар на ТрУ; Проф. д-р Михни Люцканов – Декан на
ВМФ; Проф. дсн Димитър Павлов- Зам. Декан на АФ.
На срещата са представени структурните звена на ТрУ и специалностите в тях.
Представен е Nilleen University, Hartum, Sudan от Prof. Ahmed Mohamed – Ректор на
университета.
Обсъдени са възможностите за сътрудничество в образователната и
научноизследователската област. Обсъдено е предложение за сключване на рамков
договор за изпращане на преподаватели в различни области от ТрУ в Nilleen University за
обучение и квалификация.
11. Открита лекция на проф Cenk Aydin PhD -Турция пред студенти и
преподаватели от АФ. На 24.09. 2014 г. в зала №2, Prof. Cenk Aydin PhD представи лекция
на тема „Терморегулация и радиотелеметрия при животните“.

4.5. Национални изложения
През 2012 г. АФ е участвал в провеждането на 2 национални изложби:
1. Участие в АГРА 2012. От 06.03. до 11.03. 2012 г. в гр. Пловдив се състоя
Международното селскостопанско изложение „АГРА” – 2012”. Аграрният факултет
участва със свой щанд.
2 Представяне на Аграрен факултет в Национална изложба за земеделска техникаБАТА АГРО 2012. Дата на представянето 11.05. 2012 г.
Презентация – Проф. дсн Радослав Славов - Декан на АФ.
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Представени са специалностите в АФ, обучаваните студенти в различните ОКС, научни
проекти и международно сътрудничество.
Място – Летище, Стара Загора
През 2013 г. АФ е участвал в провеждането на 2 изложби:
1. Участие в АГРА 2013. Аграрният факултет участва със свой щанд.
2 Представяне на Аграрен факултет в Национална изложба за земеделска техникаБАТА АГРО 2013. Дата на представянето 17.05. 2013 г.
Презентация – Проф. дсн Радослав Славов - Декан на АФ.
Място – Летище, Стара Загора
Участие в АГРА - 2014. Аграрният факултет участва със свой щанд.
Представяне на Аграрен факултет в Национална изложба за земеделска техникаБАТА АГРО 2014.
Участие на АФ в Международното специализирано селскостопанско изложение
БАТА АГРО 2015 – ЕСЕН. (08.09.-11.09. 2015 г.), Летище Стара Загора. Тракийският
университет и Аграрният факултет участватваха на изложението със собствен щанд.
Преподаватели, студентите и служители от АФ посетиха изложението.

4.6. Научна активност и издателска дейност
През отчетния периода преподавателите от АФ са публикували общо 553 научни
статии, от които 151 в чуждестранни научни списания и 402 статии в български научни
списания. Научните трудове на преподавателите в АФ са цитирани общо 1522 пъти
(таблица 27 ). В таблицата е представен научният актив на преподавателите през отчетния
период.
Таблица 27. Публикационна и научна активност на преподавателите от АФ
Научен актив
2012 2013 2014 2015 Общо
Реален брой, без повторения
г.
г.
г.
г.
1. Публикации в чуждестранни научни списания с ИФ

5

21

14

16

56

2. Публикации в чуждестранни научни списания без
ИФ
3. Публикации в български научни списания с ИФ

13

9

33

40

95

10

14

2

0

26

4. Публикации в български научни списания без ИФ

118

105

70

83

376

5. Публикации в чуждестранни сборници (доклади от
научни форуми, отпечатани в пълен текст)
6. Публикации в български сборници (доклади от
научни форуми, отпечатани в пълен текст)
7. Монографии в България и в чужбина

11

12

1

16

40

31

5

6

4

46

2

1

0

1

4

8. Глави от монографии в България и в чужбина

1

0

0

0

1

9. Учебници, учебни помагала, книги.

6

8

14

4

32

10. Глави от учебници, учебни помагала, книги

2

8

7

0

17

11. Патенти, рационализации и изобретения
(защитени с официален сертификат за признаване)
12. Научноприложни разработки и внедрявания (със
сертификат за внедряване)
13. Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в
чужбина с доклад или постер
14. Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в
България с доклад или постер
15. Цитати

0

0

0

0

0

0

1

4

3

8

12

22

27

30

91

50

96

82

48

276

324

277

574

347

1522

58
– Цитати в чуждестранно научно списание с ИФ

152

138

334

– Цитати в чуждестранно научно списание без ИФ
– Цитати в българско научно списание с ИФ

86

882

172
108

78

117

– Цитати в българско научно списание без ИФ

0

345

42

– Цитати в дисертации, хабилитационни трудове,
монографии, книги и учебници
16. Рецензии и становища

64

71

113

47

295

194

120

112

144

570

– на дисертации за ОНС Доктор и Доктор на науките

31

21

43

14

126

– на конкурси за академични длъжности

17

– на научни статии, учебници, книги и монографии

108

80

43

90

321

– на научноизследователски проекти и на научни
отчети на НИП
17. Участие в научноизследователски проекти

55

19

26

23

123

74

80

0

77

231

– Участия в университетски проекти (ръководства
на НП)

51

55

25

59

190

Издателска дейност
През изминалия отчетен период (2012 – 2015г.) усилията на членовете на
Редакционния съвет на научното списание на АФ „AGRICULTURAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY“ бяха насочени към повишаване на взискателността към качеството на
представените научни статии, разширяване на популярността на списанието, чрез
включването му в световната система на рефериране, индексиране и оценяване. Въведен
бе и нов съвременен подход за оценка и приемане на ръкописите за публикуване (Табл.
28).
Прието беше всеки представен ръкопис да бъде рецензиран от двама оценители,
които остават анонимни от страна на авторите и обратното, по модела „peer-review“.
Всички оценители и редактори имат задължението да спазват международните етични
норми, застъпени в Кодекса на Световния комитет за етика в изследователската област.
През 2013 година беше изпълнен успешно спечеления проект чрез МОН по
направлението „Наука и бизнес“, на стойност 8900 лв., с които бяха финансирани два
последователни броя на списанието (№4/2012 и №1/2013).
Списанието вече се реферира от няколко Световни системи и издателства: AGRIS
(FAO), EBSCO (USA), DOAJ, Американска Национална библиотека, Реферативний
журнал (Русия). От месец април 2013г. се кандидатства за рефериране, оценка и
индексиране в SCOPUS (Elsevier). През тази година е направена заявка за рефериране и в
Thomson Reuters (USA).
През 2014 година беше създадена нова самостоятелна уеб страница на списанието
(www.agriscitech.eu) с допълнителни екстри и постоянна информация за ежедневното
посещение на страницата и интереса към публикуваните научни статии.
През миналата 2014 година с решение на Факултетния съвет на АФ съставът на РС
бе разширен с нови членове от България и чужбина, както следва:
От България:
 Проф. дсн Николай Ценов, Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
 Проф. д-р Мартин Банов, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на
растенията „Никола Пушкаров“, София
 Доц. д-р Божин Божинов, Аграрен университет Пловдив
От чужбина:
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Проф. д-р Хориа Гросу – Аграрен университет, Букурещ, Румъния
Проф. Бишал Ситаула – Университет по естествени науки, Осло, Норвегия
Проф. Богдан Шостак - Университет по естествени науки, Люблин, Полша,
Проф. д-р Румяна Ценкова, Университет Кобе, Япония.

Таблица 28. Брой статии в списание “Agricultural Science and Technology”,
по години
Том, година
Брой статии Неприети за
Цитирания,
печат
брой
Том 1, 2009
43
2
8
Том 2, 2010
45
5
31
Том 3, 2011
85
6
47
Том 4, 2012
95
8
58
Том 5, 2013
94
12
74
Том 6, 2014
101
16
112
Том 7, 2015
90*
15*
200*
*Очаквани за 2015
Статистиката показва, че броят на предлаганите ръкописи за печат значително
нараства. Увеличава се броят на цитиранията на статиите от списанието. Не малка част от
тези цитирания са в статии, публикувани в списания с импакт фактор.
Учебници и учебни помагала
За подобряване на учебния процес във факултета са издадени 32 учебника и учебни
помагала, в това число и електронни.
Танчев С., Ц. Яблански, А. Атанасов, С. Георгиева. 2012. „Генетика“. Учебник ISBN: 978954-338-039-8. Академично издателство „Тракийски университет“, Стара Загора
Върляков, И., В. Радев, Т. Славов, 2012. „Основи на физиологията“. Учебник. ISBN 978954-338-042-8, Академично издателство „Тракийски университет“, Стара Загора.
Трендафилов Кр., 2012. Ръководство за упражнения по експлоатация на машиннотракторния парк“, Аадемично издателство „Тракийски университет“, Стара Загора.
Михаилов Диян Георгиев 2012. Ръководство за упражнения по „Екология и опазване на
екосистемите“. Изд. „Еньовче”.
Раданова Силвия. 2012. „Систематика на висшите растения“. Ръководство за упражнения.
Изд. „Литера принт, 2000”.
Петрова Ваня, Николай Такучев. 2012. „365 тестови задачи за развитие на екологическата
компетентност на студенти педагози“. ISBN: 978-954-314-072-5. 109 стр. с приложен
компакт-диск.
Стоянова Антония, 2012, Мелиорации и мелиоративни технологии – лекционен курс.
Зайков А., Стайков Й. 2013. Технологии в сладководната аквакултура. Академично
издателство Тракийски Университет, 1-243.
Георгиев, Д. (2013) Екология и опазване на околната среда. Формуляри за лабораторна и
полева работа. Методическо ръководство за упражнения по ЕООС, И-во Искра –М-И,
Стара Загора, 152 с.
Зайков А., Стайков Й. 2014. Основи на рибовъдството. Академично издателство
Тракийски Университет, 1-243.
Дойчев, В., 2014. Ръководство за упражнения по свиневъдство. Стара Загора,
Алфамаркет, 158 стр.
Митев Юри, Йордан Стайков и др. учебно помагало „Профилактика и болести при
хидробионтите“, 2013.
Илиев, Ал., Ч. Митева, Г. Костадинова, 2014. Управление на водите (мултимедиен
учебник)
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Митев, Ю., Т. Пенев, Й. Стайков, Ал. Атанасов, Г. Николов, И. Сираков, А. Русенов, Г.
Желязков, 2013. Болести и профилактика при хидробионтите, Академично издателство
Тракийски университет, Стара Загора, ISBN 978-954-338-052-7, стр. 152.
Митев, Ю., Р. Бинев, Т. Пенев, Ал. Атанасов, Й. Йозден, Н. Йозден, Ф. Чаълтай, 2014.
Водна токсикология, СД “КОНТРАСТ”, Стара Загора, ISBN 978-954-338-066-4.
Диманов Д., Ю. Митев, 2014. Здравеопазване на животните (мултимедиен учебник)
Димова, В., Д. Динев. 2014. Екологично аграрно строителство. Мултимедиен учебник.
284стр.,http://beonlinebg.com/tru/uchebnici/25.AF_Ekologichno%20Agarno%20Stroitelstvo-VDimova/25.AFVDimova-html/
Величкова, К. 2014. Ръководство за упражнения по Хидроботаника. Из-во "Абагар",
Велико Търново, 116 стр.
Димова, В. 2014. Екологично строителство в селското стопанство. Електронен курс.
http://edu.uni-sz.bg/course/view.php?id=182
Георгиев Р., К. Пейчев, 2014. Възобновяеми енергийни източници, Мултимедиен
учебник,ISDN978-954-338-083-1
http://edu.unisz.bg/books/3.AF_Vyzobnoviyaemi.energiini.iztocnici-RGeorgiev/
Тодорова Мима, 2014. Ръководство за упражнения по почвознание. ИК „Кота“, Ст.
Загора
Вълчев Николай, 2014. Ръководство за упражнения по зеленчукопроизводство.
Антония Стоянова, 2014. Ръководство за упражнения по мелиорации и мелиоративни
технологии.
Тодорова Мима, 2014. Електронен курс по почвознание. www.uni-sz.bg, E –обучение.
Мима Хр. Тодорова, 2014. Електронен курс по замърсяване на почвите. www.uni-sz.bg, E
–обучение.
Тодорова Мима, 2014. Електронен курс по геология с петрография. www.uni-sz.bg, E –
обучение.
Атанасов В.. 2014. Биохимия на хидробионтите. Електронен курс за студенти по
Рибовъдство и аквакултура., edu.uni-sz.bg.
Стайков Й., Николова Л., Хубенова Т., Атанасов В. и др. 2014. Стратегия за развитие на
рибарството и аквакултурата в България. в кн. Национална стратегия за устойчиво
развитие на земеделието в България през периода 2014 - 2020 г. стр. 462.
Георгиев, Д. 2015. Екология и опазване на околната среда. Формуляри за лабораторна и
полева работа. Второ преработено издание. Методическо ръководство за упражнения
по ЕООС, И-во Искра –М-И, Стара Загора, 152 с.
Генчев А, 2014. Електронен курс "Инкубация на селско стопанските птици".
Генчев А. М. Кабакчиев, Д. Алексиева, А. Генчев, 2014. Учебник "Птицевъдство",
Академично издателство на Аграрен университет, Пловдив.
Райчев Е, Св. Пеева, 2014. Ръководство за упражнения по зайцевъдство и дивечовъдство,
Ст. Загора,

4.7. Обучавани докторанти
През отчетния период 2012-2015 г. в ОНС „Доктор“ са обучавани общо 29
докторанти, от които докторанти от Аграрен факултет - 12, и 17 докторанти извън
структурата на Аграрен факултет.
Таблица 29. Обучавани докторанти в Аграрен факултет
„Зоохигиена и
„Влияние на
1. ас. д-р Тончо
организация на
зоохигиенни и
04.05.2010 г.
Господинов
ветеринарното
технологични фактори
05.05.2013 г.
Пенев
АФ при ТрУ
Ръководител: доц. обслужване“
върху куцотата, във
Защитил
д-р Александър
Кат. „Приложна
връзка с
Задочна
Илиев
екология и
продуктивността и
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зоохигиена“

2. гл. ас. д-р
Тодор Желязков
Славов
Ръководител:
проф. д-р Иван
Върляков

„Физиология на
животните и човека“
Кат. „Морфология,
физиология и хранене
на животните“

3. ас. д-р Деяна
Генчева
Христова
Ръководител :
проф. дсн Ц.
Яблански
Научен
консултант –доц.
д-р Елена
ТодоровскаАгроБиоИнститут,
София
4. ас. д-р Галин
Янков Николов
Ръководител:
проф. д-р Йордан
Стайков

„Генетика“
Кат. „Генетика,
развъждане и
репродукция“

5. Ивайло
Богданов
Маринов
Ръководител:
проф. дн Живка
Герговска
6. Христо
Луканов Христов
Ръководител:
проф. дн Атанас
Генчев
7. Радка
Василева Влаева
Ръководител:
проф. д-р Георги
Бързев

„Говедовъдство
и
биволовъдство“
Кат.“Животновъдствопреживни животни и
млекарство“

„Рибовъдство, рибно
стопанство и
промишлен риболов“

„Птицевъдство“
Кат.„Животновъдствонепреживни и други
животни“
„Специални
отрасли(коне)“
Кат.„Животновъдствонепреживни и други
животни“

репродуктивните
качества при крави за
мляко“
„Ефект от добавката на
липиди към дажбата
върху
храносмилателните,
обменните процеси и
продуктивността при
дребни преживни
животни“
„Проучване на
генетичното
разнообразие при местни
породи овце чрез ДНК
маркери“

АФ при ТрУ

26.05.2010
26.05.2013 г.
Защитил
Сам.
подготовка

АФ при ТрУ

01.02.2009
01.02.2013
Защитила
Задочна

„Отглеждане на руска
есетра (Acioenser
gueldenstaedtii Brandt)
при различна гъстота на
АФ при ТрУ
посадката в
рециркулационна
система“
„Линейни екстериорни
признаци и връзката им с
продуктивни,
АФ при ТрУ
репродуктивни
и
здравословни показатели
при черношарени крави“
„Проучване на яйчната
продуктивност
и
качеството на яйцата при АФ при ТрУ
кръстоски от породите
Родайланд и Шинделар“
„Динамика в развитието
на популацията коне от
Чистокръвна английска
порода коне – линейна
АФ при ТрУ
структура,репродуктивни
показатели
и
екстериорни
измервания“

05.02.2003 г.
05.02.2006 г.
Защитил
Редовна

26.02.2013
г.
26.02.2016 г.
Редовна

26.02.2013 г.
26.02.2016 г.
Редовна

01.03.2012 г.
01.03.2015 г.
Редовна
Защитил
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8.гл. ас. Мария
Асенова
Герджикова
Ръководител:
проф. дсн
Димитър Павлов
Научен
консултант: доц.
д-р Стамен
Георгиев – ЛТУ,
София
9. Д-р Галина
Тенева Динева
Ръководител: доц.
д-р Веселин
Влашев
10. Гл. ас. д-р
Николай Петров
Такучев
Ръководител:
проф. д-р
Христомир
Брънзов – НИМХБАН
11. ас. Георги
Желязков
Желязков
Ръководител:
проф. д-р Йордан
Стайков
Научен
консултант: доц.
д-р Теодора
Попова – ИЖН,
гр. Костинброд
12. ас. Елица
Богомилова
Вълкова
Ръководител:
проф. дсн Васил
Атанасов

„Фуражно
производство,
ливадарство“
Кат.
„Растениевъдство“

„Влияние

на
някои
предшественици и азотното
торене
върху
продуктивността, химичния
състав
и
хранителната
стойност на тритикале в
района на гр. Ст. Загора“

АФ при ТрУ

„Механизация и
електрификация на
животновъдството“
Кат „Аграрно
инженерство“

„Изследване
ефективността на работа
на доилни апарати с
АФ при ТрУ
различна форма и обем
на пулсационната камера
при определени
параметри на работа“
„Екология и опазване „Проучване на влиянието
на екосистемите“
на климата и релефа в
Кат. „Биохимия,
района на гр. Стара
микробиология и
Загора върху
АФ при ТрУ
физика“
поведението и
миграцията на
замърсители в
атмосферния въздух“
“Рибовъдство, рибно „Влияние на добавката
стопанство
и на
ленено
и
промишлен риболов„
слънчогледово масло във
Кат.
„Биология и фуража върху някои
аквакултура“
продуктивни показатели
и качество на месото при
АФ при ТрУ
отглеждане на дъгова
пъстърва (Oncorhynchus
mykiss W.) и шаран
(Cyprinus carpio )“
„Биохимия“
Кат.
„Биохимия,
микробиология
и
физика“

„Сравнително проучване
нивата на някои тежки
метали в организма на
хетеротрофни
АФ при ТрУ
хидробионти от водоеми
в регион Стара Загора“

17.09.2013 г.
17.09.2016 г.
Защитил

11.02.2011 г.
11.02.2014 г.
Защитила
Редовна

28.04.2010 г.
28.04.2014 г.
Защитил
Сам.
подготовка

30.09.2014
г.
30.09.2017 г.
Сам.
Подготовка
Защитил

25.11.2014
г.
25.11.2017 г.
Сам.
Подготовка
ЗащитилА

Докторанти извън структурата на Аграрен факултет
1. Грета
Кръстева
Михайлова
Ръководител:
проф. дсн Георги
Петков

"Екология и опазване
на екосистемите",
Кат. „Приложна
екология и
зоохигиена“

"Проучване и оценка на
екологичния статус на
повърхностните
води
във водосбора на река
Тунджа"

РИОСВ, Стара
Загора

07.07.2009 г.
07.07.2012 г.
Защитила
Сам.
подготовка
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2. Михаела
Любомирова
Михайлова
Ръководител:
проф. дсн Стефан
Ангелов Денев,
Научен
консултант: проф.
д-р дмн Енчо
Запрянов Савов –
началник, кат.
„Военна
епидемиология и
хигиена” при
ВМА, София.
3. Петя
Маринова
Методиева
Ръководител: чл.
кор. проф. Мария
Балтаджиева УХТ, Пловдив
4. Ивайло
Стефанов
Христаков
Ръководител: доц.
д-р Иванка
Желязкова,
Научен
консултант : доц.
Владимир
Георгиев
Хвърчилков
5. Валентин
Асенов
Михайлов
Ръководител: доц.
д-р Петър
Панайотов - УХТ
Научен
консултант: Проф.
дсн Гюрга
Михайлова
6. Димитър
Борисов
Герджиков
Ръководител доц. д-р Даниела
Петрова
ГеоргиеваКлисарова от ИРР,
гр. Варна; Научен

„Микробиология“,
Кат. „Биохимия,
микробиология и
физика“

„Изследвания
върху
пробиотичните качества
на
млечнокисели
бактерии, изолирани от
различни източници”.
ЕЛБИ
БУЛГАРИКУМ,
София

„Технология
на
млякото и млечните
продукти”,
Кат. „Животновъдство
- преживни животни и
млекарство“

„Изследване на основни
технологични показатели
Институт по
при производство на Криобиология и
българско кисело мляко
хранителни
от краве, козе и овче технологии, гр.
мляко”
София

„Специални отрасли
(пчели)”,
Кат. „Животновъдство
- непреживни и други
животни“

"Ефект от използването
на
екстракт
от
растението
Tribulus
terrestris
върху
развитието
и
продуктивността
на
пчелните семейства"

„Технология
на
млякото и млечните
продукти“,
Кат. „Животновъдство
- преживни животни и
млекарство“

"Сравнителни
изследвания
върху
технологии
на
бяло
саламурено
сирене,
прилагани в практиката"

„Еклогия и опазване
на екосистемите“,
Кат.
„Приложна
екология
и
зоохигиена“

„Екологична оценка на
микрои
макроводораслите
в
Черно
море
пред
българския бряг”

12/21/2009 г.
12/21/2012 г.
Защитила
Сам.
подготовка

2/16/2011 г.
2/16/2012 г.
Защитила
Сам.
подготовка

Русенски
университет
Ангел Кънчев,
Русе

29.06.2011 г.
29.06.2013 г.
Защитил
Сам.
подготовка

Фирма
ВИАЛГАР
ЕООД,
Гр. Сливен

17.04.2012 г.
17.04.2015 г.
Защитил
Сам.
подготовка

Институт по
Рибни Ресурси,
гр. Варна
Към СА София

29.05.2012 г
29.05.2015 г.
Защитил
Сам.
подготовка
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консултант: доц.
д-р Гергана
Костадинова-АФ.
7. Крум
Владимиров
Неделков
Ръководител:
проф. д-р
Николай Тодоров,
Научен
консултант: доц.
Тодор Маринков ЛТУ, София
8. Александър
Павлов Атанасов
Ръководител:
проф. д-р Димо
Гиргинов, Научен
консултант: проф.
д-р Йордан
Стайков- АФ, Ст.
Загора
9. Весна
КарапетковскаХристова Република
Македония
Ръководител: доц.
д-р Георги Бонев,
Научен консултант:
доц. д-р Станимир
Димитров
10. Ерджан
Йълдъз /Ercan
Uildiz от
Република
Турция
Ръководител:
проф. д-р Николай
Тодоров
11. Ердинч Явуз
/Erdinc Yavuz от
Република
Турция
Ръководител: доц.
д-р Ганчо Ганчев,
Научен
консултант: проф.
д-р Николай
Тодоров
12. Надежда
Николаева

Кат.
„Морфология, „Нехормонални методи
физиология и хранене за синхронизация на
на
животните„, еструса и увеличаване на
Секция - Хранене
плодовитостта
при
овцете„

Кат.
„Морфология, „Проучване влиянието
физиология и хранене на препарата Витасил
на
животните„, при хранене на шаран
Секция- Хранене
(Cyprinus carpio L)
отглеждан в
рециркулационна
система„
„Развъждане
на
селскостопанските
животни, биология и
биотехника
на
размножаването”,
Кат.
„Генетика,
развъждане
и
репродукция„

„Репродуктивни
нарушения и връзката им
с метаболитния статус
при Холщайн-фризийски
крави”

„Хранене
на
селскостопанските
животни и технологии
на фуражите”,
Кат.
„Морфология,
физиология и хранене
на животните“,
Секция – „Хранене“
„Хранене
на
селскостопанските
животни и технологии
на фуражите”,
Кат.
„Морфология,
физиология и хранене
на животните“,
Секция – „Хранене“

„Сравняване на различни
протеинови източници в
дажбите на дойни крави”

„Специални
отрасли(коне)“

„Генотипни и фенотипни
характеристики
на

Ветеринарно
медицински
факултет при
Тракийски
университет

18.12.2012 г.
18.12.2013 г.
Защитил
Сам.
подготовка

Ветеринарно
медицински
факултет при
Тракийски
университет

26.11.2013 г.
26.11.2016 г.
Сам.
подготовка

Република
Македония

23.4.2013 г.
23.4.2016 г.
Сам.
Подготовка
Защитил

Република
Турция

23.4.2013 г.
23.4.2017 г.
Задочна
Защитил

Република
Турция

23.4.2013 г.
23.4.2017 г.
Задочна
Защитил

Национална
асоциация по

21.05.2013 г.
21.05.2016 г.

