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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 21.02. 2013 г. до 27.02. 2014 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. 

    -  доц. д-р Светлана Георгиева – от 29.10. 2013 г. 

Секретар   - доц. 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 работи в непроменен състав. За времето 

от 21.02. 2013 г. до 27.02. 2014 г. са проведени 12 заседания на ФС. Не е провеждано 

заседание през м. август, 2013 г. Взети са общо 362 решения. 

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 2 
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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 беше 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 подпомагаше 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 50 заседания на ДС и 7 заседания на РДС. 

За цялостната дейност на Аграрния факултет, значителна по обем и важност работа 

беше 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 6 редовни 

докторантури, 9 конкурса за асистенти, 2 конкурса за академичната длъжност „Доцент” и 

1 конкурс за академичната длъжност „Професор”. Зачислени в редовна докторантура са 2 

докторанти, в докторантура на самостоятелна подготовка – 5 докторанти и 2 в задочна 

докторантура. Отчислени с право на защита са 5 докторанти.  

През отчетния период ФС  извърши избор на научни журита – 6 за ОНС „Доктор“; 

2 за НС „Доктор на науките“ и 2 за академичната длъжност „Професор“. Факултетният 

съвет отговорно и академично проведе процедурите по избор за академични длъжности – 

1 за „Професор”  и 7 за „Асистент“. 

 На своето 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 „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 

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 
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докторанти през 2013 и 2014 г., както и предложения за промени в кандидат-студентския 

справочник. Изготвена, обсъдена и приета е информация за проведената кандидат-

студентска кампания през 2013 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 в НИП в АФ за 2013 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. Приет е отчет и е обсъдена работата на научното 

списание „Agricultural Science and Technology“. Извършено е попълване в състава на 

редакционния съвет. ФС много внимателно и аналитично извършваше избор на Научни 

журита по процедури за научната 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” и „Професор” в АФ. Извършено е обсъждане и са взети решения по 

провеждането на Научни конференции на АФ през 2013 г. и през 2014 г. Утвърдени 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. 

Приет е бюджет за 2013 г. Обсъждани и утвърждавани са участията на АФ в 

селскостопанските изложения АГРА-2013 и 2014 г. и БАТА-Агро-2013. Обсъждани и 

приемани са кадрови промени. Присъдено е почетното звание „Професор Емеритус“ на 

проф. дсн Илия Минков Димитров. 

 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, с 

изключение на тези, за чието изпълнение се работи и в момента. 

Дейността на ФС през 2013 г. е обсъдена на заседание на ФС на 28.01. 2014 г. ФС прие 

отчета на Декана за дейността на ФС през 2013 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 2013 г. 

 

3. Учебна дейност 

 
3.1. Прием на студенти в Аграрен факултет 

Аграрният факултет, наред с кандидатстудентската кампания, успешно провеждана 

от страна на Ректората на Тракийския университет, проведе рекламна кампания като 

посети преди всичко средни училища, профилирани в областта на селското стопанство. 

Пред учениците бяха представени не само специалностите, по които се провежда 

обучение във Факултета, но и в Университета, условията за кандидатстване. Раздадени 

бяха рекламни материали за Университета като цяло и за специалностите на Факултета. 
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Реклама беше осъществена и чрез участието на АФ на Агра-2013 и БАТА АГРО – 2013, 

както и чрез кратки рекламни съобщения по радио „Стара Загора“.  

Традиционно, през 2013 год. също бяха проведени предварителни 

кандидатстудентски изпити, които са в ход за всички специалности на АФ. За втора 

поредна година предварителни изпити бяха проведени и в градовете - Ямбол, Хасково и 

Добрич.  

Общият брой на участниците в кандидатстудентския конкурс на Университета е 

2632, което е с 10% по-малко в сравнение с 2012 г. Само с ДЗИ участваха около 33 % от 

кандидат-студентите. 

Условията, при които протече кандидатстудентската кампания - 2013 г., могат да бъдат 

обобщени със следното: 

1. Силна конкуренция от страна на останалите университети; 

2. Икономическа криза, която намали платежоспособността – респ. броя на кандидат-

студентите; 

3. Демографски срив - с очакван минимум през 2014 г., т.е. към настоящия момент 

броят на кандидат-студентите продължава да намалява всяка следваща година; 

4. Броят на местата, отпуснати по държавна поръчка за университетите в страната 

превишава броя на завършващите средно образование през годината; 

5. Част от зрелостниците не успяват да получат навреме дипломи за средно 

образование и пропускат лятната кандидатстудентска  кампания; 

6. Една част от зрелостниците продължават висшето си образование в чужди 

университети. 