„Сравнение на различни
схеми на хранене на
телета до четиримесечна
възраст”
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Луканова
Ръководител: доц.
д-р Светлана
Георгиева
Научен
консултант:
проф. д-р Георги
Бързев
13. Стоян
Митков Хаджиев
Ръководител: доц.
д-р Гергана
Костадинова
Научен
консултант: проф.
дн Байко Байков НБУ
14. Аделина
Бориславова
Генчева
Ръководител:
проф. дсн Георги
Петков
Научен
консултант: проф.
дн Байко Байков НБУ
15. гл. ас. Дойчин
Иванов
Терзийски
Ръководител: доц.
д-р Румен Калчев
– БАН-ИБЕИ
Научен
консултант: проф.
д-р Йордан
Стайков
16. гл. ас.
Ангелина
Стайкова
Иванова
Ръководител:
проф. д-р Лиляна
Хаджиниколова –
ИРА, гр. Пловдив
Научен
консултант: проф.
д-р Йордан
Стайков

Кат.„Животновъдство- рисистите
непреживни и други България“
животни“

коне

в

„Еклогия и опазване
на екосистемите“,
Кат.„Приложна
екология
и
зоохигиена“

„Проучване
на
възможности
за
екологосъобразно
оползотворяване на тор
от говедовъдни ферми“

„Еклогия и опазване
на екосистемите“,
Кат.„Приложна
екология
и
зоохигиена“

„Проучвания
на
екосистемната
биоенергетика
в
птицеферма за яйца с
оглед
намаляване
енергоемкостта
на
производството“

“Рибовъдство, рибно
стопанство
и
промишлен риболов„
Кат.
„Биология и
аквакултура“

„Изследване върху
първичната
продуктивност и
факторите, влияещи
върху нея в шаранови
рибовъдни басейни“

Рибовъдство,
рибно
стопанство
и
промишлен риболов„
Кат.
„Биология и
аквакултура“

„Биохимичен състав на
месото и функционални
свойства на липидите на
шаран (Cyprinus carpio
L.),
отглеждан
в
различни
производствени системи“

коневъдство

Сам.
Подготовка
Отчислена

22.04.2014 г.
22.04.2017 г.
„Евасто“ ООД,
Сам.
гр. Пловдив
Подготовка
Защитил

„Систем“ООД,
гр. София

27.05.2014 г.
27.05.2014 г.
Сам.
Подготовка
Защитила

24.06.2014
ССА –
г.
Институт по
24.06.2017 г.
рибарство и
Сам.
аквакултури, гр.
Подготовка
Пловдив
Защитил

ССА –
16.12.2014 г.
Институт по
16.12.2017 г.
рибарство и
Сам.
аквакултури, гр. Подготовка
Пловдив
Защитила
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17. Десислава
Танева Славчева
– Сиракова
Ръководител: доц.
д-р Калинка
Кузмова –АУ, гр.
Пловдив
Научен
консултант: проф.
д-р Йордан
Стайков

„Еклогия и опазване
на екосистемите“,
Кат.
„Биология и
аквакултура“

„Приложение на
автоматизирана система
за дистанционни
измервания и
разпространение в
интернет среда за
нуждите на
агроклиматологията“

АУ –
гр. Пловдив

27.01.2015 г.
27.01.2018 г.
Сам.
Подготовка
Защитила

4.8. Международно сътрудничество
През 2012-2015 г. международната дейност в АФ беше насочена главно в две
направления – развиване на международни договорни отношения с чуждестранни
университети и обмен на студенти и преподаватели по международни образователни
програми.
4.8.1. Международни договорни отношения на АФ
През периода 2012 - 2015 г. обмен на студенти и преподаватели за обучение,
практика и преподаване е извършван в три направления - по програма Erazmus+, по линия
на двустранни договори и чрез международни конкурси за краткосрочни специализации.
На ниво Тракийски Университет са сключени 33 договора за сътрудничество с
чуждестранни университети, факултети и колежи (Табл. 30).
Таблица 30.
Договори за сътрудничество
Договори
Чуждестранен университет, факултет,
Срок на
за
Държава
сътрудни
колеж
договора
чество
Великобритани 2002 На
Британски съвет
я
безсрочен
НИВО
ТрУ
Висше професионално училище Анхалт – гр.
2003 Германия
Кьотен
безсрочен
Специализирано Висше училище 2005 Германия
Вайенщефан
безсрочен
2015 Карагандински икономически у-т, Караганда
Казахстан
2020
2012 Университет „Св.Климент Охридски” - Битоля
Македония
2017
1999 Технически университет – гр. Лисабон
Португалия
безсрочен
Университет по аграрни науки и ветеринарна
2014 Румъния
медицина - Яш
2019
Моск. Селскостоп. академия “К. А. Тимирязев”
1996 Русия
- Москва
безсрочен
1999 Академия вет. медицина - Казань
Русия
безсрочен
Полтавски Държ. Аграрен университет - гр.
2011 Русия
Полтава
2016
Моск. Гос. Академия вет.медицина и
2011 Русия
биот.„К.И.Скрябина”,Москва
2016
2011 Академия по вет. медицина - Санкт-Петербург
Русия
2016
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НОУ „И-т спец. Педагогики и психологии” Санкт-Петербург
Российский Гос.Аграрный университет, Балашиха

Русия

Пермски Държавен НИ университет, - Перм

Русия

Самарский институт (филиал)ФГБОУ РГТЕУ Самара

Русия

ООО „Архимед”, Санкт-Петербург

Русия

ФГБОУ ВПО Воронежский Гос. Аграрный У-т
имени Имп.Петра I
Южный Федеральный университет – Ростов на
Дон
ФГБНУ”Поволжский НИИППмясомолочной
продл”, г.Волгоград
Щатски университет - Айова,

На
НИВО
Аграрен
Факултет

Русия

Русия
Русия
Русия
САЩ

Университет - Анкара

Турция

Тракийски университет - Одрин

Турция

Университет Улудаг – гр. Бурса

Турция

Университет - Къркларели

Турция

Университет Килис 7 Аралик - Килис

Турция

Университет - Истанбул

Турция

Университет - Орду

Турция

Одеска Нац. Академия по хранителни
технологии - Одеса

Украйна

Педагог.университет - Кировоград

Украйна

Таврийский Агротехн. Университет Мелитополь
Висше Ветеринарномедицинско училище- гр.
Нант
Университет по селско стопанство и
технологии - Токио

Франция

National Institute of Radiological Sciences

Япония

Trakya University, Faculty of Agriculture,
Tekirdag
University of Ljubljana,Biotechnical
Faculty,Ljubljana
Universitatea din Cluj-Napoca, Fa. De Agric.ClujNapoca

Турция
Cловения

Banat\s University of Agr. Sciences and Vet.

Румъния

Украйна

Япония

Румъния

2011 2021
2011 безсрочен
2012 2017
2012 2017
2013 2018
2013 2018
2013 2018
2015 2020
2006 2016
1994 безсрочен
1998 безсрочен
1998 безсрочен
2011 безсрочен
2012 2014
2013 2018
2013 2018
2011 2016
2012 2017
2012 2017
2005 –
2011
2007 2017
2008 –
2014
2002 безсрочен
2003 безсрочен
2002 2005
2007 -
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Medicine - Timisoara
Щатски университет Айова, Аграрен Колеж

2015
САЩ

Faculty of Agricultural KOBE

Япония

Japan Graduate School of Biores. &Bioenv.
Sciences, Kyushu

Япония

ФГОУВПО РГАЗУ – г. Балашиха, Московска
област

Русия

2006 2016
2008 2013
2008 –
2012
2012-2018
2011 безсрочен

Активно се работи и по програма "Еразъм+", като през отчетния период са
действащи долупосочените договори (Табл. 31):
Таблица 31. Договори по "Еразъм+" на ниво Аграрен факултет
№ по
Чуждестранен университет, факултет, колеж
Държава
ред
1
TECHNISCHE UNIVERSITÄT- München
Германия
2
University of Udine, Italy
Италия
3
HOCHSCHULE BREMERHAVEN- Bremerhaven
Германия
4
Agricultural company AU- Barnstadt
Германия
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE5
Испания
Elche
6
„Sv. Kliment Ohridski” University - Bitola
Македония
7
POZNAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - Poznan Полша
WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 8
Полша
Warszawa
9
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY - Isparta
Турция
10
ONSEKIZ MART UNIVERSITY - Canakkale
Турция
11
ULUDAG UNIVERSITY- Bursa
Турция
12
MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY- Hatay
Турция
13
NAMIK KEMAL UNIVERSITY- Tekirdag
Турция
14
École Superieure D'Agriculture D`Angers (FESIA)
Франция
15
ANKARA UNIVERSITY- Ankara
Турция
16
ISTANBUL UNIVERSITY- Istanbul
Турция
17
ADNAN MENDERES UNIVERSITY - Aydin
Турция
18
AGRICULTURAL UNIVERSITY- Athens
Гърция
19
INSTITUTO POLITÉCNICO - Santarém
Португалия
20
INSTITUTO POLITÉCNICO - Portalegre
Португалия
University of Agronomic Sc. and Vet. Medicine 21
Румъния
Bucharest
22
IGDIR UNIVERSITY - Igdir
Турция
23
Oviduius University of Constanta - Constanta
Румъния
24
MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY - Burdur
Турция
25
IOWA STATE UNIVERSITY - Ames, Iowa
САЩ
26
UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY - Uzhhorod
Украйна
27
ORDU UNIVERSITY - ORDU
Турция

Срок на
договора
2004 - 2020
2005 - 2015
2014 – 2020
2015 – 2020
2015 – 2021
2014 – 2020
2015 – 2021
2015 – 2018
2007 - 2014
2008 - 2014
2008 - 2014
2008 - 2014
2008 - 2014
2009 - 2013
2009 - 2014
2009 - 2015
2009 - 2015
2010 - 2014
2011 - 2014
2011 - 2015
2012 - 2014
2012 - 2015
2013 - 2015
2015 – 2021
2015 – 2021
2015 – 2021
2012 - 2020
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4.8.2. Специализации в чужбина и мобилност на преподаватели и студенти
Преподавателите от АФ са осъществили 43 посещения и специализации в
чуждестранни университети по различни програми (Табл. 32), както следва:
Таблица 32. Посещения и специализации в чуждестранни университети
Доц. д-р Стефка Любова Атанасова, катедра „Биохимия, микробиология и физика“,
секция „Физика“.
Изследователски престой в NOFIMAMatAS, As, Norway, със стипендия по
Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Период на пребиване - 11.03.2012-24.03.2012г.
Доц. д-р Стойчо Недков Методиев, катедра „Генетика, развъждане и репродукция“,
секция „Развъждане“
Проведена 6 месечна специализация в гр. Ames, Iowa State University of Science and
Technology, Center for Integrated Animal Genomics, USA.
Програма, по която е извършена специализацията - „Fulbright”
Продължителност на специализацията - 02.09.2011-10.02.2012 г.
Проекти, по които е работено във връзка с програмата WholegenomestudyforQTLandcausativemutationsforreproductioninpigs,
WholegenomestudyforQTLandcausativemutationsforgrowthtraitsinbeefcattle
Гл. ас. д–р Мима Христова Тодорова, катедра „Растениевъдство“.
Обучение в Института по гората и ландшафта, гр. Ос, Норвегия по Програмата на
финанансовия механизъм на Европейското икономическо пространство- EEA GRANTS.
Период на пребиване - 12.03.2012-23.03.2012 г.
Проф. д-р Юрий Емилов Митев, катедра „Приложна екология и зоохигиена“, секция
„Здравеопазване на животните“.
Програма „Еразъм”- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция-UniversityofIstanbul, Turkey.
Период на посещение - 03.05.2012-10.05.2012 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
ръководството на Университета.
Доц. д-р Чонка Минчева Митева, катедра „Приложна екология и зоохигиена“, секция
„Зоохигиена“.
Програма „Еразъм”- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция-UniversityofIstanbul, Turkey.
Период на посещение-03.05.2012-10.05.2012 г.
Цел на посещението - обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
ръководството на Университета
Ас. Маргарита Христова Маринова, катедра „Биология и аквакултура“, секция
„Зоология и екология“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция-AUAthens,Greece.
Период на посещение -12.05.2012-21.05.2012 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
ръководството на Университета.
Гл. ас. д-р Катя Нанева Величкова, катедра „Биология и аквакултура“, секция
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„Ботаника“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция - AUAthens,Greece.
Период на посещение -12.05.2012-21.05.2012 г.
Цел на посещението - обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; работни срещи с ръководството
на Университета.
Гл. ас. д-р Георги Георгиев Беев, катедра „Биохимия, микробиология и физика“, секция
„Микробиология“.
Приемаща институция - Greece, Agricultural University of Athens; Faculty of Animal
Science and Aquaculture, Dept. of Anatomy and Physiology of Farm Animals andAquaculture.
Период на мобилността в чужбина – 14.05.2012-18.05.2012 г.
Гл. ас. д–р Мима Христова Тодорова, катедра „Растениевъдство“.
Обучение във Високотехнологичен научен комплекс и инфраструктура за
постдокторанти по проект BG 051PO001-3.3.05-001 “Hаука и бизнес”.
Институциядомакин-Кранфийлд университет, Бедфорд, Великобритания.
Тема на проекта: „Приложение на спектралния анализ в близката инфрачервена
област и хемометрика като бърз и икономичен метод за екологична оценка на почви”
Период на пребиване - 14.08.2012-13.09.2012 г.
Доц. д-р Стефка Любова Атанасова, катедра „Биохимия, микробиология и физика“,
секция „Физика“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Обучение в Uludag University -Bursa, Turkey, Аграрен факултет, катедра
„Почвознание”.
Период на пребиваване-14.10.2012-21.10.2012г.
Гл. ас. д–р Мима Христова Тодорова, катедра „Растениевъдство“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Обучение в Uludag University -Bursa, Turkey, Аграрен факултет, катедра
„Почвознание”.
Период на пребиваване -14.10.2012-21.10.2012г.
Гл. ас. д-р Диана Иванова Владова, катедра „Морфология, физиология и хранене на
животните“, секция „Морфология на животните.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция-University of Istanbul, FacultyofVeterinarymedicine, Turkey.
Период на посещение -03.03.2013-10.03.2013 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Проф. д-р Юрий Емилов Митев, катедра „Приложна екология и зоохигиена“, секция
„Здравеопазване на животните“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- University of Istanbul, Turkey.
Период на посещение - 08.05.2013-15.05.2013 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Доц. д-р Чонка Минчева Митева, катедра „Приложна екология и зоохигиена“, секция
„Зоохигиена“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- University of Istanbul, Turkey.
Период на посещение– 08.05.2013-15.05.2013 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
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Гл. ас. д-р Катя Нанева Величкова, катедра „Биология и аквакултура“, секция
„Ботаника“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- Institutopolitecnico de Santarem, Agriculturalschool of Santarém,
Portugal.
Период на посещение- 16.05.2013-24.05.2013 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Ас. Маргарита Христова Маринова, катедра „Биология и аквакултура“, секция
„Зоология и екология“.
Програма„Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- Institutopolitecnico de Santarem, Agriculturalschool of Santarém,
Portugal.
Период на посещение - 16.05.2013-24.05.2013 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Проф. дсн Стефан Ангелов Денев,катедра „Биохимия, микробиология и физика“,
секция „Микробиология“.
Специализация в Южна Африка, Университети Йоханесбург и Претория
Период на посещение -26.06.2013-01.10.2013 г.
Гл. ас. д-р Ивайло Николаев Сираков, катедра „Биология и аквакултура“, секция
„Аквакултура“.
Специализацияпо Българо-Швейцарска програма за научен обмен в Цюрих, Университет
по приложни науки.
Период на посещение -15.09.2013-15.09.2014 г.
Гл. ас. д-р Георги Георгиев Беев, катедра „Биохимия, микробиология и физика“, секция
„Микробиология“.
Специализация по Българо-Швейцарска програма за научен обмен в Цюрих, Университет
по приложни науки.
Период на посещение -15.09.2013-19.09.2014 г.
Доц. д-р
Нели Христова Грозева, катедра „Биология и аквакултура“, секция
„Ботаника“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция-UAVM, Bucharest, Romania
Период на посещение -22.04.2014-29.04.2014 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, бъдещо сътрудничество.
Гл. ас. Мима Христова Тодорова, катедра „Растениевъдство“.
Програма „Еразъм”- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция-UAVM, Bucharest, Romania
Период на посещение-22.04.2014-29.04.2014 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
ръководството на Университета.
Проф. д-р Юрий Емилов Митев, катедра „Приложна екология и зоохигиена“, секция
„Здравеопазване на животните“.
Приемаща институция-EIP -Agri, Prague, Czech Republic
Период на посещение-02.05.2014-06.05.2014 г.
Цел на посещението- обмен на опит, проект:Workshop “Establishing operational
groups”,European Commission
Доц. д-р Диана Йовчева Ганева, катедра„Биология и аквакултура“, секция „Зоология и
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екология“.
Програма„Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- Institutopolitecnico de Santarem, Agriculturalschool of Santarém,
Portugal.
Период на посещение-05.05.2014-14.05.2014 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
ръководството на Университета.
Доц. д-р Златка Михайлова Димитрова, катедра„Биология и аквакултура“, секция
„Зоология и екология“.
Програма„Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- Institutopolitecnico de Santarem, Agriculturalschool of Santarém,
Portugal.
Период на посещение-05.05.2014-14.05.2014 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
ръководството на Университета.
Проф. д-р Чонка Минчева Митева, катедра „Приложна екология и зоохигиена“, секция
„Зоохигиена“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- University of Istanbul, Turkey.
Период на посещение - 09.05.2014-16.05.2014 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Проф. д-р Юрий Емилов Митев, катедра „Приложна екология и зоохигиена“, секция
„Здравеопазване на животните“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- University of Istanbul, Turkey.
Период на посещение- 09.05.2014-16.05.2014 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Гл. ас. д-р Катя Нанева Величкова,катедра „Биология и аквакултура“, секция
„Ботаника“.
Програма „Еразъм”- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- UniversityofUdine, Italy,проф. Родолфо Балестраци.
Период на посещение - 23.05.2014-31.05.2014 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
ръководството на Университета.
Ас. Маргарита Христова Маринова, катедра„Биология и аквакултура“, секция
„Зоология и екология“.
Програма „Еразъм”- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция-UniversityofUdine, Italy,проф. Родолфо Балестраци.
Период на посещение - 23.05.2014-31.05.2014 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева,катедра "Генетика, развъждане и
репродукция", секция “Генетика“.
Специализацияв Павия, Италия по „Modelling radiation effects from initial physical
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events”.
Период на посещение – месец май 2014 г.
Доц. д-р Георги Георгиев Беев, катедра „Биохимия, микробиология и физика“, секция
„Микробиология“.
Специализация- Visiting Researcher, Technische Universität München, Germany. Grant:
The framework project BG051PO001 - 3.3.05 - 0001 “National science to business platform”
Operational program "Human Resources Development", co - financed by ESF - EU: "One
month postdoc training in hi-tech laboratory complexes"
Период на посещение - 02.05.2014-01.06.2014 г.
Доц. д-р Георги Георгиев Беев, катедра „Биохимия, микробиология и физика“, секция
„Микробиология“.
Специализация- Visiting Researcher, University of Johannesburg, South Africa, Grant: EU
FP7 "Marie Curie" Research Fellow, Research Executive Agency, European Commission,
Brussels, Belgium.
Период на посещение- 01.07.2014-29.09.2014 г.
Доц. д-р Кънчо Василев Пейчев, катедра„Аграрно инженерство“
Специализация в Холандия по роботизирано доене във фирма S.A.K.
Период на посещение - 07.12.2014-13.12.2014 г.
Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева, катедра "Генетика, развъждане и
репродукция", секция “Генетика“.
Специализацияв гр. Мол, Белгия
Период на посещение – месец март 2015 г.
Ас. д-р Галин Янков Николов,катедра „Биология и аквакултура“, секция „Аквакултура“.
Програма „Еразъм“- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- University of Istanbul, Turkey.
Период на посещение -04.05.2015-08.05.2015 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Гл. ас. д-р Катя Нанева Величкова, катедра „Биология и аквакултура“, секция
„Ботаника“.
Програма „Еразъм” - мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция-Uludag University -Bursa, Turkey.
Период на посещение - 17.05.2015-23.05.2015 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
ръководството на Университета.
Ас. Маргарита Христова Маринова, катедра„Биология и аквакултура“, секция
„Зоология и екология“.
Програма „Еразъм”- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция-Uludag University -Bursa, Turkey.
Период на посещение - 17.05.2015-23.05.2015 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Доц. д-р Николина Найденова Желева, катедра „Животновъдство-преживни животни и
млекарство”, секция "Млекарство".
Програма „Еразъм”- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- Namik Kemal University, Tekirdag,Turkey
Период на посещение -18.05.2015-24.05.2015 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
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ръководството на Университета в Текирдаг.
Доц. д-р Сашка Иванова Чобанова-Шиха, катедра „Морфология, физиология и
хранене на животните“, секция "Хранене на животните".
Програма „Еразъм”- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- Namik Kemal University, Tekirdag,Turkey
Период на посещение -18.05.2015-24.05.2015 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
ръководството на Университета в Текирдаг.
Гл. ас. д-р Дарина Генова Димитрова, катедра „Животновъдство-преживни животни и
млекарство”,секция "Овцевъдство и козевъдство".
Програма „Еразъм”- мобилност, обмен на преподаватели.
Приемаща институция- Namik Kemal University, Tekirdag,Turkey
Период на посещение -18.05.2015-24.05.2015 г.
Цел на посещението- обмен на опит в преподавателската и научноизследователската
области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество.
Изпълнени дейности - проведена лекция със студенти; проведени работни срещи с
ръководството на Университета в Текирдаг.
Гл. ас. д-р Евгений Георгиев Райчев,катедра"Животновъдство - непреживни и други
животни", секция „Зайцевъдство и дивечовъдство“
СпециализациявОксфордски университет по проект КОКЕН- ХИ „ Възстановяване на
популации на редки хищници, засегнати от човешка дейност”
Период на посещение- 01.06.2015-06.06.2015 г.
Ас. Станислава Пейчева Пеева,катедра"Животновъдство - непреживни и други
животни", секция „Зайцевъдство и дивечовъдство“
СпециализациявОксфордски университет по проект КОКЕН- ХИ „ Възстановяване на
популации на редки хищници, засегнати от човешка дейност”
Период на посещение - 01.06.2015-06.06.2015 г.
Гл. ас. д-р Тончо Господинов Пенев,катедра „Приложна екология и зоохигиена“, секция
„Здравеопазване на животните“.
СпециализациявХоландия - Dairy Training Center - International Basic Hoof Care Course
Период на посещение –22.06.2015-26.06.2015 г.
Преподаватели и специалисти от чуждестранни университети и институции също
са пребивавали в АФ през периода 2012-2015 г. (Табл. 33).
Таблица 33.

Посещения на преподаватели и специалисти от чуждестранни
университети

Посещение на специалисти от Русия - Пермски край:
Посетител - Андрей Иванович Гладишев - INTWAYWORLDCORPORATION.
Дата на посещението - 08.06.2012 г.
Изпълнени дейности:
Обсъдени са възможностите за сътрудничество между АФ и Университети от Пермския
край в научноизследователската област и обмен на студенти и преподаватели;
Обсъдена е възможността за сключване на международен договор за сътрудничество
между двете институции.
Посещение на преподаватели от Турция:
Проф. д-р Истанбулоглу - Декан на Аграрния факултет към Университет „Намик Кемал” в
гр. Текирда;
Преподаватели от факултета.
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Период на посещението -06.07.2012-08.07.2012 г.
Изпълнени дейности:
Обсъдени са възможностите за сътрудничество между АФ и Аграрния факултет в гр.
Текирда в научноизследователската област, обмен на студенти и преподаватели.
Посещение на преподаватели от Русия:
Посетител - Зам. Ректор на Воронежки Държавен Аграрен Университет Император
Петър І”, гр. Воронеж.
Дата на посещението – 16.07.2012 г.
Изпълнени дейности:
Обсъдени са възможностите за сътрудничество между АФ и Воронежки държавен аграрен
университет
в
научноизследователската
област,
обмен
на
студенти
и
преподаватели.Предложено е сключване на международен рамков договор за
сътрудничество между двата университета.
Посещение от Посолство на САЩ в България:
Посетител - MichaelT. Henney - Аташе по аграрните въпроси за Централна Европа и
Балтийските републики.
Дата на посещението – 26.09.2012 г.
Изпълнени дейности:
Обсъдени са възможностите за сътрудничество между АФ USDA, в аграрната област.
Обсъдено е сътрудничеството по Програмата „Америка за България” и разработените
проекти за разширяване на научното обслужване в аграрната област.
Посещение на преподаватели и студенти от Япония:
Доц. Айой Канеко (еколог) - от Университета в гр. Токио;
Проф. Риуичи Масуда (генетик) - от Университета в гр. Хокайдо;
3 бр. студенти - от Университета в Токио.
Посещението е във връзка с общ проект на Тракийския университет и Университета в
Токио за провеждане на генетични и екологични изследвания, свързани с разпространението
и поведението на различни хищници - бялка, златка, кафява мечка, видра, дива свиня и др.
Изпълнени дейности - студентът от Япония Масуми Хисано е обучаван по проекта от
месец април до август 2013 г. Изследванията и обучението са извършени от гл. ас. д-р
Евгений Георгиев Райчев,катедра „Животновъдство - непреживни и др. животни“,секция
“Зайцевъдство и дивечовъдство”.
Посещение на преподаватели от САЩ:
Майкъл Хени - Аташе по земеделските въпроси към посолствата на САЩ за Източна
Европа
Д-р Мартин Зибер, Международен консултант по животновъдство - Ag Develop
Проф. Робърт Кайзер - Почетен професор към Университета на Уисконсин (Служба за
съвети в земеделието)
Проф. Скот Йенсен - Университ на Айдахо (Служба за съвети в земеделието)
Дата на посещението – 14.04.2014 г.
Цел на посещението – изнасяне на лекции на семинар, организиран от Тракийски
университет и Agricultural Office of the U.S.Embassy- тема: „Отглеждане и хранене в
млечното и месодайното говедовъдство“.
Посещение на гост-лектор от Турция:
prof. Cenk Aydin –преподавател вУниверситет Улудаг - гр. Бурса, специализирал по
въпросите за използване на радиотелеметрията при изучаване терморегулацията,
физиологичните и етологични особености на домашните животни в САЩ, Япония, Испания,
Холандия, Норвегия.
Дата на посещението - 24.09.2014 г.
Цел на посещението - изнасяне на лекция на тема „Терморегулация и радиотелеметрия
при животните“
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Посещение на гост-лектор от Норвегия:
г-н Йохан Еллингсен - от фондация “Inovation Norway”.
Дата на посещението - 05.03.2015 г.
Цел на посещението - изнасяне на лекция на тема: „Използване на възобновяеми
енергийни източници в селското стопанство на Норвегия“.
Посещение на учени от Hochschule Bremerhaven, Germany:
Carsten Harms - prof. Biotechnology and Applied Molecular Genetics;
ANNA Lena Schomacker - Research associate Faculty of Biotechnology.
Период на посещение - 14.07-16.07.2015 г.
Изпълнени дейности - проведени срещи с деканското и ректорско ръководство, сключени
договори за обмен на преподаватели и студенти и съвместна научна дейност.
През периода 2012-2015 г. 14 студенти от АФ са Осъществили Мобилност по
Програма Еразъм и Еразъм + (Табл. 34).
Таблица 34. Мобилност по Програма Еразъм и Еразъм + (студенти)
ИМЕ НА СТУДЕНТА
ПОСЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПЕРИОД НА
ПОСЕЩЕНИЕТ
Нургюл Юсеин ХАСАН
Il- Ve Hayvancilik-Luleburgaz, Turkey
О
Специалност „Аграрно
01.07.12 –
инженерство“
30.09.12
Гюлбие Сабри Баратли
Il- Ve Hayvancilik-Luleburgaz, Turkey
01.07.12 –
Специалност „Аграрно
30.09.12
инженерство“
Севдегюл Мюмюн Али
Municipality of Edirne, Turkey
01.07.12 –
специалност „ЕООС“
30.09.12
Кольо Живков Желев
SDUniversity – Isparta, Turkey
09.09.12 –
Специалност
03.03.13
„Рибовъдство и
аквакултури“
Симона Василева Ничева, SDUniversity – Isparta, Turkey
09.09.12 –
Специалност
03.03.13
„Рибовъдство и
аквакултури“
Малина Диманова Рудолф- TUM-Munchen, Germany
01.10.12 –
Лукова Специалност
01.04.13
„Агрономство“
01.04.13 –
01.09.13
Ерол Емел Махмуд
Uludag Univ.-Bursa, Turkey
10.02.14 –
10.06.14
Симона Василева Ничева, University of Istanbul, Turkey
01.05.14 –
Специалност
30.07.14
„Рибовъдство и
аквакултури“
Кольо Живков Желев
University of Istanbul, Turkey
01.05.14 –
Специалност
30.07.14
„Рибовъдство и
аквакултури“
Александър Павлов
Ankara University, Ankara, Turkey
23.09.14 –
Атанасов
17.09.15
12.09.14 –
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Мария Христова Петрова

SDUniversity, Isparta, R Turkey

Георги Христов Петров

SDUniversity, Isparta, R Turkey

Фатме Алиева Краева

Uludag University, Bursa, R Turkey

Хюлия Рамадан Вели

Uludag University, Bursa, R Turkey

11.09.15
16.02.15 –
16.06.15
16.02.15 –
16.06.15
30.06.15 –
30.09.15
30.06.15 –
30.09.15

4.9. Кадрови, научен и преподавателски потенциал
Към 30.11. 2015 г. в АФ на основен трудов договор са 88 преподаватели. От тях 20
са професори; 37 са доценти и 31 са асистенти. Научната степен „Доктор на науките”
притежават 12 преподаватели, а 69 преподаватели притежават образователната и научна
степен „Доктор”. Развитието и израстването на преподавателския състав е от съществено
значение за имиджа на АФ и Тракийски университет като обучаваща институция.
През отчетния период на академична длъжност „Професор“ са избрани 10
преподаватели, на академична длъжност „Доцент“ 12, академична длъжност гл ас. 7.
Назначени са 18 асистенти. Научна степен „дн“ са придобили 5 преподаватели
Таблица 35. Развитие на академичния състав 2012-2015 г.

„Професор“
година
2012
2013
2014
2015

№
1
2
3
4
1
1
1
2
3
4

Име
Проф. д-р Иван Стоянов Върляков
Проф. дсн Атанас Аданев Илчев
Проф. д-р Юрий Емилов Митев
Проф. д-р Ангел Николов Зайков
Проф. д-р Чонка Минчева Митева
Проф. дн Живка Илиева Герговска
Проф. дн Иванка Желева Желязкова
Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева
Проф. д-р Веселин Димчев Радев
Проф. дн Атанас Генчев Генчев

1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6

Доц. д-р Нели Христова Грозева
Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова
Доц. д-р Грози Делчев Делчев
Доц. д-р Таня Атанасова Хубенова
Доц. д-р Валентин Дойчев Дойчев
Доц. д-р Николай Янчев Вълчев
Доц. д-р Георги Георгиев Беев
Доц. д-р Николина Найденова Желева
Доц. д-р Мима Христова Тодорова
Доц. д-р Антония Колева Стоянова
Доц. д-р Катя Нанева Величкова
Доц. д-р Евгений Георгиев Райчев

„Доцент“
2012
2013
2014

2015

„Главен асистент“
2012
2013
2014

1
-

Гл. ас. д-р Антония Колева Стоянова
-
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2015

1
2
3
4
5
6

Гл. ас. д-р Тончо Господинов Пенев
Гл. ас. д-р Деяна Генчева Христова
Гл. ас. д-р Галин Янков Николов
Гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова
Гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова
Гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков

„Асистент“
2012

2013

2014

2015

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

Ас. Димитър Стоянов Георгиев
Ас. д-р Димитър Иванов Йоргов
Ас. д-р Стефка Николова Стоянова
Ас. Николай Янчев Вълчев
Ас. Диана Маринова Дерменджиева
Ас. Станислава Пейчева Пеева
Ас. Радостина Пенева Гънчева
Ас. д-р Галина Тенева Динева
Ас. Тончо Господинов Динев
Ас. д-р Милена Танкова Цанова
Ас. Желязко Щерев Събев
Ас. Иван Георгиев Пенчев
Ас. Светлин Богданов Лазаров
Ас. Йордан Стоянов Стоянов
Ас. Галин Илиев Тиханов
Ас. Димо Проданов Димов
Ас. д-р Радка Василева Влаева
Ас. д-р Пенка Иванова Пеева

НС „Доктор на науките“
2012
2013
2014
2015

1
1
1
2
1

Проф. дн Атанас Аданев Илчев
Доц. дн Иванка Желева Желязкова
Доц. дн Атанас Генчев Генчев
Проф. дн Живка Илиева Герговска
Доц. дн Гергана Стоянова Костадинова