Броят на кандидат-студентите, завършили професионални гимназии е около 40%.  

Наблюдава се стабилизиране на относителния дял на випускниците на СОУ, а се запазва 

постоянен и делът на възпитаниците на профилираните гимназии. Популярността на 

Университета се разширява или остава устойчива в съседните области – Хасково, 

Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас, Пловдив. Намалява в области като София, Русе, 

Ловеч, Добрич, Плевен, Шумен и Велико Търново. Устойчиво ниска е в области като 

Видин, Габрово, Кюстендил, Перник, Силистра, Търговище.  

Това налага търсене на нови възможности за набиране на достатъчен брой 

кандидат-студенти, провеждане  на кандидатстудентска кампания в повече области на 

страната, активно участие на всички преподаватели и на студенти от всички 

професионални направления. 

Броят на участниците, кадидатствали в конкурса на редовните кандидатстудентски 

изпити за специалностите в Аграрния факултет е представен в таблица 1. И през 2013 

година най-голям е броят на кандидат-студентите за специалността „ЕООС”, както за 

редовна, така и за задочна форма на обучение. Най-голям е броя на кандидат-студентите, 

посочили специалността „Агрономство” като първа желана специалност. 

Таблица 1.   Посочени желания за специалностите в АФ  

Специалност Жени Мъже Общо 
С първо 

желание 
Само за 

специалността 

 „Аграрно инженерство“, редовно 104 91 195  13 1 

 „Агрономство“, редовно 126 133 259  38 3 

 „Агрономство“, задочно 148 139 287  62 12 

 „ЕООС“, редовно 210 120 330  27 0 

 „ЕООС“, задочно 201 131 332  32 4 

 „Зооинженерство“, редовно 140 104 244  23 7 

 „Зооинженерство“, задочно 127 103 230  23 3 

 „Рибовъдство и аквакултура“,редовно 71 79 150  11 1 

 „Рибовъдство и аквакултура“,задочно 74 94 168  13 1 

Общо 1201 994 2195 242 32 
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С изключение на специалността „Рибовъдство и аквакултура” и „Агрономство” – 

задочна форма, тенденцията е за по-голям брой кандидат-студенти жени, в сравнение с 

кандидат-студентите мъже в същата специалност. 

Най-голям е броя на кандидатите със средна оценка при теста по биология от 

редовните изпити Среден 3.00-3.49 (табл. 2), а при изпита по езикова култура – Добър 

3.50-4.49. Следва да се отбележи, че за Университета успехът на кандидат-студентите през 

годините намалява. 

 

Таблица 2. Статистически данни за редовните изпити 

Изпит 
 

Брой 

С оценка 

Н
е 

се
 я

в
и

л
и
 

У
ч
ас

тв
ал

и
 в

 

и
зп

и
та

 

А
н

у
л
и

р
ан

и
 

С
р

ед
ен

 у
сп

ех
 

2
,0

0
-2

,9
9
 

3
,0

0
-3

,4
9
 

3
,5

0
-4

,4
9
 

4
,5

0
-5

,4
9
 

5
,5

0
-5

,9
9
 

6
,0

0
 

Тест биология, 4.07.2013 г. 27 184 52 25 19 4 17 311 0 3,55 
Изпит езикова култура, 8.07.2013 г. 9 29 168 44 1 0 19 251 0 4,02 
Изпит по биология – „Медицина“, 

5.07.2013 г. 
105 78 132 108 20 0 25 447 4 3,76 

Изпит по биология – „Ветеринарна 

медицина“, 5.07.2013 г. 
52 22 27 21 7 0 7 133 4 3,32 

Тест по география, 10.07.2013 г. 1 54 32 36 16 3 9 142 0 4,22 

Тест математика, 10.07.2013 г. 7 7 5 10 6 2 1 37 0 4,20 

Изпит по химия, 12.07.2013 г. 73 66 95 81 28 5 108 348 0 3,87 

Тест по химия, 12.07.2013 г. 1 1 4 3 0 0 1 9 0 3,92 

Тест по ООП, 11.07.2013 г. 0 8 46 9 0 0 2 63 0 4,05 

Тест по ОТП, 11.07.2013 г. 0 3 54 24 3 0 6 84 0 4,33 

 

Минимално-максималният бал, достигнат до третото класиране е представен на 

таблица 3. Сериозен проблем през последните няколко години по повечето от 

специалностите са ниските минимални балове, което се отразява негативно върху успеха 

на студентите и по време на следването им. Максималният бал от 24.00 е постигнат при 

специалност „ЕООС”, а най-ниския максимален бал – 19.94 - при специалност 

„Рибовъдство и аквакултура”. 