4.10. Информационно обслужване
През периода 2012–2015 г. АФ поддържа абонамент за български и чуждестранни
списания и вестници както следва: (приложение 5 ).
През 2012 г. – 13 бр. български списания и вестници и 2 бр. чуждестранни
списания: Journal of Animal Science, Agronomy Journal. Закупени са 33 книги в областта на
аграрните науки.
През 2013 г. – 12 бр. български списания и вестници и абонамент за Journal of
Mountain Agriculture on the Balkans, Agronomy Journal. Закупени са 70 книги.
През 2014 г. – 23 бр български списания и вестници. Закупени са 28 книги в
областта на аграрните науки.
През 2015 г. - 23 бр. български списания и вестници. Закупени са и 78 книги и
учебници в областта на аграрните науки и екологията.
За осигуряване на информация са използвани и „Електронните Информационни
системи” и бази данни – Ebsco; CAB Abstracts и Springer Link, SCOPUS, Science Direct, ISI
Web of Knowledge, Pro Quest Central; Embase; Engneering village.
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5. Административна и стопанска дейност
5.1. Материална база
Материалната база, с нейните количествени и качествени характеристики е една от
главните предпоставки за нивото и ефективността, с която АФ извършва присъщата си
учебна и научноизследователска дейност.
За нуждите на учебния и научноизследователски процес в АФ се ползват над 74
лекционни и учебни зали с площ надхвърляща 4600 м2 и осигуряващи повече от 1800
места; над 80 учебни и научноизследователски лаборатории с обща площ надхвърляща
3000 м2; повече от 90 кабинета с площ около 2000 м2 и множество спомагателни
помещения. Видно е, че за реализация на присъщата си дейност, АФ разполага с голяма по
обем материална база, която обезпечава като цяло потребностите на факултета. Отчитайки
ролята на условията, при които се обучават студентите и работят преподавателите и
служителите от АФ, както и факта, че материалната база на АФ е най-рано въведената в
експлоатация част от базата на ТрУ на територията на Студентски град, през отчетния
период, продължиха започналите в предходния мандат общи усилия и бяха използвани
всички резерви за нейното подобряване В рамките на отчетния период, ежегодно с
решение на ФС бяха гласувани суми за закупуване на материали, а изпълнението на
ремонтните дейности в помещенията на АФ бяха извършвани основно със собствени сили
– служители на катедрите, студенти и отчасти служители на университета. Тук трябва да
се отдаде заслужената признателност за усилията, които преподавателите и служителите
на АФ положиха за нормализиране на условията за работа след смяната на дограмата и
осветителните тела. Като положителна стъпка и израз на желанието от страна на
ръководството да разчита преди всичко на собствените си сили и инициативност за
справяне с текущите проблеми, бе назначен на щат работник за поддръжка на
материалната база.
Имайки предвид невъзможността да се извършват покупки в началото на годината
поради липса на утвърдени обществени поръчки, ръководството на Факултета ежегодно
обезпечаваше ремонтните дейности през този период чрез предварително закупуване на
материали. Общо, закупените за целия отчетен период строителни материали, възлизат на
стойност 39781 лв.
По-мащабните и значими дейности, допринесли за подобряване състоянието на
базата и от там на условията за работа във факултета през отчетния период бяха
подмяната на осветителните тела и дограмата в учебните зали, лабораториите, кабинетите
и коридорите. С оглед отстраняване на течовете в учебни зали 115 и 117 на катедра
“Аграрно инженерство”, бе извършен цялостен ремонт на площадката над тях. Поради
некачествено изпълнение на ремонтните дейности от страна на фирмата изпълнител, през
2015 г. се наложи полагане на ново покритие. Необходимите средства за изпълнение на
посочените по-горе дейности бяха за сметка на проекти и Ректорат.
Със средства от Ректората и АФ бе извършен основен ремонт и на учебноексперименталната база на секция „Аквакултура“ и бе поставена топлоизолация и
освежени стените на аудитории 1 и 2.
Със собствени средства продължи ремонта на тоалетните на територията на АФ. С
ремонта на 8 бр. през отчетния период и този в предходния, може да се каже, че почти
всички тоалетни на територията на АФ са приведени в добър вид. През периода 2012-2013
г. са извършени и редица други значителни по обем ремонтни дейности на учебни зали,
лаборатории, кабинети, коридори и др. Позволяваме си да не се спираме на тях, тъй като
те са отразени в отчетите от предходните години на мандата.
През период, обхващащ 2014-2015 г., продължиха усилията на ръководството и
катедрените колективи за подобряване условията на работа в АФ. В катедра Аграрно
инженерство бяха частично или изцяло ремонтирани зали № 13, 19, 111, 111А, 257, 259 и
380, кабинети № 33, 39, 261, 263 и 267. Закупени са 3 бр. бели дъски, климатик и
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телевизор на обща стойност 11 205 лв. Средствата са осигурени от бюджета на катедрата,
АФ, спонсори и лични средства на преподаватели от катедрата.
Със средства в размер на 5 500 лв. от магистърска програма „Безопасност на труда,
екологичен риск и действия при бедствия и аварии“ в катедра „Приложна екология и
зоохигиена“ е организирана, обзаведена и технически осигурена лаборатория „тип“
клиент с мощен сървър и необходимия софтуер. Оборудването позволява провеждане на
дистанционно обучение. Със средства от катедрата на стойност 2 800 лв., в залата е
поставен ламинат и е дооборудвана с климатик и LCD. Със собствени сили и средства са
ремонтирани и претапицирани 20 стола.
В катедра „Биология и аквакултура“, в секция Аквакултура, със спонсорство е
извършен ремонт на една рециркулационна система. Със средства от делегирания бюджет
на катедрата и АФ са закупени материали за изграждане на аквапонна система за обучение
на студентите. Извършен е ремонт на кабинети 618, 620 и 641 и хидрохимична
лаборатория. В секция „Ботаника“ със средства от делегирания бюджет е поставен
ламиниран паркет в кабинети 671, 683 и 699-2.Извършен е ремонт на учебна зала 699-4 и
научна лаборатория 699-3. В секция „Зоология и екология“ със средства от делегирания
бюджет е поставен паркет в учебна зала 688, и кабинети № 599-3 и 599-4. Монтирани са
климатик (1 139лв.) в таксонометрична лаборатория и щори в таксонометрична
лаборатория, лаборатория 688 и кабинети 599-2, 599-3 и 599-4 на стойност 1 137 лв.
В катедра „Морфология, физиология и хранене“, в секция „Физиология на
животните“ със средства на Ректорат и АФ е извършен основен ремонт, поставен ламинат
и щори на зала 679. За съжаление, поради нереализирани процедури по обществени
поръчки, залата не е оборудвана с необходимите работни маси и столове и не може да
бъде използвана за нуждите на учебния процес. В секция „Месо и месни продукти“ от
същата катедра е извършен ремонт на лаборатория 611, закупена е бяла дъска и са
поставени комарници в учебна зала 602. Необходимите за целта средства в размер на
448.8 лв. са от курс „Защита и хуманно отношение към животните при транспортирането
им“ и МП „Технология на месо и месни продукти
В катедра „Животновъдство-преживни животни и млекарство“ със средства от
делегирания бюджет са закупени материали и е направен ремонт на лаборатории № 520 и
№ 522 на секция „Овцевъдство и козевъдство“ и са поставени щори в 7 учебни зали,
лаборатории и кабинети (520 524, 526, 549, 553, 557, 559). Със средства от спонсори са
закупени климатици за учебни зали 524 и 526.
За сметка на делегиран бюджет в секция „Говедовъдство и биволовъдство“ са
поставени щори на стойност 1633.74 лв.
В секция „Млекарство“ е извършен ремонт на учебна зала 404, лаборатории 416 и
418 и кабинет 467. Поставени са щори в учебна зала 401, лаборатория 418, кабинет 451 на
стойност 509.67 лв., ламиниран паркет на стойност 315 лв. в стая 467. Закупен е климатик
и 3 бр. конвекторни отоплителни тела на стойност 1 782 лв.
За сметка на АФ и за нуждите на катедра „Растениевъдство“ е извършено
преграждане на коридора с алуминиева дограма и е оформена учебна зала с 40 работни
места. Извършен е частичен ремонт на лаборатория 458 и кабинет 469. За сметка на
делегирания бюджет на катедрата на обща стойност 11561.96 лв. е поставен ламиниран
паркет в учебна зала 471-А и кабинети 479, 481 и 541. За учебни зали 452, 454 и 456 са
закупени 3 телевизора и 2 климатика. Поставени са щори в учебни зали 452, 454 и 456 и
471, както и в кабинети 457, 469, 479, 481, 485,491, 541 и 543.
В катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“, за сметка на бюджета
на секция „Птицевъдство“ (166 лв.) са поставени щори в кабинети 519 и 521. В секция
„Коневъдство“, за сметка на курс „Инструктори по конен спорт“ в размер на 1973 лв. са
поставени щори, тапети и балатум в кабинети 633, 635 и 637. От бюджета на секция
„Зайцевъдство и дивечовъдство“е закупен и поставен паркет в кабинет 645 на стойност
250 лв. В секция „Пчеларство“, от курс „Пчеларство и технологии в пчеларството“ е
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поставен ламиниран паркет на стойност 250 лв. в кабинет 645. Със средства от бюджета
на секция „Бубарство“ са поставени щори в кабинети 649, 667 и учебна зала 115 на
стойност 700 лв.
През 2015 г. бе извършен ремонт на лаборатории 440 и 442, преотстъпени от секция
„Говедовъдство и биволовъдство“ за нуждите на НИЛ на АФ.
Обобщеният анализ показва, че за периода 2012-2015 г. са отремонтирани,
поставен е ламиниран паркет, балатум и щори в общо 102 бр. помещения - учебни зали,
лаборатории, кабинети и помощни помещения.
Сериозен проблем, изискващ кардинално решение със съдействие на Ректората е
отстраняването на течовете от покривната конструкция. Те водят до похабяване на
имущество и обезсмислят провеждането на ремонтните дейности на териториите, в които
те се случват.
През отчетния период за обзавеждане на учебните зали бяха закупени 70 нови
стола на стойност 1 848 лв. и претапицирани 45 бр.
Представената по-горе информация показва, че през периода 2012-2015 г. е
извършена голяма по обем дейност, свързана с подобряване състоянието на учебни зали,
лаборатории, административни помещения и др. и създадени по-добри условия за
учебната и изследователска дейност на преподавателите, служителите и студентите от
факултета.
Проведените през отчетния период мероприятия за подобряване цялостното
състояние на материалната база на територията на Студентски град бяха възможни
благодарение доброто финансово състояния на Факултета, резултат от добрия
мениджмънт и проявената финансова дисциплина и отговорност от страна на
ръководството и академичната общност на АФ. За съпричастността на цялата академична
общност към обезпечаване на необходимия материален ресурс, говори разнообразната
структура на разходите – бюджет на АФ, на катедрите, средства от курсове, спонсорства и
др.
В резултат от проведените ремонтни дейности и преоборудване, като цяло бяха
подобрени условията за провеждане на учебната и научноизследователската работа.
Всичко това бе оценено от комисиите по акредитация към НАОА и оказа своето
положително влияние и принос за получените високи акредитационни оценки.
През 2015 г., благодарение на деловите контакти и активното съдействие на
катедра „Приложна екология и зоохигиена“ бе прехвърлено безвъзмездно от Регионална
лаборатория Ст. Загора към ИАОС движимо имущество (специализирана апаратура),
състояща се от 47 основни позиции с балансова стойност 133 273.35 лв.
С цел осигуряване на необходимите за нуждите на учебната и
научноизследователска работа условия, през отчетния период със средства от бюджета на
АФ, катедрените бюджети, курсове по СДК, научни проекти и др. непрекъснато се
обновяваше компютърната и офис техника. За целта са закупени 37 компютъра, 33
монитора, 31 преносими компютъра, 16 принтера, 10 многофункционални устройства и 7
видеопроектора на обща стойност над 71 274 лв. В ход е изпълнение на поръчка за
закупуване на 13 компютъра, 10 монитора, 6 преносими компютъра и 5
многофункционални системи на обща стойност 18 726 лв.
В настоящия момент, за нуждите на цялостната дейност на АФ се използват 178
компютърни конфигурации, 2 бр. зали тип „Компютърен клас“ с 18 работни места, 78
преносими компютъра, 29 мултимедийни проектора, 71 принтера, 25 телевизора (LCD), 1
интерактивна дъска, 2 таблета.
Съществена част от учебния процес се извършва в базата на УОС при ТрУ. През
отчетния период арендуваните и обработвани от стопанството площи варират в границите
3780 - 4600 дка. Заедно с това, УОС стопанисва и 50 дка опитно поле, създадено и
използвано за нуждите на учебната и изследователска дейност на катедра
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„Растениевъдство”. С решение на ФС ежегодно се назначава един механизатор на
временен трудов договор за поддръжка на полето през активния сезон.
В УОС понастоящем от различни категории и възрастови групи се отглеждат: 142
бр. говеда, 205 бр. овце и кози, 68 бр. свине, 19 бр. коне, 53 бр. зайци и 23 бр. пчелни
семейства. Посочените данни показват, че стопанството разполага с основните видове и
категории селскостопански животни за нуждите предимно на учебния процес.
Изключение прави свинефермата, където поради липса на категоризация не се извършва
угояване. Заедно с това трябва да се отбележи, че материалната база е в състояние, което
не отговаря на съвременните изисквания и не осигурява условия за добра практическа
подготовка на студентите. В тази връзка стои въпросът за способностите и
необходимостта от поддържане на поголовия с производствена цел и необходимостта от
малки, моделни ферми. Крачка в тази посока е започнатата съвместна дейност с МЗХ и
партньори от Франция по създаване на моделна овцевъдна ферма.
Сравнително доброто състояние и благоприятното разположение до общежитията и
основния учебен комплекс създават добра предпоставка за използването им за нуждите на
изследователската дейност и учебния процес, вкл. кръжочна дейност и учебни практики.
Секция „Физиология” използва базата за провеждане на практически занятия със студенти
от специалности „Зооинжинерство”, „ЕООС” и „Агрономство”, за експериментална
дейност за нуждите на научноизследователски проекти и за разработване на докторски
дисертации. Базата е използвана и за провеждане на експерименти за нуждите на научни
проекти 1/Ж/12 „Модифициране на храносмилателните процеси в предстомашията на
овце чрез използване на технологични нутритивни добавки и изследване влиянието на
Optigen върху храносмилането и поведението на овце“. За нуждите на проект 6Ж/13,
3Ж/13 на секция „Хранене“ са проведени балансови опити с петли за определяне на
истинската смилаемост на аминокиселините и
на енергийната хранителност на
слънчогледови и соеви шротове при птици. През 2014 г. е проведен е опит с 18 броя
цекоектомирани петли за определяне смилаемостта на различни фуражи, а през 2015 г. със 100 бр. пилета бройлери за проучване на слънчогледов шрот с високо съдържание на
протеин.
Отчитайки предимствата на базата и потребността от нейното разширяване, през
отчетния период, съвместно с катедра „Аграрно инженерство“ бе разработен идеен проект
за изграждане на нов модул, с идея за реализация чрез публично-частно партньорство.
Неразделна част от МТБ на АФ е и Музейната сбирка. Ремонтите дейности,
свързани с подмяната на дограмата и осветителните тела наложиха за известен период от
време да се консервират експонатите и се прекрати дейността в нея. В тази връзка, през
2014 и 2015 г. е извършен основен ремонт и са обновени двете зали на музея.
Реконструирани са диорамите и е изградена нова, морска диорама в експозицията
„Биологично разнообразие“. Поставен е паркет на пода. Закупени са 15 бр. ентомологични
кутии за експозицията от пеперуди, мекотели – сладководни и морски. Описани са всички
експонати в музея и са поставени указателни табели. Обновена е и залата по „Аграрно
образование и Етнография“, като са тематизирани намиращите се там експозиции.
Извършена е пълна инвентаризация на музейната сбирка и са заведени всички експонати.
Към момента са заведени около 900 позиции в секция „Аграрно образование и
Етнография“ и 400 в секция „Биологично образование“. Продължава попълването на
експозициите с нови експонати и видове.
Възстановен бе учебният процес и понастоящем се извеждат занятия по „Екология
и биология на дивеча“, „Дивечознание“, „Екология и опазване на околната среда“ и
„Опазване и използване на биологичните ресурси“ със студенти от специалности
„Зоооинженерство“; „Екология и опазване на околната среда“, „Агрономство“,
„Рибовъдство и аквакултура“, както и магистърската програма по „Агротуризъм“.
Възстановена е традицията, гостите на Факултета да посещават музея.
Средногодишно музея се посещава от над 280 души, включващи групи ученици от Стара
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Загора, Троян, Габрово и др. от страната, членовете на комисиите по акредитация към
НАОА, студенти от университети и факултети от страната и чужбина, официални гости на
университета и факултета от страната и чужбина и др.
Във връзка с МТБ трябва да се отбележи и факта, че АФ предостави част от
разпределената и за ползване база на територията на т.н. „Детска градина“ за нуждите на
новоизградения университетски „Национален Център за професионално обучение“, както
и факта, че създаването на центъра е с активното участие на „Америка за България“ и
представители от катедра „Приложна екология и зоохигиена“. Изградените лаборатории
и тяхното оборудване разширяват възможностите за повишаване качеството на обучение
на студентите от различни образователни нива, специалисти от практиката и курсисти.
Съпоставяйки състоянието на материалната база в началото и края на отчетния
период, можем да кажем, че са настъпили съществени подобрения в нейното състояние.
Те бяха реализирани с общите усилия на преподавателите, служителите и студентите от
АФ. Тази съпричастност е гаранция, че процесът на подобряване условията за
осъществяване присъщата на АФ дейност, а от там и нейната ефективност, ще продължи и
в бъдеще.

5.2. Практическо обучение на студентите
Основната част от практическите занятия със студентите от всички специалности
на АФ се реализират в учебните зали и лаборатории на Факултета. В този смисъл,
направените през предходния и настоящ мандат на управление подобрения в
материалната база, включително ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване,
допринесоха за създаване на по-добри условия и по-добро качество и на практическата
подготовка.
Голяма част от практическите занятия по приложните дисциплини се провеждат в
УОС на ТрУ. Независимо от многократното отчитане и обръщане на внимание върху
недоброто състояние на базата, тя не отговаря и не създава оптимални условия за
съвременно и ефективно провеждане на практическите занятия и формиране на
практически умения на студентите, в съответствие с изискванията на практиката. За
преодоляване на проблема, през отчетния период, продължи практиката на активно
използване базите на научни институти, предприятия от производствен и преработвателен
тип, държавни институции, неправителствени организации и др. за провеждане на
практическите занятия по време на семестъра, на преддипломни стажове и практики.
Гарантирането на добри условия за провеждане на изнесените занятия, се основаваше на
договори за съвместна дейност между АФ и институциите, към които принадлежат
обектите. В тази връзка трябва да се отчете значението и на добрите професионални
контакти между административното ръководство, преподавателите на АФ с ръководствата
и специалистите на отделните обекти. През отчетния период, (2012, 2013, 2014 и 2015 г.)
извън базите на АФ, бяха организирани и проведени посещения в общо 149 обекта,
свързани с провеждане на учебни занятия със студенти от всички специалности на АФ. За
целта, по предварително съгласувани заявки от ръководителите на катедри, се
разработваха графици за транспорт на студентите и преподавателите до обектите.
Използван бе транспорт на Факултета и Университета Възможността за провеждане на
занятия в обекти извън ТрУ е подсигурена чрез подписване на договори за съвместна
дейност. През отчетния период са сключени над 70 нови рамкови договора за
сътрудничество, като голяма част от тях са реализирани със съдействие на преподаватели
от АФ.
Затвърдено бе провеждането на учебно-опознавателни практики със студенти от
последен курс на обучение. Под ръководството на преподаватели от АФ, студентите от
специалност „Зооинженерство” се запознаваха в рамките на два дни с условията и
дейността на биволовъдна ферма в село Горна Росица, ИПЖЗ гр. Троян, ДК „Кабиюк” и
ЗИ гр. Плевен. Подобни учебно-опознавателни практики са провеждани и със студенти от
специалността „ЕООС” (Медодобивен комбинат гр. Пирдоп, Асарел „Медет“-
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Панагюрище, Марица Изток-3 и др.) и Агрономство (Институт „Марица“-Пловдив, Музей
„Земята и хората“ и Ботаническа градина – София) и др.
Добри възможности за повишаване на мотивацията и подобряване на
практическата подготовка на студентите дава и участието им в други, невключени пряко в
учебните програми дейности – демонстрационни мероприятия на водещи фирми в
аграрния сектор, национални и международни изложения и др. Ежегодно за студентите от
последен курс, се организираха посещения на селскостопанското изложение „АГРА” гр.
Пловдив, както и пряко участие на щандовете по време на „БАТА АГРО“ в Стара Загора.
За подпомагане провеждането на практиките на студентите, ръководството на АФ и
преподавателите, полагаха усилия, в рамките на договорните отношения и личните си
контакти, за осигуряване на обекти с 60–120 места за провеждане на лятни учебни
практики и пред дипломни стажове. В много от случаите, студентите не се възползват от
предоставените им възможности поради финансови причини, затрудняващи ги да
провеждат стажове извън рамките или далеч от родните си места.
Деканското ръководство счита, че има още резерви за подобряване практическата
подготовка чрез по-активно участие на студентите в кръжочната дейност на катедрите и
реалното им включване в работата по научноизследователските проекти. Последното е
добра възможност за подобряване на условията за работа в катедрите и запознаване на
студентите с провежданите дейности. Тук трябва да отбележим необходимостта от
известни корекции на формата за отчитане на стажовете, провеждани в катедрите, с оглед
спазване на решенията на Факултетния съвет за формиране на комисии за защита на
стажа. Задължително е оценката (зачита се) в протокола и Главната книга да се нанася от
Председателя на комисията.
Разговорите с потребители на кадри от АФ насочват усилията към търсене на попластични програми, позволяващи провеждане на практики и стажове по време на
семестриалното обучение, с цел оползотворяване на най-активните сезони за определени
дейности, съобразно тяхната специфика, разширяване обхвата и възможностите за
групово и под ръководството на преподаватели и специалисти провеждане на практиките
и др.
През отчетния период, АФ взе активно участие в реализирането на Проект
BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът се
изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България. Практическото
обучение, в реална работна среда в рамките на 240 часа са провели общо 475 студента,
чиято структура по специалности е представена на таблица 36. След приключването и
отчитането на практиката на студента е изплатена стипендия в размер от 480 лв. От
Аграрен факултет, като Академични наставници са участвали 4 професори, 11 доценти и
12 асистенти, които също са овъзмездени за положеният труд.
Таблица 36. Структура на студентите от АФ, обучени по проект
„Студентски практики“
Специалност

ОНС

ЗООИНЖЕНЕРСТВО

Бакалавър
Магистър
Бакалавър

РИБОВЪДСТВО И
АКВАКУЛТУРА
АГРОНОМСТВО

Магистър
Бакалавър
Магистър

Брой студенти, успешно
провели практика,
по години
2013
2014
2015
17
119
2
1
2
0
41
17
2
0
8
0

4
77
1

0
1
0

Общо за
периода

138
3
60
4
86
1
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АГРАРНО
ИНЖЕНЕРСТВО
ЕКОЛОГИЯ И
ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
Общо:

Бакалавър

5

33

3

41

Магистър

0

0

0

0

Бакалавър

33

97

2

132

Магистър

1
106

9
359

0
10

10
475

Като много полезна и иновативна форма за повишаване практическата подготовка на
студентите може да бъде отчетено включването и участието на студенти от АФ в проект
„Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските млечни ферми“.
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез
Норвежки Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 –
„Иновации в зелената индустрия“. Основната цел на проекта е да допринесе за
постигането на устойчиво развитие и опазване на околната среда в България чрез
използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като дървесина и соларни
панели за осигуряване на топла вода за миене и почистване. Този проект стимулира
използването на щадящи околната среда енергийни източници при производството на
мляко, което ще повиши неговото качество.
При реализация на проекта, 116 студенти от АФ са преминали обучение чрез
семинари и посещения в пилотни ферми.

5.3. Следдипломна квалификация
Следдипломното обучение и професионалната квалификация са неразделна част от
цялостния учебен процес на АФ. Освен материалният израз на тази дейност,
провеждането на различни по форма и професионални направления курсове, съдейства за
популяризиране на преподавателите и на АФ, като цяло. Голямото разнообразие в
професионална квалификация на преподавателите и стремежа да се отчитат
потребностите на пазара са важна предпоставка за непрекъснато актуализиране на
съществуващите и разработване на нови програми и курсове. Като резултат от това, за
отчетния период са приети и одобрени 38 нови курса Понастоящем, в Аграрния факултет
на ТрУ има одобрени и приети на ФС и АС 102 курса за следдипломна квалификация.
От таблица 37 се вижда, че през отчетния период е проведено обучение по 30 от
приетите от ФС и утвърдени от АС програми за СДК. Организирани и проведени са 59
групови и 181 индивидуални курса. Общият брой на обучените и придобили свидетелства
по посочените програми възлиза на 1081 души, в това число 44 чуждестранни курсисти от
Ирак, Гърция, Турция, Сърбия и др. В резултат от това, в касата на АФ са постъпили
средства в размер общо на 96 976 лв., от които 11653 лв. за административно-финансово
обслужване и 2 085.90 лв. за осигуровки.
Представената на таблица 37 информация показва, че курсовете по СДК са
сериозен резерв за финансови постъпления основно за организаторите на курсовете, а така
също и за Факултета. Независимо от факта, че голяма част от курсовете са за
удовлетворяване исканията на практиката във връзка с Европейските фондове, считаме, че
в тази посока има още резерви и възможности за организиране на специализации по нови,
актуални за практиката направления.
Отговаряйки на изискванията от страна на БАБХ за провеждане на
експериментална дейност и учебен процес с животни, през 2014 г. бе организиран и
проведен курс с 66 преподаватели от АФ по „Защита и хуманно отношение към
животните, използвани в опити и изисквания към обектите за използване“. Отчитайки
важността на обучението по посочената програма за учебната и научноизследователска
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дейност, с решение на ФС, курса бе обезпечен финансово със средства от бюджета на АФ
и безплатен за преподавателите.
През отчетния период, ръководството на АФ в лицето на Деканата и Факултетният
съвет, полагаха необходимите грижи за усъвършенстване на цялостната дейност по СДК.
Беше осигурена възможност за непрекъснато актуализиране на старите и приемане на
нови курсове, в зависимост от възникналите потребности на пазара. За популяризиране
следдипломното обучение, в сайта на АФ се поддържа ежегодно актуализиран списък на
утвърдени курсове. На вниманието на потребителите е представена подробна информация
относно начините, условията и формулярите за кандидатстване. Анонсирана е възможност
за организиране на курсове с различна от посочената тематика и продължителност, в
зависимост от нуждите и изискванията на потребителите. Ежегодно се издават и
разпространяват рекламни книжки и брошури, като за целта се използват всички
възможни форуми – кандидатстудентска кампания, семинари, изложения и др.
Като положителна стъпка, с цел постигане на по-голяма оперативност и по-бързо
удовлетворяване желанието на потребителите, бе въведената практика на утвърждаване от
АС да подлежат само курсове, които са с нови програми и такси.
Таблица 37. Курсове и индивидуални специализации по СДК в АФ за периода
25.11. 2011 – 05.11. 2015 г.
N
по
ред
1

Наименование на курса
Инструктори и съдии по конен спорт ( групови )

Инструктори и съдии по конен спорт-повишаване
2 в квалификация (индивидуален)

3

Повишаване квалификацията на инструктори по
конен спорт в дисциплина издръжливост(групов)

Експерт по племенно коневъдство
4 (индивидуален)
Технология на мляко и млечни продукти
5 (индивидуални)
Обучение на професионални потребители, на
продукти за растителна защита от професионална
6 категория на употреба (групови)
Информационна дейност мярка 214 агроекологични плащания (индивидуални и
7 групови)
Пчеларство и технологии в пчеларството (15
8 индивидуални)

Брой
курса

Брой
курсисти

Постъпления
АФ/лв.

Отчисления
за АФ/лв.