 

Таблица 3. Максимален и минимален бал, достигнат до третото класиране 

№ Специалност 
Минимален 

бал 

Максимален 

бал 

1 „Аграрно инженерство“, редовно 12,06 22,22 

2 „Агрономство“, редовно 13,40 22,72 

3 „Агрономство“, задочно 15,84 23,00 

4 „ЕООС“, редовно 12,58 24,00 

5 „ЕООС“, задочно 16,50 22,70 

6 „Зооинженерство“, редовно 12,12 23,00 

7 „Зооинженерство“, задочно 13,56 22,16 

8 „Рибовъдство и аквакултура“, редовно 12,72 19,94 

9 „Рибововъдство и аквакултура“, 

задочно 
14,94 22,52 
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На първо класиране бяха усвоени около 25% от местата за ОКС “Бакалавър”. Една 

немалка част от местата бяха усвоени през т.нар. активен период на допълване на 

незаетите места – втората половина на м. август (табл. 4). 

 

Таблица 4. Темп на усвояване на местата по държавна поръчка за ОКС “Бакалавър” 

 

№ 

 

Специалност и форма на обучение 

Брой места 

по държавна 

поръчка 

Брой усвоени 

места до 

трето 

класиране 

До 

началото на 

учебната 

година 

1 „Аграрно инженерство“, редовно 25 20 25 

2 „Агрономство“, редовно 40 32 40 

3 „Агрономство“, задочно 30 27 30 

4 „ЕООС“, редовно 35 27 35 

5 „ЕООС“, задочно 30 26 31 

6 „Зооинженерство“, редовно 70 17 70 

7 „Зооинженерство“, задочно 40 36 40 

8 „Рибовъдство и аквакултура“,редовно 25 12 25 

9 „Рибововъдство и квакултура“,задочно 20 15 20 

 Общо 315 212 315 

 

Местата, определени по държавна поръчка за ОКС „Бакалавър“ – 315, бяха усвоени 

на 100% за всички специалности на Факултета. 

През 2013 г. бяха приети 3 студенти от Турция в редовна форма на обучение в 

специалност „Агрономство“ – 1 и в специалност „Аграрно инженерство“ – 2. 

От ВМФ в АФ – специалност „Агрономство“, беше прехвърлена една студентка от 

Молдова. 

Местата, определени по държавна поръчка за ОКС „Магистър” - 45, също бяха 

попълнени навреме (табл. 5). Броят на студентите, приети в платена форма на обучение е 

42. Общо записаните в ОКС „Магистър“ през 2013 г. са 87. 

 По отношение на по-добрата организация по подаване на информацията към МОН 

и възможността студентите, завършващи АФ да кандидатстват в магистърска степен е 

желателно да се оптимизира по-добре времето на провеждане на защити на 

практики/стажове, на Държавните изпити, и сроковете за приемане на документи в ОКС 

„Магистър”. 

 

    Таблица 5.       Усвояване на местата за ОКС „Магистър” 

№ Специалност и форма на 

обучение 

Брой места 

усвоени по 

държавна 

поръчка 

Брой 

усвоени 

места 

платено 

обучение 

Общо 

усвоени 

места 

прием - 

2013 

1 „Зооинженерство“, редовно 10 16 26 

2 „Зооинженерство“, задочно 5 8 13 

3 „Агрономство“, редовно 10 6 16 

4 „Агрономство“, задочно 5 3 8 

5 „ЕООС“, редовно 10 6 16 

6 „ЕООС“, задочно 5 3 8 
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 Общо 45 42 87 

  

3.2. Студенти, обучавани в Аграрен факултет 

 За учебната 2012/2013 год. общия брой на обучаваните студенти в АФ е 1005 в 

ОКС „Бакалавър” – 530 в редовна форма и 475 в задочна форма на обучение, и 91 в ОКС 

„Магистър” (табл. 6).  

 

Таблица 6. Брой обучавани студенти по образователно-квалификационни степени 

                                                         през учебната 2012/2013 г. 

Специалност 

 

 

Обучавани студенти Напуснали Прекъснали Прехвърлен

и от друг 

факултет/ун

иверситет 

редовно задочно общо 

ОКС “Бакалавър” 

„Зооинженерство“ 167 131 298 8 32 3 

„Рибовъдство и 

аквакултури“ 

65 69 134 5 26 1 

„ЕООС“ 117 147 264 11 38 4 

„Агрономство“ 98 128 226 4 24 5 

„Аграрно инженерство“ 83 - 83 3 7 1 

Общо 530 475 1005 31 127 14 

ОКС “Магистър” 

„Зооинженерство“ 14 11 25 - 3 - 

„ЕООС“ 19 18 37 - 5 - 

„Агрономство“ 10 19 29 - 2 - 

Общо 43 48 91 - 10 - 

Общо за АФ 573 523 1096 31 137 14 

 

През учебната 2012/2013 год. в АФ се обучават и двама студенти в ОКС 

„Магистър” от Ирак. Обучението се извършва на английски език. 

Голям е броя както на напусналите, така и на прекъсналите студенти през 2012 

год., съответно 31 и 127. Една част от тези студенти прекъсват поради слаб успех, друга 

част - поради финансови затруднения на семейството.  

Наблюдава се тревожна тенденция на увеличаване броя на прекъсналите студенти с 

голям брой неположени изпити. Въпреки че ФС разрешава допълнителни сесии през 

месец октомври, броя на студентите с повече от 2 неположени изпити остава висок. Една 

от основните причини за големия брой неположени изпити продължава да бъде 

неявяването на изпити и отлагането им във времето.  

В таблица 7 е отразен средния успех на студентите по специалности, курсове и 

форми на обучение в ОКС “Бакалавър” и „Магистър”.  
 

Таблица 7. Среден успех от курса на следване на студентите за 2012/2013 год.  

- ОКС “Бакалавър” 

Специалност Курс Среден 

успех I II III IV V 

Редовно обучение 

„Зооинженерство“ 4.07 4.67 4.45 4.50 - 4.42 

„ЕООС“ 4.16 4.59 4.62 5.01 - 4.60 

„Агрономство“ 4.11 4.60 4.45 3.91 - 4.27 

„Аграрно инженерство“ 3.92 4.47 4.48 4.42 - 4.32 

„Рибовъдство и аквакултура“ 3.93 4.41 4.51 5.26 - 4.53 

Задочно обучение 
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„Зооинженерство“ 4.11 4.21 4.17 4.35 4.75 4.32 

„ЕООС“ 4.40 4.14 4.85 5.05 4.85 4.66 

„Агрономство“ 4.10 4.05 4.25 4.47 4.33 4.24 

„Рибовъдство и аквакултура“ 4.14 4.66 4.56 4.57 - 4.48 

 - ОКС “Магистър” 

 Редовно обучение Задочно обучение Среден успех 

„Зооинженерство“ 6.00 5.38 5.70 

„ЕООС“ 5.00 5.04 5.02 

„Агрономство“ 5.33 5.67 5.50 
 

По курсове в ОКС “Бакалавър” средния успех от семестриалните изпити за 

учебната 2012/2013 год. варира в граници от добър 3.91 до много добър 5.26. По 

специалности в ОКС “Бакалавър” средния успех е в границите от добър 4.24 до много 

добър 4.66, а в ОКС „Магистър” – много добър 5.02 до отличен 5.70. 

Малко по-висок спрямо средния успех от следването в ОКС „Бакалавър” за всички 

специалности е успехът от Държавните изпити (табл. 8). При ОКС „Магистър” средният 

успех от Държавните изпити е малко по-нисък, спрямо този от следването за специалност 

„Зооинженерство” и „ЕООС”.  
 

     Таблица 8. Среден успех на дипломираните студенти през 2012/2013 год. 