9

113

70200

22104

1

1

800

176

1

12

3600

792

1

1

1200

384

2

2

1900

608

11

289

86700

23934

9

146

21900

4878

15

15

7350

1667

Производство на овощен и посадъчен материал
9 ( индивидуални)
Хуманно отношение и защита на животните
(работа в приюти и хотели за животни и
10 зоомагазини) ( групови и индивидуални)

4

4

3870

971.4

66

146

26300

7621

11 Аквакултура (индивидуални)

37

37

57750

13492

87
Защита и хуманно отношение към животните при
12 транспорт (35 групови; 48 индивидуални)

83

261

42900

11703

2

2

3200

704

5

5

6750

1485

4

4

4000

1080

1

1

1000

220

1

1

200

64

6

6

2580

617.6

19 Птицегледач(индивидуални)

3

3

1500

330

20 Оператор инкубаторист (индивидуален)

1

1

300

66

1

1

1500

330

1

7

1750

385

9

9

2700

864

1

1

1350

432

1

1

1350

432

1

1

1200

384

1

1

200

64

1

8

1200

384

1

1

1200

384

1

1

1300

416

0

-11653
-2085.90

357750

83233.10

13 Овцевъдство и козевъдство (индивидуални)
14 Свиневъдство (индивидуални)
Хранене на свине при промишлени условия на
15 отглеждане (индивидуални)
16 Управление на опрасването(индивидуален)
Безопастност на труда, екологичен риск и
17 действия при бедствия и аварии (1 индивидуален)
Окачествители на кокоши яйца за консумация
18 (индивидуални)

21

Управление на птицевъдна ферма (индивидуален)

22 Биологично земеделие (групов)
Система на управл.на безопастността /НАССР/ в
предприятията от сектора на фуражите
23 (индивидуални)
Ехографска диагностика на женска и мъжка
полови системи при продуктивни животни
24 (индивидуален)
Асистирана репродукция при дребни преживни
25 животни (индивидуален)
26 Отглеждане на зърнени култури (индивидуален)
Стандарти за за хуманно отношение при
27 отглеждане на бройлери ( индивидуален)
Стандарти за за хуманно отношение при
отглеждане на бройлери и кокошки носачки-за
28 управители (групов )
Цветарство, озеленяване на паркове и градини, и
29 ландшафтен дизайн(индивидуален)
30

Технология на месо и месни продукти
(индивидуален)
За административно и финансово- счетоводно
обслужване
За осигуровки от работодателя
Всичко:

282

1081

Независимо от постигнатите резултати, считаме, че АФ има още неизползвани
резерви за подобряване и разширяване на своята дейност в следдипломното и
професионално обучение. За целта е необходима по-голяма гъвкавост при формулирането
тематиката, учебните програми, формата, продължителността на курсовете, съобразно
конюктурните особености на пазара. Резерв има и в задълбочаването на връзките с бюрата
по труда и др. институции, чрез които се изпълняват програми по квалификация и
преквалификация и др.
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5.4. Отдаване на имущество под наем
Аграрният факултет се стреми да използва максимално всички възможности за
осигуряване на допълнителни приходи. Една от възможностите в тази посока е отдаване
на неизползваеми от АФ помещения. През отчетния период, от отдаване на обекти под
наем бяха осигурени приходи в размер общо на 84 837.76 лв. Отнесени по години,
приходите са съответно 22 761, 21 490, 22 072.50 и 18 514.26 лв., съответно за 2012, 2013,
2014 и 2015 г. Отчетените по-малко приходи през 2015 г. в сравнение с предходните
години се дължат на факта, че в тях не са включени предстоящите до края на годината
плащания от страна на наемателите.

5.5. Условия на труд
Отчитайки значението на условията, при които служителите от АФ изпълняват
своите задължения, през отчетния период ръководството на Факултета полагаше
възможните усилия и осигуряваше средства за тяхното подобряване. В рамките на
договорените от ТрУ профилактични прегледи беше осигуряван пълният пакет от
прегледи, предлаган от медицинските центрове. В съответствие с договореностите с
Центъра по трудова медицина е извършван анализ и оценка на резултатите от проведените
профилактични прегледи и са изработвани справки за здравния статус на служителите от
АФ. В резултат от това, по изготвен на база резултати от профилактичните прегледи,
съобразено с длъжностните характеристики, бе утвърден списък от 55 служители, имащи
право на финансово подпомагане за закупуване на очила. За целта бе заделен ресурс от 3
850 лв.
С цел подобряване условията за работа, през 2014 г. бяха закупени и предоставени
на преподавателите и част от служителите 110 ергономични офис стола на стойност 11507
лв.
През отчетния период, във връзка с условията на труд, в зависимост от сроковете за
използване, на служителите и преподавателите от АФ редовно беше предоставяно
полагащото им се, съгласно длъжностната характеристика работно и предпазно облекло.
Като израз на загриженост на ДР за по-добри условия на труд на 7 преподаватели
(предимно млади асистенти), след обсъждане в жилищната комисия на АФ и с решения на
ЦЖК към Университета, бяха предоставени за ползване срещу регламентиран в рамките
на ТрУ месечен наем, жилища от наличния жилищен фонд.

5.6. Трудова дисциплина
Като цяло, в АФ се полагат усилия за поддържане на трудовата дисциплина в
съответствие с изпълнението на произтичащите от присъщата на Факултета дейност.
В АФ се провежда редовна атестация на преподавателите и служителите, съобразно
заложените в правилниците на ТрУ и АФ срокове. Спазвайки стриктно тези срокове, през
2013 г. беше проведена атестация на академичния състав. От атестираните 77
преподаватели, 100% са с максимална оценка “Мн. добър“.
През 2014 г., от общо 59 души служители по списъчен състав, в съответствие с
изискванията на правилника са атестирани 52. От тях, 51 са получили оценки между 4 и 5
и един-оценка под 3.
Считаме, че провеждането на атестациите в този им вид не отразява точно приноса
на преподавателите и служителите и не действат стимулиращо за повишаване на
рейтинговата оценка на Факултета. В тази връзка, атестацията не действа стимулиращо за
определяне размера на работните заплати
С оглед предстоящите промени в системата за субсидиране на висшето
образование и с оглед подготовката ни за това, е необходимо във възможно най-кратки
срокове да се пристъпи към обсъждане и изграждане на система за индивидуално
отчитане приносите и участието на преподавателите и служителите от ТрУ и респективно
от АФ в изпълнение на критериите, по които се извършва оценката на ВУЗ.

89
През отчетния период, е направено предложение до Ректора на ТрУ за налагане на
административно наказание на двама служител за нарушаване на трудовата дисциплина.

6. Финансова дейност
Финансова дейност 2012 година

І. Приходи
При уточнен план на приходите в размер на 1024000 лева, изпълнението към
31.12.2012 е в размер на 1045380 лева или 102%.
Нетните приходи от продажби на услуги, стоки и продукция са в размер на
1022569 лева при план 1001000 лева и са формирани от такси на студенти и докторанти в
размер на 914380 лева, постъпления от курсове - 67380 лева, форуми, конференции и
такси за защита – 7612 лева, административни услуги – 4261 лева, продажба на
справочници – 2800 лева, анализи НИЛ - 12351 и ДРУГИ приходи- 13785 лева.
Приходите от наеми са в размер на 22761 лева / при план 23000 лева/.

ІІ. Разходи
При уточнен план за заплати и възнаграждения на персонала в размер на 1 950 000
лева, изплатените средства към 31.12. 2012 година са в размер на 1 843 725 лева. От
планираните средства за други плащания и възнаграждения на персонала в размер на 204
300 лева, са отчетени 166 823 лева, от които основен дял заемат разходите за обезщетения
за персонала, с характер на възнаграждение в размер на 58 708 лева, за персонала по
извънтрудови правоотношения в размер на 57 715 лева, изплатени суми от СБКО – 47 847
лева и други плащания в размер на 2 553 лева.
Планираната издръжка общо за Аграрен факултет е в размер на 602 195 лева в
т.ч. по ПМС №121/25.06.2012 – 129 911 лв.* , от които 32 221 лева за
научноизследователско дело, 30 525 лева за повишаване на квалификацията, 460 287 лв. за
дейност „Академии, университети и висши училища”, 79 162 лева за научни проекти през
2012 година. Разходите за издръжка общо към 31.12. 2012 година са в размер на 188 641
лева. Разходите за издръжка са31% спрямо тази сума, от които разходи по проекти от
фонд „Научни изследвания” в размер на 6 054 лева, разходи за повишаване на
квалификацията в размер на 12742 лева, разходи за дейността на Аграрен факултет 143
778 лева, разходи за научни проекти 26 067 лева.
Основен дял от разходи за издръжка заемат разходите за материали в размер на 83 912
лева, разходите за външни услуги 51 803 лева, следвани от разходите за командировки в
страната 30 254 лева и други.
За периода от 01.01. 2012 година до 31.12. 2012 година са закупени дълготрайни
материални активи на обща стойност 25 187 лева.
* Съгласно ПМС №121/25.06. 2012 г. за получаване на допълнителна субсидия за
издръжка на обучението в ДВУ в зависимост от комплексна оценка за качеството на
обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, на Аграрен факултет
бяха предоставени средства в размер на 129 911 лева.
Таблица 38.

Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2012 год.
(01.01. 2012 – 31.12. 2012 г.)
I. ПРИХОДИ

под-§§

НАИМЕНОВАНИЕ

НА

ПРИХОДИТЕ

24-00 Приходи и доходи от собственост
24-04
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
24-05
приходи от наеми на имущество
24-19
приходи от други лихви

Уточнен Отчет
план
31.12.12
2012
2012
1024000 1045380
1001000 1022569
23000
22761
50
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36-00 Други неданъчни приходи
36-19

други неданъчни приходи

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
37-02
бюджетните предприятия (-)
45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от
страната
46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина
99-99
I. ОБЩО ПРИХОДИ

-2000

-1293

-2000

-1293

8000

8000

1030000

1052087

Уточнен
план
2012

Отчет
31.12.12

1950000

1843725

1950000

1843725

204300
79300

166823
57715

58500

47847

60500
6000
355570

58708
2553
320700

осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО)
здравно-осигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване от
05-80
работодатели
10-00 Издръжка
10-11
Храна (фуражи)
10-12
Медикаменти
10-13
Постелен инвентар и облекло
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за
10-14
библиотеките
10-15
материали
10-16
вода, горива и енергия
10-20
разходи за външни услуги
10-30
Текущ ремонт
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО
10-40
и НЗОК)
10-51
командировки в страната
10-52
краткосрочни командировки в чужбина
10-62
разходи за застраховки
разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни
10-92
обезщетения
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
10-98
подпараграфи

235450

213727

99530

87793

20590

19180

602195
0
0
0

188641

0

861

0
0
0
0

83912
8014
51803
2032

0

172

0
0

30254
2836
1525

0

10

0

1947

52-00 Придобиване на дълготрайни материални и активи
52-01
придобиване на компютри и хардуер
52-02
придобиване на сгради
52-03
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
52-05
придобиване на стопански инвентар
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
53-01
придобиване на програмни продукти
99-99
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

111773
25423
0
86350

25187
25187
0
0

1000
1000
3224838

0
0
2545076

подпараграфи

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И
ПОДПАРАГРАФИ

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
01-01
правоотношения
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на
02-05
възнаграждение
02-08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
02-09
други плащания и възнаграждения
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
05-51
05-60

1030
4245

91
Код 9 8
9801
9811
9802
9821
9803
9831
9804
9805
9813

подпараграфи

Натурални показатели - Рекапитулация
Общи натурални показатели
Щатни бройки
в т.ч.: по трудови правоотношения
Средногодишни щатни бройки
в т.ч.: по трудови правоотношения
Средна годишна брутна заплата
в т.ч.: по трудови правоотношения
Брой моторни превозни средства
- в т.ч. - леки автомобили
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по
норматив за издръжка на обучението
III ТРАНСФЕРИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И
ПОДПАРАГРАФИТЕ

План
164
164
164
164
11890
11890
5
1

Отчет
139
139
139
139
13264
13264
5
1

895

895

Уточнен
Отчет
План
31.12.12
2012

А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ
БЮДЖЕТИ
III. ОБЩО
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И
под-§§
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)
61-01
получени трансфери (+)
61-02
предоставени трансфери
вътрешни трансфери в системата на първостепенния
61-09
разпоредител (+/-)
69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от
общините)
69-05
Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО
Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно
69-06
осигуряване
Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително
69-07
задължително пенсионно осигуряване
99-99
IV. ОБЩО
99-99

под-§§
99-99

V. ОБЩО

VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ПОЗИЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане нето (+/-)
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за
88-02
бюджетни сметки (+/-)
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за
88-03
извънбюджетни сметки (+/-)
93-00 Друго финансиране – нето (+/-)
93-10

0

2209838
60483

940769
60483

2149355

880286
553024
372768
146003
34253

2209838

1493793

0
15000

0
804

В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ И СМЕТКИ
VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК

под-§§

0

Чужди средства от други лица/небюджетни предприятия и
физически лица (+/-)

95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

Уточнен
план
2012

Отчет
31.12.12

-15000

-804

-15000

-9850
9046

92
95-07
95-08
95-11
95-14
99-99

наличност в левове по сметки в края на периода (-)
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на
периода (-)
наличност в касата в левове в края на периода (-)
преоценка на валутни наличности /нереализирани курсови
разлики/ по сметки и средства в страната (+/-)
VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И
ПАСИВИ
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Уточнен
Отчет
план
31.12.12
2012

02 ¦
<------

ДЕЙНОСТ

- код по ЕБК

Научно изследователско дело
Повишаване на квалификацията
Академии, университети и висши училища
(наименование на дейността)
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
1162
3334
3341

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на
02-05
възнаграждение
02-08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
02-09
Други плащания и възнаграждения
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
осигурителни вноски от работодатели за Държавното
05-51
обществено осигуряване (ДОО)
05-60
здравно-осигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване от
05-80
работодатели
10-00 Издръжка
10-11
Храна
10-12
Медикаменти
10-13
Постелен инвентар и облекло
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за
10-14
библиотеките
10-15
материали
10-16
вода, горива и енергия
10-20
разходи за външни услуги
10-30
Текущ ремонт
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО
10-40
и НЗОК)
10-51
командировки в страната
10-52
краткосрочни командировки в чужбина
10-62
разходи за застраховки
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,
10-91
неотчетени по други позиции на ЕБК)
разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни
10-92
обезщетения
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
10-98
подпараграфи
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи
52-01
придобиване на компютри и хардуер

...
...

...
...

1920000

1815349

1920000

1815349

172000
47000

149926
40818

58500

47847

60500
6000
349625

58708
2553
317612

231800

211775

97890

86869

19935

18968

460287

143778
596
4245
861
68974
8014
36671
2032
172
18648
83
1525
0
10
1947

25495
23995

23759
23759

93
52-02
придобиване на сгради
52-03
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
52-05
придобиване на стопански инвентар
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1500

0

1000

0

2928407

2450424

Финансова дейност 2013 година

І. Приходи
При уточнен план на приходите в размер на 954 803 лева, изпълнението към 31.12.
2013 г. е в размер на 1 015 122 или 106%.
Нетните приходи от продажби на услуги, стоки и продукция са в размер на 993
615лева при план 933 403 лева и са формирани от такси на студенти и докторанти в размер
на 773 237 лева, постъпления от курсове - 77 250 лева, административни такси и услуги
– 12 513 лева, такси правоучастия в научна конференция – 4 989 лева, анализи НИЛ –
21 974 лева, приходи от консултации и управление на проекти – 42 000 лева, продажба на
справочници – 1 520 лева и приходи от изпълнение на договор № ОПОС2 -36/24.07.
2013 г./256АФ/31.07. 2013 г./ – 60 132 лева.
Приходите от наеми са в размер на 21 490 лева /при план 21 400 лева/.

ІІ. Разходи
При уточнен план за заплати и възнаграждения на персонала в размер на 2 153 000
лева, изплатените средства към 31.12. 2013 година са в размер на 1 939 808 лева. От
планираните средства за други плащания и възнаграждения на персонала в размер на 191
250 лева, са отчетени 115 808 лева, от които основен дял заемат разходите за персонала по
извънтрудови правоотношения и са в размер на 62 870лева, изплатени суми от СБКО на
персонала – 47 503 лева, обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 1 149
лева и други плащания в размер на 4 286 лева.
Планираната издръжка общо за Аграрен факултет е в размер на 550 518 лева, от
които 24 576 лева за научноизследователско дело, 14 400 лева за повишаване на
квалификацията, 411 405 лв. за дейност „Академии, университети и висши училища”, 100
137 лева за научни проекти през 2013 година. Разходите за издръжка общо към 31.12. 2013
година са в размер на 257 588 лева. Разходите за издръжка са 47% спрямо плана, от които
разходи по проекти от фонд „Научни изследвания” в размер на 12 300 лева, разходи за
повишаване на квалификацията в размер на 10 487 лева, разходи за дейността на Аграрен
факултет 186 241 лева, разходи за научни проекти 48 560лева.
Основен дял от разходите за издръжка заемат разходите за материали в размер на 94 880
лева, разходите за външни услуги 70 955 лева, следвани от разходите за командировки в
страната 41 689 лева и други.
За периода от 01.01. 2013 година до 31.12. 2013 година са закупени дълготрайни
материални активи на обща стойност 21 256 лева и нематериални дълготрайни
активи на стойност 1 484 лева.
Таблица 39.

Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2013 год.
(01.01. 2013 – 31.12. 2013 г.)
I. ПРИХОДИ

под-§§

НАИМЕНОВАНИЕ

НА

ПРИХОДИТЕ

24-00 Приходи и доходи от собственост
24-04
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
24-05
приходи от наеми на имущество
24-19
приходи от други лихви

Уточнен Отчет
план
31.12.13
2013
2013
954803 1015122
933403
993615
21400
21490
17

94
36-00 Други неданъчни приходи
36-11
получени застрахователни обещетения за ДМА
36-19

други неданъчни приходи

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
37-02
бюджетните предприятия (-)
45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от
страната
46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина
99-99
I. ОБЩО ПРИХОДИ
подпараграфи

190
65

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И
ПОДПАРАГРАФИ

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
01-01
правоотношения
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на
02-05
възнаграждение
02-08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
02-09
други плащания и възнаграждения
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО)
здравно-осигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване от
05-80
работодатели
10-00 Издръжка
10-11
Храна (фуражи)
10-12
Медикаменти
10-13
Постелен инвентар и облекло
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за
10-14
библиотеките
10-15
материали
10-16
вода, горива и енергия
10-20
разходи за външни услуги
10-30
Текущ ремонт
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО
10-40
и НЗОК)
10-51
командировки в страната
10-52
краткосрочни командировки в чужбина
10-62
разходи за застраховки
10-69
други финансови услуги
разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни
10-92
обезщетения
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
10-98
подпараграфи
05-51
05-60

52-00 Придобиване на дълготрайни материални и активи
52-01
придобиване на компютри и хардуер
52-02
придобиване на сгради
52-03
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
52-05
придобиване на стопански инвентар
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
53-01
придобиване на програмни продукти

125
-2000

-110

-2000

-110

3500

3500

956303

1018702

Уточнен
план
2013

Отчет
31.12.13

2153000

1939808

2153000

1939808

191250
104350

115808
62870

63900

47503

15000
8000
395975

1149
4286
339024

263170

224297

107600

92308

25205

22419

550518

257588

31824
15000

1282
0

40000

15051

167228
20000
136470
18000

94880
9890
70955
16031

5000

781

82296
13500
5000
200

41689
3152
1557
98

1000

0

15000

2222

94394
24144
0
70250

21256
19736
0
1520

1500
1500

1484
1484

95
99-99

Код 9 8
9801
9811
9802
9821
9803
9831
9804
9805
9813

подпараграфи

II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Натурални показатели - Рекапитулация
Общи натурални показатели
Щатни бройки
в т.ч.: по трудови правоотношения
Средногодишни щатни бройки
в т.ч.: по трудови правоотношения
Средна годишна брутна заплата
в т.ч.: по трудови правоотношения
Брой моторни превозни средства
- в т.ч. - леки автомобили
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по
норматив за издръжка на обучението
III ТРАНСФЕРИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И
ПОДПАРАГРАФИТЕ

3386637

2674968

План
164
164
164
164
12815
12815
5
1

Отчет
146
146
146
146
13286
13286
5
1

912

912

Уточнен
Отчет
План
31.12.13
2013

А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ
БЮДЖЕТИ
III. ОБЩО
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И
под-§§
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)
61-01
получени трансфери (+)
61-02
предоставени трансфери
вътрешни трансфери в системата на първостепенния
61-09
разпоредител (+/-)
69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от
общините)
69-01
Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица
69-05
Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО
Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно
69-06
осигуряване
Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително
69-07
задължително пенсионно осигуряване
99-99
IV. ОБЩО
99-99

под-§§
99-99

0

2469380

912975

2469380

912975
753998
169183
391123
153657
40035

2469380

1666973

0
39046

0
10707

В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

V. ОБЩО
VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК

VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ПОЗИЦИИ

под-§§

0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане нето (+/-)
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за
88-02
бюджетни сметки (+/-)
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за
88-03
извънбюджетни сметки (+/-)
93-00 Друго финансиране – нето (+/-)

Уточнен
план
2013

-39046

Отчет
31.12.13

-9046

-30000
-9046

-9046
-1661

96
93-10

Чужди средства от други лица/небюджетни предприятия и
физически лица (+/-)

93-39

Друго финансиране

-1661

95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
95-07
95-08
95-11
95-14
99-99

наличност в левове по сметки в края на периода (-)
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на
периода (-)
наличност в касата в левове в края на периода (-)
преоценка на валутни наличности /нереализирани курсови
разлики/ по сметки и средства в страната (+/-)
VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И
ПАСИВИ
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

под-§§

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

-39046

-10707

Уточнен
Отчет
план
31.12.13
2013

02 ¦
<------

ДЕЙНОСТ

- код по ЕБК

Научно изследователско дело
Повишаване на квалификацията
Академии, университети и висши училища
(наименование на дейността)
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
1162
3334
3341

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на
02-05
възнаграждение
02-08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
02-09
Други плащания и възнаграждения
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
осигурителни вноски от работодатели за Държавното
05-51
обществено осигуряване (ДОО)
05-60
здравно-осигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване от
05-80
работодатели
10-00 Издръжка
10-11
Храна
10-12
Медикаменти
10-13
Постелен инвентар и облекло
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за
10-14
библиотеките
10-15
материали
10-16
вода, горива и енергия
10-20
разходи за външни услуги
10-30
Текущ ремонт
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО
10-40
и НЗОК)
10-51
командировки в страната
10-52
краткосрочни командировки в чужбина
10-62
разходи за застраховки
10-69
Други финансови услуги
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,
10-91
неотчетени по други позиции на ЕБК)

...
...

...
...

2105000

1912205

2105000

1912205

162900
76000

88554
35616

63900

47503

15000
8000
389300

1149
4286
334464

259400

221548

105650

90937

24250

21979

411405

186241

20000
15000

907
0

20000

4571

109537
20000
112720
18000

66680
9890
52239
16031

5000

781

60048
10000
5000
100

29462
1846
1557
55
0

97
10-92
10-98

разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни
обезщетения
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
подпараграфи

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи
52-01
придобиване на компютри и хардуер
52-02
придобиване на сгради
52-03
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
52-05
придобиване на стопански инвентар
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1000

0

15000

2222

22368
16868

15051
13531

5500

1520

0

0

3090973

2536515

Финансова дейност 2014 година

І. Приходи
При уточнен план на приходите в размер на 956 600 лева, изпълнението към 31.12.
2014 г. е в размер на 1 119 054 или 117%.
Нетните приходи от продажби на услуги, стоки и продукция са в размер на
1 087 021 лева при план 925 000 лева и са формирани от такси на студенти и докторанти в
размер на 856 957 лева, постъпления от курсове - 67 750 лева, административни такси и
услуги – 7 610 лева, такси правоучастия в научна конференция – 5569 лева, анализи НИЛ
– 17 870 лева, приходи от консултации и управление на проекти – 129 505 лева, продажба
на справочници – 1 760 лева.
Приходите от наеми са в размер на 26 487, при план 26 400 лева.
Приходите от дарения от страната са в размер на 2 000 лева, при план 2 000 лева.
Приходите от дарения от чужбина/Токийски университет/ са в размер на 7 200
лева, при план 7200лева.