Специалност Среден успех от 

следването 

Среден успех от 

държавните изпити 

Среден 

успех 

ОКС “Бакалавър” 

„Зооинженерство“ 4.38 5.00 4.69 

„ЕООС“ 4.68 4.75 4.72 

„Агрономство“ 4.30 4.88 4.59 

„Аграрно инженерство“ 4.27 4.36 4.32 

„Рибовъдство и 

аквакултура“ 

4.58 4.82 4.70 

ОКС “Магистър” 

„Зооинженерство“ 5.92 5.63 5.78 

„ЕООС“ 5.67 5.11 5.39 

„Агрономство“ 5.48 5.55 5.52 
 
3.3. Учебни планове и програми 

Извършена е актуализация на учебните планове по специалности, съобразно 

препоръките на комисиите по професионалните направления от НАОА. Обучението по 

всички специалности се осъществява по учебни програми, които при необходимост също 

се актуализират. Традиционно промените се отразяват в издавания в началото на всяка 

учебна година Справочник на Аграрния факултет.  

Специалностите в АФ дават възможност при една част от  дисциплините да се 

провеждат общи лекционни курсове. Макар, че се направи много по отношение 

извеждането на общи лекционни курсове, все още при някои дисциплини и от трите групи 

– задължителни, избираеми и факултативни, има какво да се желае за по-доброто 

оптимизиране на часовете. 

Необходимо е също така да продължи да се работи за преодоляване раздробяването 

на отделни дисциплини по курсове, групи и специалности и намаляването на голямата 

учебна натовареност на отделни преподаватели. Търсят се възможности за изпълняване на 

учебната натовареност от всички преподаватели във Факултета.  

През отчетния период бяха взети решения за въвеждане на задочна форма на 

обучение в специалността „Аграрно инженерство”, както и за разкриване на 2 

магистърски програми в същата специалност - „Земеделска техника” и „Възобновяеми 
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енергийни източници в аграрния сектор”. Обсъден и приет е учебен план за нова 

магистърска програма „Развъждане на селскостопанските животни“ в специалността 

„Зооинженерство“. 
 

3.4. Организация на учебния процес 

За всички студенти от АФ е въведена дисциплината „Въведение в аграрните 

науки“ (ВАН), в учебния план на която е включено запознаване на студентите с най-

важните акценти от учебната дейност където занятията се извеждат от Деканското 

ръководство. В извеждането на тази дисциплина участват и преподаватели от различни 

професионални направления, което според нас трябва да продължава. 

Студентите се запознават  със съдържанието на учебните програми по конкретните 

дисциплини при започването на занятията - от преподавателите, водещи лекциите и 

упражненията по тях.  

На сайта на АФ се публикува информация, касаеща обучението на студентите - 

учебни планове на специалностите, квалификационни характеристики, условия и график 

за прием в ОКС “Магистър”, разписите за учебните занятия, датите за изпити – редовни и 

поправителни,  ликвидационни и перманентни сесии, конспектите и датите за Държавните 

изпити. Предоставянето на информация трябва да продължава и да се разширява. 

Учебна документация 
Документацията, свързана с учебния процес е налична в Деканата на АФ, в 

Методичните съвети по специалности, както и във всички катедри и секции.  

Изпитните протоколи след приключване на изпитите се връщат навреме от 

преподавателите в Деканата, но не винаги оценките се нанасят в главните книги в 

регламентирания срок, което понякога затруднява работата особено при изготвяне на 

информацията и дипломирането на студентите. 

Учебни занятия 
Стремежът ни е разписът за учебните занятия за специалностите в АФ да се 

изготвя така, че да осигури нормално провеждане на аудиторните и практическите 

занятия, както и на посещенията на практически бази. Същевременно е желателно да има 

достатъчно време за самостоятелна подготовка на студентите, свързана най-вече с 

провеждането на текущ контрол. Понякога се получава така, че часовете за аудиторни 

занятия не са равномерно разпределени в дните през седмицата. За някои специалности 

занятията приключват още първите три дни, а при други се получава голяма разлика 

между сутрешните и следобедните занятия. В тази връзка Деканското ръководство счита, 

че трябва да се намери решение на този проблем и учебния разпис за занятията на 

студентите от всички специалности да бъде балансиран през всички дни от седмицата. 

Работата при изготвяне на разписите за занятията за специалностите, по които се 

провежда обучение в АФ, се затруднява понякога и от предпочитанията на една част от 

преподавателите по отношение не само на дните, но и на часовете, в които да бъдат 

ангажирани. 