ІІ. Разходи
При уточнен план за заплати и възнаграждения на персонала в размер на 2 243 000
лева, изплатените средства към 31.12. 2014 година са в размер на 2 124 014 лева. От
планираните средства за други плащания и възнаграждения на персонала в размер на 245
350 лева, са отчетени 187 032 лева, от които: разходи за персонала по извънтрудови
правоотношения в размер на 48 844 лева, изплатени суми от СБКО на персонала – 56 311
лева, обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 77 209 лева и други
плащания в размер на 4 668 лева.
Планираната издръжка общо за Аграрен факултет е в размер на 498 670 лева, от
които 4 341 лева за научноизследователско дело, 16 500 лева за повишаване на
квалификацията, 408 562 лева за дейност „Академии, университети и висши училища”, 69
267 лева за научни проекти. Разходите за издръжка общо към 31.12. 2014 година са в
размер на 287 948 лева. Разходите за издръжка са 58% спрямо плана, от които разходи по
проекти от фонд „Научни изследвания” в размер на 0 лева, разходи за повишаване на
квалификацията в размер на 9 308 лева, разходи за дейността на Аграрен факултет 250 790
лева, разходи за научни проекти 27 850 лева.
Основен дял от разходите за издръжка заемат разходите за материали в размер на
121 850лева, разходите за външни услуги 67 938 лева, следвани от разходите за
командировки в страната 41 892 лева и други.
За периода от 01.01. 2014 година до 31.12. 2014 година са закупени дълготрайни
материални активи на обща стойност 34 253 лева и нематериални дълготрайни
активи на стойност 5 296 лева.
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Таблица 40.

Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2014 год.
(01.01. 2014 – 31.12. 2014 г.)
I. ПРИХОДИ

под-§§

НАИМЕНОВАНИЕ

НА

ПРИХОДИТЕ

24-00 Приходи и доходи от собственост
24-04
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
24-05
приходи от наеми на имущество
24-19
приходи от други лихви
36-00 Други неданъчни приходи
36-11
получени застрахователни обещетения за ДМА
36-19

други неданъчни приходи

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
37-02
бюджетните предприятия (-)
45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от
страната
46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от
чужбина
99-99
I. ОБЩО ПРИХОДИ
подпараграфи

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И
ПОДПАРАГРАФИ

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
01-01
правоотношения
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на
02-05
възнаграждение
02-08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
02-09
други плащания и възнаграждения
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО)
здравно-осигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване от
05-80
работодатели
10-00 Издръжка
10-11
Храна (фуражи)
10-12
Медикаменти
10-13
Постелен инвентар и облекло
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за
10-14
библиотеките
10-15
материали
10-16
вода, горива и енергия
10-20
разходи за външни услуги
10-30
Текущ ремонт
10-51
командировки в страната
10-52
краткосрочни командировки в чужбина
10-62
разходи за застраховки
10-69
други финансови услуги
10-91
Други разходи за СБКО
10-98
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
05-51
05-60

Уточнен Отчет
план
31.12.
2014
2014
951400 1113527
925000 1087021
26400
26487
19
284
284

-4000

-3957

-4000

-3957

2000

2000

7200

7200

956600

1119054

Уточнен
план
2014

Отчет
31.12.14

2243000

2124014

2243000

2124014

245350
95350

187032
48844

63900

56311

80100
6000
410850

77209
4668
368369

271930

241712

111480

100365

27440

26292

498670

287948

9100
8000

591
3723

21470

1703

151747
20000
115200
39600
86000
14553
7000
2000
4000
20000

121850
11367
67938
14695
41892
2590
1451
215
0
19933

99
подпараграфи
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.
19-01
санкции
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм.
19-81
санкции
29-00 Други разходи за лихви
29-91
други разходи за лихви към местни лица
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
42-19
други текущи трансфери за домакинства
52-00 Придобиване на дълготрайни материални и активи
52-01
придобиване на компютри и хардуер
52-02
придобиване на сгради
52-03
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
52-05
придобиване на стопански инвентар
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
53-01
придобиване на програмни продукти
99-99
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

2000

836

1500

685

500

151

2000
2000
153880
32100
0
119280
2500
6600
6600
3562350

5
5
1560
1560
34253
27798
0
4005
2450
5296
5296
3009313

Общи натурални показатели

План

Отчет

Щатни бройки
в т.ч.: по трудови правоотношения
Средногодишни щатни бройки
в т.ч.: по трудови правоотношения
Средна годишна брутна заплата
в т.ч.: по трудови правоотношения
Брой моторни превозни средства
- в т.ч. - леки автомобили
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по
норматив за издръжка на обучението

164
164
164
164
13677
13677
5
1

148
148
148
148
14351
14351
5
1

690

690

Натурални показатели - Рекапитулация
Код 9
8
9801
9811
9802
9821
9803
9831
9804
9805
9813
подпараграф
и

III ТРАНСФЕРИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И
ПОДПАРАГРАФИТЕ

Уточнен
Отчет
План
31.12.14
2014

А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ
БЮДЖЕТИ
III. ОБЩО
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И
под-§§
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)
61-01
получени трансфери (+)
61-02
предоставени трансфери
вътрешни трансфери в системата на първостепенния
61-09
разпоредител (+/-)
69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от
общините)
69-01
Трансфери за поети данъци върху доходите на физически
лица
69-05
Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО
Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно
69-06
осигуряване
Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително
69-07
задължително пенсионно осигуряване
99-99
IV. ОБЩО
99-99

0

0

2605750

1069171
-54

2605750

1069225
821088
185726
421379
167026
46957

2605750

1890259

100
под-§§

В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

V. ОБЩО

99-99

0
0

VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК

Уточнен
план
2014

VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ПОЗИЦИИ

под-§§

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

0
0

Отчет
31.12.14

93-00 Друго финансиране – нето (+/-)
93-10

Чужди средства от други лица/небюджетни предприятия и
физически лица (+/-)

93-39

Друго финансиране

95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
95-07
95-08
95-11
95-14
99-99

наличност в левове по сметки в края на периода (-)
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на
периода (-)
наличност в касата в левове в края на периода (-)
преоценка на валутни наличности /нереализирани курсови
разлики/ по сметки и средства в страната (+/-)
VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И
ПАСИВИ
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

под-§§

Уточнен
Отчет
план
31.12.14
2014

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

02 ¦
ДЕЙНОСТ

<------

- код по ЕБК

Научно изследователско дело
Повишаване на квалификацията
Академии, университети и висши училища
(наименование на дейността)
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
1162
3334
3341

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на
02-05
възнаграждение
02-08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
02-09
Други плащания и възнаграждения
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
осигурителни вноски от работодатели за Държавното
05-51
обществено осигуряване (ДОО)
05-60
здравно-осигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване от
05-80
работодатели
10-00 Издръжка
10-11
Храна
10-12
Медикаменти
10-13
Постелен инвентар и облекло
10-14

Учебни

и

научно-изследователски

разходи

и

книги

за

...
...

...
...

2193000

2090325

2193000

2090325

216000
66000

177918
39730

63900

56311

80100
6000
404550

77209
4668
365020

268330

239586

109680

99407

26540

26027

408562

250790

5600
8000

119
3723

16220

1001

101
библиотеките
материали
вода, горива и енергия
разходи за външни услуги
Текущ ремонт
командировки в страната
краткосрочни командировки в чужбина
разходи за застраховки
Други финансови услуги
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,
10-91
неотчетени по други позиции на ЕБК)
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
10-98
подпараграфи
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.
19-01
санкции
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм.
19-81
санкции
29-00 Други разходи за лихви
29-91
други разходи за лихви към местни лица
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
42-19
други текущи трансфери за домакинства
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи
52-01
придобиване на компютри и хардуер
52-02
придобиване на сгради
52-03
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
52-05
придобиване на стопански инвентар
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
придобиване на програмни продукти и лицензи за прогр.
продукти
99-99
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ
10-15
10-16
10-20
10-30
10-51
10-52
10-62
10-69

122689
20000
90700
38000
63000
11553
7000
1800

109141
11367
55269
14420
32219
2018
1451
129

4000

0

20000

19933

2000

836

1500

685

500

151

2000
2000
78900
26600

5
5
1560
1560
30702
24247

49800
2500
5100

4005
2450
4856

5100
3310112

4856
2922012

Финансова дейност 2015 година

І. Приходи
При уточнен план на приходите в размер на 977 075 лева, изпълнението към
30.11.2015 е в размер на 1058289 или над 108%.
Нетните приходи от продажби на услуги, стоки и продукция са в размер на 1 041
163лева при план 955 000 лева и са формирани от такси на студенти и докторанти в размер
на 750 792лева, постъпления от СДК, индивидуална специализация – 156 550лева, такси
за защита на дисертации - 17 432лева, административни такси и услуги – 2670 лева,
анализи НИЛ – 11 659лв., приходи от консултации и управление на проекти – 102 000лева,
продажба на справочници – 60лева.
Приходите от наеми са в размер на 23 908, при план 25 000 лева.

ІІ. Разходи
При уточнен план за заплати и възнаграждения на персонала в размер на 2 322 000
лева, изплатените средства към 30.11.2015 година са в размер на 1806641лева. От
планираните средства за други плащания и възнаграждения на персонала в размер на 210
000 лева, са отчетени 119 145 лева, от които: разходи за персонала по извънтрудови
правоотношения в размер на 45 867 лева, изплатени суми от СБКО – 30 579 лева,
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 37 096 лева и други плащания
в размер на 5 603 лева.
Планираната издръжка общо за Аграрен факултет е в размер на 600 080 лева, от
които 4 287 лева за научноизследователско дело, 17 300 лева за повишаване на

102
квалификацията, 496 755 лева за дейност „Академии, университети и висши училища”, 81
738 лева за научни проекти. Разходите за издръжка общо към 30.11. 2015 година са в
размер на 236 185 лева. Разходите за издръжка са 39% спрямо плана, от които разходи по
проекти от фонд „Научни изследвания” в размер на 0 лева, разходи за повишаване на
квалификацията в размер на 12 689 лева, разходи за дейността на Аграрен факултет 188
368 лева, разходи за научни проекти 35 128 лева.
Основен дял от разходите за издръжка заемат разходите за материали в размер на 85 539
лева, за външни услуги 76 849 лева, и други.
За периода от 01.01. 2015 година до 30.11.2 015 година са закупени дълготрайни
материални активи на обща стойност 5 560 лева.
Таблица 41.

Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2015 год.
(01.01. 2015 – 30.11. 2015 г.)
I. ПРИХОДИ

под-§§

НАИМЕНОВАНИЕ

НА

ПРИХОДИТЕ

24-00 Приходи и доходи от собственост
24-04
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
24-05
приходи от наеми на имущество
24-19
приходи от други лихви
36-00 Други неданъчни приходи
36-11
получени застрахователни обещетения за ДМА
36-19

други неданъчни приходи

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
37-02
бюджетните предприятия (-)
45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от
страната
46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина
99-99
I. ОБЩО ПРИХОДИ
подпараграфи

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И
ПОДПАРАГРАФИ

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
01-01
правоотношения
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на
02-05
възнаграждение
02-08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
02-09
други плащания и възнаграждения
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО)
здравно-осигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване от
05-80
работодатели
10-00 Издръжка
10-11
Храна (фуражи)
10-12
Медикаменти
10-13
Постелен инвентар и облекло
05-51
05-60

Уточнен Отчет
план
30.11.
2015
2015
980000 1065071
955000 1041163
25000
23908
375
480
375

480

-3800

-3762

-3800

-3762

500

500

977075

-4000
1058289

Уточнен
план
2015

Отчет
30.11.
2015

2322000

1806641

2322000

1806641

210000
78000

119145
45867

65500

30579

60000
6500
413880

37096
5603
307925

273480

201019

111950

83485

28450

23421

600080

236185

10600
7600

269

103
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките
10-15
материали
10-16
вода, горива и енергия
10-20
разходи за външни услуги
10-30
Текущ ремонт
10-51
командировки в страната
10-52
краткосрочни командировки в чужбина
10-62
разходи за застраховки
10-69
други финансови услуги
10-91
Други разходи за СБКО
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
10-98
подпараграфи
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.
19-01
санкции
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм.
19-81
санкции
29-00 Други разходи за лихви
29-91
други разходи за лихви към местни лица
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
42-19
други текущи трансфери за домакинства
52-00 Придобиване на дълготрайни материални и активи
52-01
придобиване на компютри и хардуер
52-02
придобиване на сгради
52-03
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
52-05
придобиване на стопански инвентар
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
53-01
придобиване на програмни продукти
99-99
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ
10-14

Код 9 8
9801
9811
9802
9821
9803
9831
9804
9805
9813

подпараграфи

Натурални показатели - Рекапитулация
Общи натурални показатели
Щатни бройки
в т.ч.: по трудови правоотношения
Средногодишни щатни бройки
в т.ч.: по трудови правоотношения
Средна годишна брутна заплата
в т.ч.: по трудови правоотношения
Брой моторни превозни средства
- в т.ч. - леки автомобили
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по
норматив за издръжка на обучението
III ТРАНСФЕРИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И
ПОДПАРАГРАФИТЕ

17800

1804

225678
17000
156375
31000
86027
21000
5000
2000

85539
8779
76849
3996
42074
8521
59
258

20000

8037

1000

737

800

593

200

144151

2000
2000
196860
32600
0
164260

1140
1140
5560
0
0
5560

3745820

2477333

План
164
164
164
164
14159
14159
5
1

Отчет
147
147
147
147
12290
12290
5
1

724

724

Уточнен
План
2015

Отчет
30.11.
2015

А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ
БЮДЖЕТИ
III. ОБЩО
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И
под-§§
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)
61-01
получени трансфери (+)
61-02
предоставени трансфери
вътрешни трансфери в системата на първостепенния
61-09
разпоредител (+/-)
99-99

0

0

2768745

1108286

2768745

1108286

104
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС
62-02
предоставени трансфери
69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от
общините)
69-01
Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица
69-05
Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО
Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно
69-06
осигуряване
Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително
69-07
задължително пенсионно осигуряване
69-08
Корективен трансфер за поети осиг.вноски и данъци
99-99
IV. ОБЩО
под-§§

696577
156764
349065
138916
41827
2768745

10005
1779505

0
0

360461
-360461

В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

V. БЮДЖЕТНО САЛДО

99-99

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО

VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ПОЗИЦИИ

под-§§

-25358
-25358

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Уточнен
план
2015

89-00 Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци
Суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети
89-03
осигурителни вноски и данъци

Отчет
30.11.
2015
-10005
-10005

93-00 Друго финансиране – нето (+/-)

4071

93-10

Чужди средства от други лица/небюджетни предприятия и
физически лица (+/-)

2410

93-39

Друго финансиране

1661

95-00 Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
95-07
95-08
95-11
95-14
99-99

наличност в левове по сметки в края на периода (-)
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на
периода (-)
наличност в касата в левове в края на периода (-)
преоценка на валутни наличности /нереализирани курсови
разлики/ по сметки и средства в страната (+/-)
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И
ПАСИВИ
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

под-§§

-354527

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

-325517

-29010

-360461
Уточнен
план
2015

Отчет
30.11.
2015

02 ¦
<------

ДЕЙНОСТ

- код по ЕБК

Научно изследователско дело
Повишаване на квалификацията
Академии, университети и висши училища
(наименование на дейността)
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
1162
3334
3341

01-01

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала
02-02
за персонала по извънтрудови правоотношения

...
...

...
...

2250000

1746566

2250000

1746566

195000
63000

112107
38829

105
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на
възнаграждение
02-08
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение
02-09
Други плащания и възнаграждения
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели
осигурителни вноски от работодатели за Държавното
05-51
обществено осигуряване (ДОО)
05-60
здравно-осигурителни вноски от работодатели
вноски за допълнително задължително осигуряване от
05-80
работодатели
10-00 Издръжка
10-11
Храна
10-12
Медикаменти
10-13
Постелен инвентар и облекло
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за
10-14
библиотеките
10-15
материали
10-16
вода, горива и енергия
10-20
разходи за външни услуги
10-30
Текущ ремонт
10-51
командировки в страната
10-52
краткосрочни командировки в чужбина
10-62
разходи за застраховки
10-69
Други финансови услуги
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,
10-91
неотчетени по други позиции на ЕБК)
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
10-98
подпараграфи
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.
19-01
санкции
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм.
19-81
санкции
29-00 Други разходи за лихви
29-91
други разходи за лихви към местни лица
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства
42-19
други текущи трансфери за домакинства
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи
52-01
придобиване на компютри и хардуер
52-02
придобиване на сгради
52-03
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
52-05
придобиване на стопански инвентар
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
придобиване на програмни продукти и лицензи за прогр.
продукти
99-99
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ
02-05