Продължава да има затруднения за нормално протичане на учебния процес в 

началото на учебната година, също и в началото на втория семестър, най-вече поради 

неизяснен статут на една част от студентите. Основна причина за това са неположени 

изпити и неплатени такси за обучение, поради което в началото на семестъра невинаги е 

изяснен броя и състава на студентските групи. Формирането на учебни групи с по-голям 

брой студенти затруднява извеждането на занятия по някои дисциплини, но при 

необходимост Деканското ръководство предприема необходимите мерки за редуциране на 

по-големия брой студенти в групите. Имайки предвид спецификата на отделни 

дисциплини и твърде различната учебна натовареност на преподавателите, невинаги 

сформирането на оптимален брой групи и оптимален брой студенти в група по всички 

дисциплини и специалности е възможно.  

Деканското ръководство счита, че е необходимо още да се оптимизира хорариума и 

семестъра на изучаване при дисциплини, където броя на студентите за един лекционен 
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курс е малък. Наличието на много дисциплини води до голяма учебна натовареност на 

едни и същи преподаватели. Смятаме, че направленията на специалностите, по които се 

обучават студентите в АФ, и кадровия потенциал на преподаватели дава възможност да се 

направи необходимото в рамките на учебните планове.   

Практическо обучение 
Студентите от ОКС “Бакалавър” провеждат учебни практики както по отделни 

дисциплини, така и летни учебни-производствени практики - за I, II и III курс, и 

предипломен стаж за IV курс. Практиките се провеждат групово или индивидуално в 

избрани обекти в страната. Според Деканското ръководство е необходимо да се извърши 

актуализиране на програмите за провеждане на летните учебно-производствени практики. 

Студентите, които заминават на „летни бригади“ в чужбина в животновъдни или 

растениевъдни ферми, получават възможност, след успешна защита, за признаване на 

предвидената по програмата лятна учебно-производствена практика. 

 

3.5. Работа със студентите и Студентския съвет 
Деканското ръководство провежда срещи с курсове, групи и отделни студенти по 

конкретни въпроси от съвместната работа, както и редовни срещи с представители на 

Студентския съвет. Курсовите ръководители също осъществяват връзка със студентите по 

курсове и специалности.  

Кръжочна дейност 
В някои катедри/секции студентите имат възможност да участват в кръжочна 

дейност. Съвместната работа с преподавателите води до разработване на дипломни 

работи, включване на студентите в научни проекти, в научни сесии и в научни 

публикации.  

Мобилност на студентите 

Основен проблем за студентите по програма Еразъм за обучение в чужбина е 

владеенето на чужд език, както и признаването на оценките по отделни дисциплини или 

модули от дисциплини, изучавани в чужбина, от страна на водещите преподаватели в АФ.  

По отношение на вътрешната мобилност на студентите - прехвърлени от други 

университети, от други факултети на Университета, от една специалност в друга, от по-

ниска образователно-квалификационна степен на обучение в по-висока и т. н., считаме че 

въведените правила регламентират ясно провеждането на занятия и полагането на 

семестриални изпити. 

Стипендии 
В Тракийският университет се осъществят дейности по изпълнение на проект 

„Студентски стипендии и награди 2010-2012”, схема BG051PO001/4.2-04, съфинансиран 

от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, като стартира работата на екипа и по ІІІ-та фаза на проекта. Според условията 

на проекта, стипендии и награди се присъждат на студенти от редовна форма на обучение 

(държавна поръчка и платена форма). Наградите са еднократни и се отпускат за всеки 

учебен семестър при определени условия. В таблица 9 е отразен броя на студентите от 

АФ, получили стипендии или награди през последните 2 учебни години. 
 
Таблица 9. Студентски стипендии и награди по схема BG051PO001/4.2-04 

Учебна  

година 
Семестър 

Брой  

стипендии 

за успех 

Изплатени суми 

за стипендии, лв. 

Брой  

специални 

стипендии 

Изплатени суми 

за награди.лв. 

2011/12 
Зимен 54 20880 2 400 

Летен 39 23400 - - 

2012/13 
Зимен 75 37800 1 200 

Летен 91 54600 1 200 
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3.6. Акредитации на специалностите 
През 2013 год. изтече тригодишния период от получаването на програмната 

акредитация на професионалните направления – „Биологически науки” и „Общо 

инженерство”. Процедурата за следакредитационното наблюдение и контрол приключи за 

професионално направление „Биологически науки”, в резултат на което получихме 

решението на Акредитационния съвет, което е прието с Протокол № 14 от 25.07.2013 год. 