65500

30579

60000
6500
404500

37096
5603
299829

267900

195681

109000

81237

27600

22911

496755

188368

7100
7600

18
0

12000

1762

186353
17000
125875
30000
66027
18000
5000
1800

60144
8779
67305
3996
30637
7502
59
129

20000

8037

1000

737

800

593

200

144
0

2000
2000
106680
30000

1140
1140
3158

76080

3158

0

0

3455935

2351905
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7. Заключение
Анализът на цялостната дейност на Деканското ръководство и академичната
общност на Аграрния факултет през отчетния период ни дава основание да направим
кратко обобщение на постигнатите положителни резултати, както и да спрем Вашето
внимание върху някои важни проблеми, които трябва да бъдат решени в следващите
години.
Най-важните и съществени постижения на академичната общност на
Аграрния факултет през изтеклия мандат биха могли да бъдат обобщени по следния
начин:
 Аграрният факултет се утвърди като едно от най-големите и национално значими
звена в структурата на Тракийския университет. През четиригодишния мандат са
проведени четири Научни конференции с международно участие и множество
международни национални и университетски форуми. Аграрният факултет участва
в национални и международни изложения със собствени щандове.
 Спечелени са 20 национални и 21 международни проекта – изцяло или с участието
на преподаватели от АФ. Със средства от ТрУ са финансирани 95 научни проекта,
3 проекта за научни форуми, 2 за научно списание на Аграрен факуртет и 3
общоуниверситетски.
 Гордост за Аграрния факултет е научното списание „Agricultural Science and
Technology”, което се развива и усъвършенства като научно изднание.
 Получени са програмни акредитации за специалностите „Зооинженерство”,
„Рибовъдство и аквакултура” и „Агрономство” за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”,
както и за ОНС „Доктор” по 3 докторски програми в професионално направление
„Растениевъдство” и по 2 – в „Животновъдство”. Получените оценки са
показателни за качеството на обучение в АФ.
 Продължи работата по снабдяването с апаратура на Централната
научноизследователска лаборатория и лабораториите в структурните звена, както и
осигуряването на компютърна и прожекционна техника за изследователска и
учебна дейност.
 Аграрният факултет чрез своите преподаватели-експерти участва активно в
разработването на национална стратегия за развитие на аграрното производство в
България за периода 2014-2020 г., както и в законотворческата дейност в аграрния
сектор.
 Цялостната своя дейност АФ популяризира чрез ежегодното издаване на
справочник за преподаватели и студенти, чрез отпечатването на рекламни книжки,
дипляни и плакати, чрез участието на преподаватели в телевизионни и
радиопредавания за Факултета, участия и презентации в национални и
международни изложения, чрез постоянното усъвършенстване на WEB-сайта на
АФ, чрез научното списание, както и с добилия голяма популярност музей на АФ.
 В Аграрния факултет е провеждана последователна кадрова политика, свързана с
наоучното и професионално израстване на преподавателите и осигуряване на
приемственост.
 Извършените през мандата строителни и ремонтни дейности осигуряват по-добри
условия за учебна и изследователска дейност за преподавателите, служителите и
студентите.
 През отчетния период е спазвана строга финансова дисциплина.
Въпреки безспорните постижения в цялостната дейност на АФ за неговото
бъдещо успешно развитие и просперитет, е необходима още по-конкретна и
целенасочена работа в следните насоки:
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 Необходимо е да продължи усърдната работа на цялата ни академична общност за
утвърждаването на АФ като национално значима институция, както в областта на
висшето образование, така и в областта на аграрната наука и практика.
 Да се използва рационално и в максимална степен научния потенциал на
преподавателите от АФ за разработването на повече национални и международни
проекти, както и за подпомагането на правителствени и неправителствени
организации в решаването на национално значими задачи и проблеми.
 Да продължи стриктното спазване на финансовата дисциплина в АФ, както и да се
разработят критерии за оценяване и по-справедливо заплащане на труда на
преподавателите и служителите.
 Да се направи необходимото за спазването на трудовата дисциплина, както и
правилата, касаещи учебната, научноизследователската и административната
дейност в АФ.
 Да продължи усъвършенстването на учебните планове и програми в ОКС
„Бакалавър“ и „Магистър“.
 Въвеждане на нови магистърски и докторски програми.
По отношение на учебната дейност могат да бъдат направени следните
заключения:
 Провеждани са успешни кандидатстудентски кампании, в резултат на което
местата по държавната поръчка за прием на студенти по всички специалности и
образователно-квалификационни степени бяха усвоявани на 100 % с незначителни
изключения през последните 2 години от отчетния период.
 Утвърдени са 6 нови магистърски програми – по 2 в професионалните направления
„Животновъдство”, „Растениевъдство” и „Общо инженерство”.
 Разкрито е обучение и в задочна форма при специалност „Аграрно инженерство”.
 Разширено е обучението на английски език в магистърската степен. Проведено е
обучение на английски език и в МП по „Птицевъдство”.
 Извършена е актуализация на учебните планове на специалностите, съобразно
препоръките на Постоянните комисии за оценка и акредитация, в резултат на което
е увеличен делът на избираемите и факултативните дисциплини, което дава
възможност за по-голям избор от страна на студентите.
 За подобряване на практическата подготовка на студентите, освен летните учебни
практики и преддипломен стаж е осъществено участие в проект „Студентски
практики”.
 Подобрена е организацията на учебния процес и е унифицирана учебната
документация. Своевременно се попълва информацията в електронните досиета на
студентите. В WEB-сайта на АФ непрекъснато се обновява информацията, касаеща
обучението на студентите.
 Методичните съвети по специалности изиграха изключително важна роля за
подготовката на документацията за следакредитационния контрол и наблюдение и
за програмната акредитация по всички професионални направления.
 Актуализирани са учебните програми по всички дисциплини на специалностите
във Факултета. Утвърдени са учебни програми по нововъведените дисциплини.
Извършена е актуализация на учебните програми за провеждане на летните
учебно-производствени практики и стажове.
 Всеки семестър е представяна и обсъждана на Факултетни съвети информация за
резултатите от семестриалните изпити на студентите.
За по-добрата организация на учебния процес е необходимо през следващите
години да се акцентира на следното:
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 Да продължи търсенето и прилагането на нови активни форми за провеждане на
кандидат-студентските кампании, с активното участие на преподавателите,
служителите и студентите от всички професионални направления.
 Да продължи започналата работа по оптимизиране на съотношението между
активните и пасивните форми на обучение по отделните дисциплини, като в
учебните програми се даде преимущество на практическите и семинарните
занятия, както и на работата в екип.
 Да продължи оптимизирането в хорариума на учебните програми за избираемите и
факултативните дисциплини, както и семестрите на тяхното изучаване.
 Да се направи възможното за отстраняване на повторения на учебен материал в
лекциите и практическите занятия, както и повторения на учебен материал между
отделни дисциплини.
 Стимулиране на студентската мобилност по програма „Еразъм+“, както и
признаване на отделни дисциплини или модули от дисциплини, изучавани в
чуждестранни университети.
 Привличане на повече студенти при обсъждания на актуализации и промени в
учебните планове и програми.
 Да се преразглеждат и оптимизират модулните графици при обучението в ОКС
„Магистър” и седмичните графици за ОКС „Бакалавър“.
 Да се оптимизира в максимална степен разпределението на учебната натовареност
между преподавателите в секциите, катедрите и като цяло в Аграрния факултет.
 Да продължи работата за осигуряване на учебници и учебни помагала за
студентите в ОКС „Бакалавър” и „Магистър”.
 Да се разшири дейността по увеличаване броя на партньорствата с работодатели, с
цел подпомагане професионалната реализация на студентите и тяхната
практическа подготовка.
 Необходимо е да се работи по въвеждане на обективни показатели, отчитащи
качеството на учебната дейност на преподавателите.
 Да продължи извършването на регулярни прегледи от Факултетската комисия по
качество на обучението, съвместно с Деканското ръководство, по отношение на
учебната документация на катедрите, спазването на учебните графици и
провеждането на учебни занятия.
 Да продължи работата по въвеждане на електронни курсове за учебни помагала на
студентите с оглед въвеждане на дистанционно обучение по някои специалности в
ОКС „Бакалавър” и „Магистър”.
 Да се работи по въвеждането на електронното информационно обслужване на
студентите и преподавателите в АФ.
 Въвеждане на критерии, отчитащи качеството на преподаване и успеваемостта на
студентите.
По отношение на научноизследователската дейност, международното
сътрудничество, издателската дейност и развитието на кадрите:
 През отчетния период продължи традицията, ежегодно по време на празника на АФ
- 6-ти май, да се организират и провеждат научни конференции с международно
участие. Проведени са 4 научни конференции с международно участие - "Обща
селскостопанска политика на Европейския съюз 2020 и развитие на аграрното
производство в България" (2012), „Иновации и развитие на земеделието в
България” (2013), „Българското земеделие – Хоризонт 2020“ (2014). „20 години
Тракийски Университет“ (2015).
 Проведени са множество тематични национални и университетски семинара,
касаещи актуални проблеми на аграрната наука и образование.

109
 Продължава и се разширява практиката да бъдат канени гост-лектори по важни
въпроси в аграрната наука и практика.
 Продължава традицията за участието на АФ в национални и международни
изложения със собствени щандове и съпътстващи тематични семинари – АГРА 2012, 2013, 2014, 2015 г. и БАТА-АГРО - 2012, 2013, 2014, 2015 г.
 Продължава практиката за финансиране на научни проекти от Държавния бюджет,
за присъщата на Тракийския университет научна дейност. За мандата по тази
линия са финансирани общо 95 научни проекта, 3 за научни форуми, 2 за научното
списание на АФ и 3 общоуниверситетски проекта. Голяма част от проектите са
спечелени от млади учени, като по този начин се подпомага научното им развитие.
Инфраструктурните проекти подпомогнаха оборудването на НИЛ при АФ, а със
средствата по проекти за научни форуми, бяха подпомогнати организацията и
провеждането на научни конференции в АФ.
 Спечелени бяха (изцяло или със участие на преподаватели от АФ) 20 национални и
21 международни проекта, които подпомогнаха в голяма степен научното развитие
на преподавателите и оборудването с апаратура на редица лаборатории.
 През периода 2012-2015 г. е налице висока научна и издателска активност на
преподавателите. Продължава издаването на научно списание – „Agricultural
Science and Technology”, което се развива и усъвършенства, както и издаването на
учебници и учебни помагала чрез академичното издателство „Тракийски
университет”.
 През отчетния период 2012-2015 г. в АФ са обучавани 29 докторанти, от които 12
от АФ и 17 извън структурата на АФ.
 През 2012-2015 г. международната дейност на АФ беше насочена към развиване на
договорни отношения с чуждестранни университети и обмен на студенти и
преподаватели по международни образователни програми. Въз основа на тези
договори са осъществени обмени и посещения на голям брой наши и
чуждестранни преподаватели и студенти.
 През мандата е провеждана последователна кадрова политика, като
професионалното развитие и израстване на преподавателите е една от основните
грижи на Аграрния факултет. Хабилитирани са общо 22 преподаватели, в т.ч. 10 са
придобили академичната длъжност „Професор” и 12 „Доцент”. Назначени са 18
асистенти, ОНС „Доктор” са получили 12 докторанта, а НС „Доктор на науките” са
получили 5 преподаватели.
По отношение на научноизследователската дейност, международното
сътрудничество, издателската дейност и развитието на кадрите, бихме направили
следните препоръки:
 Да се повиши активността на преподавателите при разработването на мащабни
национални и международни проекти по различни програми на Европейския съюз
за осигуряване на повече средства за научноизследователска дейност в АФ.
 Да се разшири сътрудничеството с национални и чуждестранни научни институции
за съвместна научна дейност, съвместно разработване на значими и глобални
проблеми, специализации и обмен на студенти и преподаватели, както и за
повишаване нивото на изследователския процес.
 Да се разшири разработването на инфраструктурни проекти на факултетско и
университетско ниво, с цел закупуване на съвременна апаратура за извършване на
комплексни анализи, модернизация на изследователския процес и извършване на
услуги на външни потребители, както и засилване връзката на науката с
производството.
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 Да се разшири провеждането на научно-практически конференции, открити лекции
и семинари с участието на водещи български и чуждестранни учени, както и на
специалисти от практиката.
 Да се увеличи участието на млади учени, студенти и докторанти от АФ в
изследователския процес, в национални и международни научни форуми, както и в
публикационната дейност на АФ.
 Да се разшири дейността и популярността на научното списание на АФ –
„Agricultural Science and Technology”.
 Да се повиши публикационната активност на преподавателите и да се насочи към
реномирани научни списания с IF.
 Да се активизира участието на преподавателите в издаването на учебници и учебни
помагала в издателство „Тракийски университет”, за подобряване обезпечаването
на студентите с необходимите учебници и учебни помагала.
 Да продължи активно да се подпомага научното израстване на академичния състав
на АФ.
По отношение на административно-стопанската дейност могат да бъдат
направени следните заключения:
 С активното участие на преподавателите и служителите от АФ, чувствително е
подобрено състоянието на материално-техническата база. Постигнатото е резултат
от отговорното и рационално използване на средствата от бюджета на АФ,
катедрните бюджети, средствата от курсове по СДК и др., и като цяло на добрата
финансова дисциплина, поддържана през целия отчетен период.
 Ежегодно е обновявана компютърната, офис техниката и техническите средства за
онагледяване, с което са създавани добри условия за провеждане на учебния
процес и научноизследователската дейност.
 Ежегодно, чрез собствен тратспорт и на ТрУ е осигурявана възможност за
посещения на значими обекти за практическата подготовка на студентите от
всички специалности.
 Провеждана е активна дейност по актуализиране, организиране и провеждане на
курсове по СДК. В резултат от това са реализирани финансови постъпления за
водещите на курсовете и за Факултета. Популяризирано е името на АФ и неговите
възможности за подготовка на специалисти от аграрната сфера.
 Създадени са добри условия за труд, за целта освен подобренията в сградовия фонд
и работната среда като цяло, са провеждани пълен пакет от медицински прегледи,
редовно е предоставяно полагащото се работно и предпазно облекло и др.
 Преподавателите и студентите от АФ са взели активно участие в организацията и
провеждането на Университетски проект „Студентски практики“.
 Ръководството и преподавателите от АФ са провеждали активна дейност за
поддържане и разширяване на контактите и съвместната работа с държавни
институции, неправителствени организации, фирми и др. В резултат от това са
сключени и се реализират над 70 нови рамкови договори за съвместна дейност и
сътрудничество.
 Спазвани са сроковете и изискванията за провеждане на процедурите по
организацията и провеждането на атестациите на преподавателите и служителите
от АФ.
По отношение на административно-стопанската дейност могат да бъдат
направени следните препоръки:
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Да продължат усилията за разширяване и усъвършенстване на материалнотехническата база, като освен собствени средства, се положат усилия за
привличане на такива от проекти и публично-частно партньорство.
 Да продължи обновяването на оборудването и техниката за нуждите на учебния
процес, като се използват по-активно възможностите на проектите, курсовете,
партньорството и др.
 Да продължат започнатите усилия по разширяване Експерименталната база за
дребни животни и по създаването на моделни ферми.
 АФ да инициира и участва активно в разработването на система и критерии за
оценка приносите на преподавателите и служителите за цялостната дейност на
ТрУ. В тази връзка да се оптимизират и обективизират критериите, по които се
извършват атестациите в ТрУ. Получените резултати да се използват като критерии
при формиране на работните заплати.
 Да се оптимизират програмите за провеждане на летните учебни практики и пред
дипломни стажове и се потърси възможност за по-гъвкава система за провеждането
им в оптимално за това време.
 Да се проучва мнението на студентите и ръководителите на обектите, в които се
провеждат стажовете и практиките. Да се използват рационалните мнения и
предложения за усъвършенстване на програмите.
 АФ да продължи активно да разработва и участва в проекти за практическо
обучение на студентите.
 Да се усъвършенства системата за отчитане и заверка на стажовете и практиките.
Заверката на стажовете, проведени в катедрите на АФ и нанасянето на резултата в
протоколите и Главната книга да се извършва само от Председателите на
назначените със заповед на Декана комисии.
 Да продължи актуализацията на курсовете по СДК в зависимост от потребностите
на пазара. Да се използват най-рационално контактите на преподавателите с
представители на Министерства, Браншови организации, Асоциации, фирми от
практиката и др., за организиране и провеждане на актуални за практиката курсове.
 Да продължи обогатяването на музейната сбирка с нови експонати. Да се използват
всички достъпни средства за нейното популяризиране, особено сред училищата в
системата на средното образование у нас, като елемент от популяризиране на АФ и
кандидатстудентската кампания.
В заключение бихме желали да отбележим, че в настоящия отчет не са отразени
всички активности и събития, случили се в Аграрния факултет през отчетния период. Едва
ли сме успели в пълна степен да обхванем всички проблеми. Бихме желали, акцентите в
нашата работа да бъдат дискутирани по време на Общото събрание на АФ, което ще се
състои на 16.12.2015 година. Това би подпомогнало бъдещата учебна,
научноизследователска, популяризаторска и административна дейност на Аграрния
факултет.

Уважаеми членове на Общото събрание,
През отчетния период Деканското ръководство, Факултетния съвет и цялата
академична общност, работиха усърдно за утвърждаването авторитета на Аграрния
факултет и Тракийския университет.
Изказвам благодарност на преподавателите, студентите и служителите от Аграрния
факултет за тяхната всеотдайна работа и желая на всички здраве и бъдещи успехи.
Декан: проф. дсн Радослав Славов
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Приложение 1.
Проекти по Конкурс 2012 г.- Аграрен факултет
Факултетски инфраструктурни проекти.
Издаване на научно списание на Аграрен факултет
1Ф/12 Agricultural Science and Technology
2Ф/12 Изграждане на експериментален охлювъден център
Направление Животновъдство – 9
Модифициране на храносмилателните процеси в
предстомашията на овце чрез използване на нутритивни
1Ж/12 добавки
Разработване на технологични параметри за размножаване и
2Ж/12 отглеждане на костур (на костур (Perca fluviatilis L.)
Проучване антибактериалната резистентност на маститните
3Ж/12 патогени при лактиращи крави
Определяне на истинската смилаемост на аминокиселините
на слънчогледови шротове с високо съдържание на сурови
4Ж/12 влакнини при птици
Проучване възможността за приложение на спектралния
анализ в близката инфрачервена област за анализ на
5Ж/12 отпадните продукти от бубарството
Оценка на енергийната хранителност на слънчогледови
шротове с ниско съдържание на суров протеин по видима и
6Ж/12 истинска обменна енергия
Влияние на гъстотата на посадка върху интензивността на
растежа, оползотворяването на фуража, преживяемостта и
икономическата ефективност при отглеждане на руска есетра
7Ж/12 (Acipenser gueldenstaetii) в рециркулационн система
Използване на макрофитни растения в дажбата на шаран
8Ж/12 (Cyprinus Carpio L.), отглеждан в рециркулационна система
Промени в аминокиселинния и мастнокиселинния състав на
месо от скумрия (Scomber Scombrus) при преработка и
9Ж/12 съхранение
Направление Растениевъдство – 4
Проучване на химичния състав и хранителната стойност на
зърнени бобови фуражни култури, отглеждани в условията на
1Р/12 Старозагорски регион
Проучване на вътрешните солени ливади от територията на
2Р/12 община Раднево, Старозагорска област
Оптимизиране на химичната борба с плевелите при пшеница
и ечемик за Старозагорски регион – химичен състав на
3Р/12 получената слама
Влияние на различни предшественици и азотни торови норми
4Р/12 върху химичния състав на сламата на тритикале
Направление Екология – 5
Биоразнообразие и технологичен потенциал на млечнокисели
1Е/12 бактерии от сурово биволско мляко
2Е/12

Екологични аспекти при получаване на пчелно млечице

Ръководител
Проф дсн Д
1 Павлов
Доц. д-р Диян
1 Георгиев
Доц. д-р
1 Веселин Радев
Проф. д-р
1 Йордан Стайков
Доц. д-р Юрий
1 Митев
Доц. д-р В.
1 Георгиева
Доц. д-р
Михаил
1 Панайотов
Доц. Сашка
Чобанова
1
Ас. Галин
1 Николов
Гл.ас. Ивайло
1 Сираков
Ас. Георги
1 Желязков
Доц. д-р Ценка
Желязкова
1
Доц. д-р Нели
1 Грозева
Гл.ас. Митко
1 Георгиев
Гл.ас. Мария
1 Герджикова
Проф. дсн
1 Стефан Денев
Доц. д-р
1 Иванка
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Култивиране на щамове водорасли и установяване
възможностите за използването им за биогориво
Видово разнообразие на цестоди от род Diorchis Clerc, 1903
(Cestoda: Cyclophyllidea, Hymenolepididae) от водоплаващи
4Е/12 птици в България
Използване на мидата „Зебра” (Dreissena polymorpha) като
биоиндикаторен вид за определяне на еколого-биохимичния
5Е/12 статус на язовир Овчарница
Направление Аграрно инженерство
Създаване и изследване на доилен апарат с четири
1АИ/1 независими пулсационни канала в честотния диапазон от 1 до
2
2,5 херца
Изследване топлотехническите характеристики на отопляеми
2АИ/1 животновъдни сгради за снижаване на енергийните разходи
2
при спазване на технологичните норми
Изследване на техническите възможности за използване на
топлинна енергия от алтернативни източници за
3АИ/1 климатизация на животновъдни сгради
2
ОУП
5ОУП/ Използване на съвременна аналитична апаратура за оценка и
2012
контрол на суровини и храни
2НФ/2 „Обща селскостопанска политика на Европейския съюз 2020
012
и развитие на аграрното производство в България“
3Е/12

Желязкова
Гл.ас. Катя
1 Величкова
Ас. Маргарита
1 Маринова
Ас. Елица
1 Вълкова
Доц. д-р Банко
Банев
1
Доц. д-р Ваня
Димова
1
Доц. д-р Кънчо
Пейчев
1
Проф. дсн Г.
1 Михайлова
1 доц. д-р В Радев

Приложение 2.
Проекти по Конкурс 2013 г.- Аграрен факултет
І. Факултетски научни проекти
Факултетски инфраструктурни проекти- 1 бр.
1Ф/13
1Ж/13
2Ж/13
3Ж/13
4Ж/13
5Ж/13
6Ж/13

Научно списание Agricultural Science and Technology
Направление Животновъдство – 12
Изследване влиянието на Optigen върху храносмилането и
поведението на овце
Оценка на някои линейно описателни признаци и връзката
им с продуктивни, репродуктивни и здравословни
показатели при Черно-шарени крави
Оценка на енергийната хранителност на соеви шротове по
видима и истинска обменна енергия
Разработване на бързи методи за определяне на
смилаемостта и хранителната стойност на фуражите за
свине
Разработване на технологични параметри за промяна на
храненето на личинки от бяла риба (Sander lucioperca L.):
преминаване от естествена към изкуствена храна
Определяне на истинската смилаемост на
аминокиселините на соеви шротове при птици.

ръководител
Доц. д-р
Михаил
1 Панайотов
проф. Д-р Иван
1 Върляков
доц. Д-р Живка
1 Герговска
доц. Д-р Сашка
1 Чобанова
доц. д-р Ганчо
Ганчев
1
проф. д-р
Йордан
1 Стайков
доц. д-р
1 Виолета

115
Георгиева
7Ж/13
8Ж/13
9Ж/13

10Ж/13
11Ж/13

12Ж/13

1Р/13
2Р/13
3Р/13
4Р/13

1Е/13
2Е/13
3Е/13
4Е/13
5Е/13

6Е/13

Влияние на някои генетични и средови фактори върху
репродуктивните качества при кобили от чистокръвна
проф. д-р
Английска порода
1 Георги Бързев
Яйчна продуктивност, качествени характеристики и състав
доц. д-р Атанас
на кокоши яйца, получени от „Великденски носачки”
1 Генчев
доц. д-р
Приложение на системата GEDIS® за изкуствено
Станимир
осеменяване на свине
1 Димитров
гл.ас. д-р
Проучване технологичните признаци на различни типове
Дарина
български и вносни производствени партиди вълна
1 Памукова
Разработване на технология за отглеждане на зарибителен
материал от европейски сом (Silurus glanis L.) в
ас. Галин
рециркулационна система
1 Николов
Влияние на добавката на ленено и слънчогледово масло
във фуража за дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss)
върху съдържанието на холестерол и мастни киселини в
ас. Георги
месото
1 Желязков
Направление Растениевъдство 4
Проучване на аминокиселинния състав на зърното на
доц. д-р Ценка
зърнени бобови фуражни култури, отглеждани в условията
Желязкова
на Старозагорски регион
1
Проучване на агрономическата и агрохимическа оценка на
доц. д-р Галя
продуктивността на памук и твърда пшеница при различни
Панайотова
нива на минерално торене
1
Проучване на продуктивните възможности на различни
доц. д-р Грози
сортове обикновена пшеница и ефективността на някои
Делчев
нови хербициди
1
Проучване влиянието на тритикале, отглеждано след
различни предшественици и при различни азотни торови
гл.ас. Мария
норми, върху някои почвени показатели
1 Герджикова
Направление Екология -6
Микотоксилогичен мониторинг върху нивата на
проф. дсн
замърсяване с афлатоксин М1 в мляко и млечни продукти 1 Стефан Денев
Комплексно популационно проучване на видовете от род
доц. д-р Нели
Bassia (басия), род Petrosimonia (петросимония) и род
Грозева
Salicornia (солянка) в България
1
доц. д-р Диян
Доизграждане на експериментален охлювен център
1 Георгиев
Изпитване ефективността на стимулиращи вещества,
доц. д-р И.
подходящи за подхранване на пчелните семейства при
Желязкова
екологично (органично) пчеларство
1
Използване на водорасли за пречистване на води от
гл.ас. д-р Катя
аквакултурата и за производство на биомаса
1 Величкова
Проучване на типови и сравнителни материали от
хименолепидиди (Cestoda: Cyclophyllidea,
Hymenolepididae) по птици от сем. Rallidae (Aves:
ас. Маргарита
Gruiformes)
1 Маринова
Направление Аграрно инженерство
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1АИ/13
2АИ/13

3НФ.13

Изследване на нискотемпературна соларнотермична
система за лъчисто подово отопление в животновъдството
Изследване топлотехническите характеристики на подови
конструкции при подрастващи прасета
ІІ.Общоуниверситетски инфраструктурни и за научни
форуми проекти
„Иновации и развитие на Земеделието в България“
Приложение 3.
Проекти по Конкурс 2014 г.- Аграрен факултет
Тема на проекта