За професионално направление „Общо инженерство” документите са депозирани – вх. № 

88 от 07.02.2014 г. 
 
3.7. Система за контрол и поддържане на качеството на обучение 
Факултетската комисия по качество на обучението, която работи съвместно с 

Университетската комисия и екипа от сектор “Качество на обучението и акредитация”, 

както и в сътрудничество с Деканското ръководство организира провеждане на 

студентските анкети в предвидения срок. През изминалата година комисията активно 

участва в провеждане на анкетите със студентите от АФ във връзка с рейтинга на 

университетите. 

Студентска оценка за качество на обучение 
Обобщените резултати от проведените анкети показват, че според студентските 

мнения комплексните оценки на оценяваните преподаватели от АФ са много добри. 

Студентската оценка за качество на обучението включва научните и педагогическите 

качества на преподавателите, провеждането на учебните занятия и др. В проучването на 

студентската оценка за качеството на преподаване през учебната 2012/13 година – летен 

семестър в Аграрния факултет на Тракийски университет са обхванати 190 студенти.  

В резултат на проучването са формирани 43 комплексни оценки за 28 

преподаватели, от които 20 са хабилитирани и 8 нехабилитирани (част от преподавателите 

са получили комплексни оценки по повече от една дисциплина). Комплексни оценки не са 

формирани за преподавателите, оценени от по-малко от 7 студенти (по-малко от една 

студентска група). 

Много добри са 90.70% от комплексните оценки на преподавателите в АФ, а добри 

– 6.98%. Според студентските мнения и възприетата скала преподавателите с 

незадоволителна комплексна оценка представляват 2.33% (табл. 10). 
 

Таблица 10. Процентно разпределение на комплексните оценки според  
                                      студентското мнение (%) 

Вербална комплексна оценка Комплексна оценка, (%) 

Много добра 90.70 

Добра 6.98 

Незадоволителна 2.33 

 

Потвърждава се тенденцията от предходните проучвания, че по-високо е оценявана 

компетентността на преподавателите, а по-ниско – педагогическите им качества (Фиг. 1).  

 
Фиг. 1. Средни оценки на преподавателите от АФ 
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Резултатите показват, че според мнението на по-голяма част от студентите, 

учебните занятия се провеждат според учебното разписание, но има и преподаватели, 

които присъстват периодично, т. е. в началото и в края на практическите занятия, което е 

смущаващо (табл. 11). По отношение редовността (регулярността) на провеждане на 

занятията, резултатите показват, че според мнението на 86.85% от студентите, всички 

учебни занятия се провеждат според учебното разписание. Проблем с присъствието на 

асистентите по време на занятия се наблюдава според общо 20% от мненията на 

студентите, според които част от асистентите присъстват периодично и в началото и края 

на упражненията. Според резултатите проблем се наблюдава предимно с посещаемостта 

на студентите на лекциите (табл. 11).  
 

Таблица 11. Провеждане на учебните занятия от преподавателите и посещаемост  

                                                                   на студентите 

Преподавателите провеждат редовно Проведени учебни занятия, % 

Всички занятия 86.85 

Повече от половината занятия 7.61 

По-малко от половината занятия 2.77 

Не  0.87 

 Асистентът присъства Присъствие на асистентите, % 

През цялото време 62.30 

Периодично 16.39 

В началото и в края на упражнението 3.61 

Студентите посещават занятията: Посещаемост на студентите на лекции, % 

Всички 50.55 

Повече от половината 32.60 

По-малко от половината 12.45 

Не 3.66 
* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти неотговорили на част от 

въпросите.  
 
Добри са резултатите по отношение проучване на динамиката на интереса към 

изучаваната дисциплина в резултат на проведеното обучение (лекции/упражнения), а 

именно в посока повишаване на интереса на студентите (табл. 12). 
 

Таблица 12. Динамика на интереса към изучаваните дисциплини 

Посока на промяна на интереса Динамика на интереса, % 

Повиши се 66.26 

Запази се същия 26.30 

Понижи се 6.40 
* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти неотговорили на част от 

въпросите. 
 

Достъп до всички индивидуални резултати се разрешава на Ректора на 

университета – за всички преподаватели, а на Декана – за преподавателите от съответното 

структурно звено, което ръководят. 
 