доц. д-р Рашко
1 Георгиев
доц. д-р инж.
1 Ваня Димова
Доц. д-р В.
Радев

ръководител

1Ж/14

„Влияние на технологичните параметри на бокса върху
индексите на комфорт при свободно отглеждани крави за
мляко“

Проф. д-р Чонка
Митева

2Ж/14

„Сезонни промени в хематологичната картина и
биохимичните показатели в кръвта при калоферска
дългокосместа коза, отглеждана при екстензивни условия“

Доц. д-р Веселин
Радев

3Ж/14

„Създаване на опитна постановка за изследване на
процесите на абсорбция и разсейване при спектрален анализ
на селскостопански продукти“

Доц. д-р Стефка
Атанасова

4Ж/14

„Яйчна продуктивност и качествени характеристики на
яйца, получени от кръстоски между петли от породите
Араукана и Шинделар с кокошки бял Легхорн“

Доц. д-р Атанас
Генчев

5Ж/14

„Анализ на рибовъдните показатели при различни
технологии за отглеждане на шаран / Ciprinus carpio L./“

Проф. д-р Йордан
Стайков

6Ж/14

„Проучване възприемчивостта на породи от BOMBYX MORI Доц. д-р Михаил
Панайотов
L. към изкуствена храна“

7Ж/14

„Морфологични и фенотипни проучва-ния при популацията
магарета в района на Стара Загора, Хасково и Кърджали“

Проф. д-р Георги
Бързев

8Ж/14

„Влияние на добавката на ленено масло във фуража върху
някои рибопродук-тивни показатели и мастнокиселинния
състав на месо-то при суперинтензивно отглеждан шаран
/Ciprinus carpio L./“

Ас. Георги
Желязков

9Ж/14

„Изпитване влиянието на нивото на суров протеин в
хранителни смески върху рибопродуктивността и преживяемостта на костур /Perca fluviatilis/ култивиран в
рециркулационна система“

Ас. д-р Галин
Николов
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Направление Екология - 4
1Е/14

„Проучване и оценка качеството на води, използвани за
поене на говеда и овце“

Доц. д-р Гергана
Костадинова

2Е/14

„Проучване върху ларвни стадии на акантоцефали от
междинни гостоприемници (сладководни ракоо-бразни)
(Crustacea: Isopoda, Amphipoda) в България и от резервоарни
госто-приемници (влечуги) (Reptilia: Squamata) от
Палеарктика“

Доц. д-р Златка
Димитрова

3Е/14

„Определяне на видовия състав на нематоди от род
Protostrongylus Kamensky, 1905 от сем. Protostrongylidae
Liper, 1962“

Доц. д-р Диян
Георгиев

4Е/14

„Натрупване на биомаса и пречистване на води чрез
Chlorella vulgaris под въздействие на различни въглеродни
източници“

Гл. ас. д-р Катя
Величкова

растениевъдство
1Р/14

„Генотипна специфика на нови сортове памук и твърда
пшеница към нивото на минерално хранене в района на
Централна Южна България“

Доц. д-р Галя
Панайотова

2Р/14

„Комплексно популационно проучване на видовете от род
Suaeda (суеда) в България“

Доц. д-р Нели
Грозева

3Р/14

Доц. д-р Ценка
„Проучване на продуктивността, химич-ния състав и
хранителната стойност на хладоустойчиви хибриди царевица, Желязкова
отглеждани в условията на Централна Южна България“

4Р/14

„Ефикасност и селективност на някои хербициди и
хербицидни комбинации и влиянието им върху химичния
състав на зърното от обикновена пшеница“

1АИ/14 „Изследване възможностите за сниже-ние на енергийните
разходи и произ-водство на биогориво-дървесни пелети”

Гл. ас. д-р
Антония
Стоянова
Доц. д-р Рашко
Георгиев

2АИ/14 „Изследване натиска на доилното чорап-че върху изкуствена Доц. д-р инж.
Веселин Влашев
цицка при различни параметри на доилния апарат“
ІІ.Общоуниверситетски инфраструктурни и за научни форуми
проекти
2ОУП/
2014
Научно спис на АФ Agricultural S and Technology

Доц. д-р М.
Панайотов

8 ОУП/ Изграждане на съвременна университетска научна
2014
лаборатория по микология и микотоксикология.

Проф. дсн С.
Денев
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Приложение 4.
Научни проекти по конкурс 2015
№
1.Ж.15
2.Ж.15
3.Ж.15
4.Ж.15
5.Ж.15
6.Ж.15
7.Ж.15
8.Ж.15
9.Ж.15

10.Ж.15
11.Ж.15

12.Ж.15
13.Ж.15
14.Ж.15

Тема
Ръководител
НАПРАВЛЕНИЕ Животновъдство - 14
„Използване на фуражи с различно белтъчно съотношение в ас. д-р Стефка
аквапонна система“
Стоянова
„Проучване на влиянието на проточността на водата в
гл. ас. д-р Ивайло
аквапонна рециркулационна система“
Сираков
„Изследване влиянието на елементи от околната среда върху проф. д-р Иван
етологични и хематологични показатели на кози от Саанската Върляков
порода“
„Проучване възможностите за създаване на аутосексинови
доц. дн Атанас
Великденски носачки. Яйчна продуктивност и качествени
Генчев
характеристики на яйцата получени от тях“
„Изпитване на породи от BOMBYX MORI L. по отношение доц. д-р Михаил
възприемчивост към изкуствена храна с понижено
Панайотов
съдържание на черничево брашно“
„Проучване състава на млякото на местни кози и техните
гл. ас. д-р Дарина
кръстоски с Англо - нубийската порода“
Памукова
„Определяне на смилаемостта и хранителната стойност на
доц. д-р Ганчо
нови протеинови източници за преживни животни“
Ганчев
„Анализ на рибовъдните показатели при различни технологии проф. д-р Йордан
за отглеждане на дъгова пъстърва(Oncorhynchus mykiss)“
Стайков
„Физико-химични свойства, органолептични и технологични доц. д-р Стефан
качества на малотрайни варено - пушени колбаси - наденици, Рибарски
произведени с различно количество механично отделено
птиче месо и пилешка кожна емулсия“
„Проучване върху продуктивните признаци и някои
доц. д-р Димитър
морфологични особености на вимето от породата Лакон в
Панайотов
България“
„Експериментиране на нови средства за борба с
проф. дсн Васил
репродуктивния синдром М74 при пъстървови риби в условия Атанасов
на замърсяване с фунгицида Манкозеб, съдържащ тежките
метали манган и цинк“
„Проучване хигиенното поведение на медоносната пчела
доц. дн Иванка
(Apis mellifera L.) в различни региони в България“
Желязкова
„Изследване на хранителната стойност на нови протеинови
проф. дн Атанас
източници за животновъдството в България“
Илчев
„Проучване на генетичната структура на инбредни и
проф. дсн Светлин
аутбредни популации зайци от породата Бял новозеландски Танчев
по ДНК локусите на растежен хормон (GH) и миостатин
(MSTN)“

Растениевъдство - 9
№
1.Р.15

Тема
Ръководител
„Ефективност и риск при системно минерално хранене на доц. д-р Галя
твърда пшеница“
Панайотова
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2.Р.15
3.Р.15
4.Р.15
5.Р.15
6.Р.15
7.Р.15
8.Р.15

9.Р.15

„Проучване ефекасността на вегетационни
доц. д-р Грози
противошироколистни хербициди и тяхната селективност Делчев
към различни сортове памук“
„Възможности за ранна диагностика на мана
доц. д-р Стефка
Pseudoperonospora cubenis по крастивици чрез Vis-NIRS
Атанасова
спектроскопия“
„Проучване на нови технологии за борба с плевелите и
доц. д-р Ценка
влиянието им върху продуктивността и химичния състав Желязкова
при маслодаен слънчоглед и царевица за зърно“
„Комплексно популационно проучване на род Salsola L. доц. д-р Нели
(вълмо) в България“
Грозева
„Изследване влиянието на някои листни торове върху
гл. ас. д-р Антония
продуктивността на обикновената пшеница“
Стоянова
„Проучване промените в агрохимичните свойства на
ас. Любов
излужена смолница (Pellic Vertisols) в района на град
Плешкуца
Чирпан под влияние на минералното торене“
„Съдържание на органични, минерални, и биологичноас. д-р Мария
активни вещества в Български ранилист (Betonica bulgarica Герджикова
Deg. et Neic) като инградиент на естествени тревни
ливадно-пасищни асоциации“
„Използване на хранителни в-ва от отпадни води в
гл. ас. д-р Катя
аквакултурата, чрез култивиране на зеленчуци“
Величкова

Екология - 5
1.Е.15

„Изолиране на млечнокисели бактерии от различни
проф. дсн Стефан
източници“
Денев
2.Е.15
„Проучване върху табанидната фауна на Рила планина – доц. д-р Диана
състав, доминантна структура и зоогеографски аспекти“ Ганева
3.Е.15
„Биоакумулация и разпределение на тежки метали и
доц. д-р Диян
металоиди в организма на гръбначни животни от района Георгиев
на Сърнена Средна гора“
4.Е.15
„Проучване върху ракообразни (Branchiopoda: Anostracaи доц. д-р Златка
Malacostraca: Amphipoda) като междинни гостоприемници Димитрова
на хелминти от някои езера по Южното Черноморско
крайбрежие“
5.Е.15
„Инвентаризация на хименолеас. Маргарита
пидиднитецестоди(Cyclophillidea: Hymenolepididae) по
Маринова
водоплаващи птици от сем. Anatidae (Aves: Anseriformes) в
България“
Аграрно инженерство - 3
1.АИ.15
2.АИ.15

3.АИ.15

„Изследване и анализ на структурата на времето за
разтоварване на бункерите на зърнокомбайните в спряло
положение“
„Изследване на функционалните зависимости между
механичните показатели и пулсационните характеристики
на различните видове доилни апарати чрез дву- и
четириканални пулсографи“
„Сравнителен анализ на строителни и техникотехнологични параметри на различни видове доилни зали
за крави“

доц. д-р Неделчо
Делчев
доц. д-р Веселин
Влашев
доц. д-р Кънчо
Пейчев
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ІІ.Общоуниверситетски инфраструктурни и за научни форуми проекти
Изпълнение на дейности за провеждане на качествени и
конкурентноспособни изследвания в НИЛ на АФ при ТРУ, Проф.дсн Г.
3ОУП/2015 чрез доокомплектоване на аналитична апаратура.
Михайлова

Приложение 5.

Информационно обслужване

Абонамент за български списания и вестници - 2012
Заглавие на периодичното издание
Списания
1. Агрокомпас
2. Екология и бъдеще
3. Животновъдни науки
4. Лов и риболов
5. Лозарство и винарство
6. Почвознание, агрохимия и екология
7. Птицевъдство
8. Растениевъдни науки
9. Bulgarian Journal of Agricultural Science
10. Journal of Balkan Ecology
Всичко
Вестници
1. Държавен вестник
2. Труд
3. Старозагорски новини

Брой
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1

Списък на книги - 2012
Заглавие
1. Алтернативна борба с вароатозата
2. Биологична борба срещу неприятелите по културните растения
3. Биологична растителна защита
4. Бозайници важни за опадване в България
5. Болести и неприятели по трайните насаждения/растителна защита Т.1
6. Борба срещу неприятелите по растенията:насекоми и нематоди
7. Бялата магия или всичко за млякото
8. Винен туризъм. Традиция и съвременност
9. Въведение в пермакултурата
10. Допълнение към списък 2010 на разрешените за предлагане на пазара и
употреба продукти за растителна защита
11. Екополитики и устойчиво развитие
12. Жива земя. Тайните на органичното земеделие
13. Замърсяване на атмосферата и околната среда, здравен и екологичен
проблем- кн. 10 на поредица Екология и здраве
14. Интензивно и свободно отглеждане на пуйки , кокошки и бройлери за

Брой
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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яйца и месо
15. Месодайно говедовъдство
16. Овче, козе и биволско мляко и продукти от тях
17. Основи на екологията
18. Отглеждане на билки
19. Отглеждане на водни организми
20. Отглеждане на есетрови риби
21. Отровни животни и интоксикации причинени от тях- кн. 9 Поредица
Екология и здраве
22. Планиране и развитие на туризма
23. Природа под закрила
24. Проблеми на собствеността и използването на земеделските земи в Р
България
25. Размножаване на животните
26. Растителна защита в таблици и схеми
27. Растителна защита Т2: Болести и неприятели по зеленчуковите култури
28. Рекреационна екология
29. Семенно преносими фитопатогени
30. Справочник за борба с вредните гризачи
31. Терминологичен речник по растителна защита
32. Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води и правила за
тяхното оползотворяване
33. Хуманното отношение при отглеждане на пилета бройлери
Общо
Абонамент за български списания и вестници 2013
Заглавие на периодичното издание
Списания
„Агрокомпас“
„Екология и бъдеще“
„Животновъдни науки“
„Лов и риболов“
„Лозарство и винарство“
„Механизация на земеделието“
„Почвознание, агрохимия и екология“
„Птицевъдство“
„Растениевъдни науки“
„Bulgarian Journal of Agricultural Science“
Всичко
Вестници
„Държавен вестник“
„Труд - понеделник-петък“
Всичко
Общо за факултета
Абонамент за чуждестранни списания

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
Брой
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
2
12
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„Journal of Animal Science + free web ISSN 0021-8812“ – 12бр
„Agronomy Journal“ – ISSN 0002-1962 – 6 бр

1
1

Списък на книги – 2013г
Заглавие на книгата
1. „Как разговарят животните (Звукограми)“
2. „Ферма за охлюви“
3. „Справочник за торове с микроелементи“
4. „Месо и месни продукти“
5. „Екологично право- Обща част“
6. „Инженерна екология“
7. „Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите“
8. „Зоология“
9. „Клетъчна биология“
10. „Обща генетика“
11. „Систематика на растенията“
12. „Физиология на растенията“
13. „Фикология“
14. „Цитогенетика“
15. „Цитология, хистология, ембриология“
16. „За червения калифорнийски червей“
17. „Глобални изменения на климатите в историята на Земята 2011“
18. „Практическо пчеларство“
19. „География на туризма“
20. „Мляко и млекопреработване“
21. „Систематика на растенията: Ч. 2“
22. „Клетъчно отглеждане на животни за ценни кожи“

Брой
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

23. „Фауна на България, том 30, част ІІІ“
24. „Фауна на България Том 29 Copepoda, Harpactiocoida (Сладководни
харпактикоиди)“
25. „Големи зоологически открития на ХХ век“
26. „ Бележити български зоолози“
27. „Симбиозата при животните“
28. „Фауна на България Том 21 Акари“
29. „Фауна на България Том 20 Aves Част І“
30. „Паразитни гъби по лозата на Балканския полуостров“

2
2

31. „Цитогенетични проучвания на пшеницата“
32. „Флора на България, том 6“
33. „Флора на България, том 5“
34. „Стойност и природоползване“
35. „Хидроботаника“
Общо за факултета

2
2
2
2
2
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Абонамент за български списания и вестници - 2014
№
Заглавие

Брой

2
2
2
2
2
2

123
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Издания за библиотеката
Агроном
Екологично инженерство и опазване на околната среда
Екология и бъдеще
Животновъдни науки
Животновъдство BG
Земеделие плюс
Лов и риболов
Лозарство и винарство
Почвознание, агрохимия и екология
Птицевъдство
Растениевъдни науки
Растителна защита
Селскостопанска наука
Селскостопанска техника
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Journal of Balkan Ecology
Всичко
Издания за факултета
Държавен вестник
Труд- понеделник-петък
Старозагорски новини
Агрокомпас
Агровестник
Новото дан. законодателство 2015
Социално осигуряване 2015
Всичко за факултета:

Списък на книги в областта на аграрните науки – 2014г
Автор
Заглавие
Валентин Дойчев
Ръководство за упражнения по свиневъдство
Мария Джорбинева
Млечно овцевъдство
Светозар Тянков
Млечно козевъдство 9789548372329
Живко Данаилов
Селекция и семепроизводство на домати:
История, методи, постижения и тенденции
Иван Тошев
Диворастящи гъби в България
Владимир Въжаров
Лечебните гъби в България
Андреас Бертелс
Размножаване на дървесните видове: залесяване,
резници, присаждане
Красимира Малинова,
Пчеларство
Пламен Христов
Наско Кирилов
Американски гнилец
Наско Кирилов
Кратка пчеларска енциклопедия
Марион Колева- Георгиева Война на медовете
Ангел Рангелов
Гълъби- Отглеждане, породи, болести
Румяна Вълкова
Пчелно млечице- съвършената храна и лек за
болести
Армин Шпюргин
Пчелен восък. Добив, преработка, продукти
Ботьо Захаринов, Янчо
Енергийна криза, възобновяеми източници на
Найденов
енергия, устойчиво развитие

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
7
Брой
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

124
Петър Калинов
Людмил Петков

Пламен Моллов
Цакова, Цветина
Тодоров, П. и др.
Аспазия Борисова, Мария
Григорова, Румяна
Алексиева

Пречистване на природни води
Трудовият потенциал на земеделието в България
Отглеждане на зеленчуци в система за
биоземеделие- CD
Земеделски земи 2012
Качество на храните
Английско-български аграрен, бизнес
лесотехнически речник
Овчарството в Добружа
Учебник по български език. Уводен езиков курс
за специалности с биологична насоченост

Абонамент за български списания и вестници - 2015г.
№
Заглавие
1.
Издания за библиотеката
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Агроном
Екологично инженерство и опазване на околната среда
Екология и бъдеще
Животновъдни науки
Животновъдство BG
Земеделие плюс
Лов и риболов
Лозарство и винарство
Почвознание, агрохимия и екология
Птицевъдство
Растениевъдни науки
Растителна защита
Селскостопанска наука
Селскостопанска техника
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Journal of Balkan Ecology
Всичко за библиотеката:
Издания за факултета
Държавен вестник
Труд- понеделник-петък
Старозагорски новини
Агрокомпас
Агровестник
Новото дан. законодателство 2015
Социално осигуряване 2015
Всичко за факултета:

1
1
1
1
2
1
1
1

Брой
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
7

Списък на книги и учебници в областта на аграрните науки и екологията - 2015г.
Автор
Заглавие
Брой
Цоло Михайлов
Орехови насаждения
5
Цоло Михайлов
Сливови насаждения
5
Цоло Михайлов
Черешови насаждения
5
Мария Манолова
Наръчник на градинаря: отглеждане на зеле
3

125
Иван Григоров
Армин Шпюринг
Иван Порязов и др.
Йорданка Станчева

Ефективно зайцевъдство
Пчелен восък. Добив, преработка, продукти
Зеленчукопроизводство
Растителна защита, том 2: Болести и неприятели по
зеленчуковите култури
Карта на лозаро-винарските райони в България
Рискът от наводнения

2
3
3
5

3
3

Георги Цанков

Пречистване на природните води
Енергийна криза, възобновяеми източници на енергия,
устойчиво развитие
Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake
Рискметрия в екологичната сигурност
Размножаване на домашните животни, АУ Пловдив
Ръководство за упражнения по зайцевъдство и
дивечовъдство
Борба с нематодите
Феноменът апокалипсис при растенията
Аквакултура – азбучен справочник
ISO 9002 – методи и подходи за управление на
качеството: Интегрирана система за управление на
качеството и околната среда
Отглеждане на пчели и методи за високи добиви

2

Захаринов, Ботьо

Птицевъдство
Съвременни изисквания при получаване, преработка,
реализация и изследване на пчелния мед, пчелния
прашец и другите пчелни продукти
Работа с многокорпусен кошер
Списък на разрешените продукти за растителна защита
2015
Екологичен мониторинг

Марияна Николова и
др.
Петър Калинков
Ботьо Захаринов и др.
Yordan Uzunov et al.
Любомир Владимиров
Евгени Райчев

5
3

2
3
3
3
2
2
3
3

2
2

2
2
2

СПИСЪК
на периодичните издания, които са получавани през 2014 и 2015 година в Централната
библиотека при Тракийски университет
ВЕСТНИЦИ
Агровестник
Български фермер
Държавен вестник
Земеделска техника
СПИСАНИЯ
Автоматика и информатика
Аграрни науки
Агробизнесът
Агрокомпас
Агроном
Екологично инженерство и опазване на околната среда

126
Екология 21
Екология и бъдеще
Животновъдни науки
Животновъдство BG
Земеделие плюс
Зоохоби
Икономика и управление на селското стопанство
Лов и риболов
Лозарство и винарство
Мениджър
Народностопански архив
Наука
Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив
Научни трудове на Пловдивски университет Паисий Хилендарски
Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев
Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив
Почвознание, агрохимия и екология
Птицевъдство
Растениевъдни науки
Растителна защита
Селскостопанска наука
Селскостопанска техника
Социологически проблеми
Фуражи и хранене
Хранително-вкусова промишленост
Agricultural Science and Technology
Animal Science Papers and Reports
Biotechnology and biotechnological equipment
Biotechnology in Animal Husbandry
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Contemporary Agriculture: Serbian Journal of Agricultural Sciences
Ecologica Balkanica
Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Food outlook: Global Market Analysis
Folia Veterinaria
Genetics and Plant Physiology
Hellenic Journal of Companion Animal Medicine
Journal of Avian Medicine and Surgery
Journal of Balkan Ecology
Journal of BioScience and Biotechnology
Journal of Equine Science
Journal of Hellenic Veterinary Medical Society
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans
Journal of Parasitology
Journal of Protozoology Research
Journal of Veterinary Medicine. Series C: Anatomia, Histologia, Embriologia
Journal of Zoo and Wildlife Medicine
Landbauforschung Volkenrode
Lucrari Stiintifice. Ser. D. Zootehnie, Animal Science - Bucharest
Magyar Allatorvosok Lapja

127
National Geographic
Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias
Revista Romana de Medicina Veterinara
Scientia Agriculturae Bohemica
Scientific Works: Series C Veterinary Medicine - Bucharest
Trakia Journal of Science
Veterinaria e Zootecnia
Veterinarski Arhiv
Uludag Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi Unasilva