 

4. Научноизследователска дейност и международно 

    сътрудничество 
През 2013 г. научноизследователската дейност в Аграрния факултет е организирана 

в съответствие с утвърдените в предходния период научни направления. Научно 

изследователска дейност в Аграрния факултет се провежда в четири направления: 

- „Животновъдство“ 

- „Растениевъдство“ 
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- „Екология“  

- „Аграрно инженерство“ 

 

4.1. Научноизследователска дейност 

Научноизследователската дейност в АФ се извършва със средства от няколко 

направления: от Държавния бюджет, от МОН и от международни проекти и договори, 

както и по поръчка от бизнеса. Най-голям брой проекти се разработват 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. 

В Аграрния факултет за  периода януари – декември 2013 г. са провеждани научни 

изследвания по общо 52 проекта. От тях – 25 са от приключили, а 27 са междинни, както 

следва: 

Приключили проекти:  

- Направление „Животновъдство“ – 10 бр. 

- Направление „Растениевъдство“ – 4 бр 

- Направление „Екология“ – 5 бр. 

- Аграрно инженерство- 3 бр. 

- Инфраструктурни проекти – 2 бр. 

- Проект за научни форуми – 1 бр. 

Текущи проекти:  

- Инфраструктурен проект – 1 бр. 

- Направление „Животновъдство“ – 12 бр;  

- Направление „Растениевъдство“ – 4 бр; 

- Направление „Екология“ – 6 бр; 

- Направление „Аграрно инженерство“ – 2 бр; 

- Общо университетски проекти – 2 бр.  

Чрез конкурс през 2013 година са утвърдени 26 научни проекта, както следва : 

- инфраструктурен проект в АФ – 1 бр.,  направление „Животновъдство” – 12 бр., 

направление „Растениевъдство” – 4 бр., направление „Екология” – 6 бр., направление 

„Аграрно инженерство“ – 2 бр., проект за научни форуми – 1 бр.  (Приложение1) 

Във връзка с разработваните проекти са публикувани общо 19 научни статии, от 

които  14 статии са публикувани в национални реферирани списания и 5 статии са 

публикувани в международни реферирани списания, разпределени по научни направления 

както следва: 

- Направление „Животновъдство“ – 8 бр. 

- Направление „Растениевъдство“ –  3 бр. 

- Направление „Екология“ – 4бр. 

- Направление „Аграрно инженерство“ – 4 бр. 

От резултатите,  получени от научните изследвания по проектите са разработени 6 

дипломни работи на студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”. 

В представените приключили и текущи проекти  за периода 2013 г. реално са 

участвали от АФ общо 54 учени, които имат 120 участия. Освен това при разработването 

на проектите са участвали допълнително и 21 учени от други научни институции: от 

Ветеринарно медицински факултет - 10; от Стопански факултет – 3; от ФТТ – 2  и 6 са от  

други външни институции.  Освен преподавателите в проектите са участвали още и 55 

студенти и 5 докторанти. Общо от приключилите и текущи проекти най-голямо е 

участието на доцентите – 27, следвани от асистентите – 20, и професорите 7.  

От учените участващи в разработването на проекти, 42 притежават ОНС „Доктор” 

и 4 научна степен „Доктор на науките”. 
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4.1.2. Научни  проекти финансирани по фонд „Научни  изследвания” на 

МОМН и други национални програми 

През 2013 г. в АФ е извършвана научноизследователска дейност по 11 проекта 

финансирани от ФНИ: 

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 ТрУ- Доц. д-р Светла Георгиева, 

(05.12.2012–2014 г.) 

2. BG051P0001-4.3.04-0026 „Развитие на център за електронни форми на дистанционно 

обучение в Тракийския университет”, финансирано 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 ЕС”. 

Ръководител:  Проф. дсн Живко Кръстанов; Срок на изпълнение: 2011–2013 година. 

Участник- гл. ас.д-р Антония Стоянова 

6. Проекt № 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 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 
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4.1.3. Международни научни проекти 

През изминалата година в АФ е извършвана научноизследователска дейност по 6 

международни проекта: 

1. EU, Seventh Framework Programe (FP7), Project – PIRSES-GA-2012-316067 (2013-2016) 

“Herbal Protection” – Участници проф. дсн Стефан Денев и проф. дсн Димитър Павлов. 

Координатор – проф. двмн Стойчо Стоев - ВМФ 

2.  „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. 

3. 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 

4. RER/5/017 Enhancing productivity  and quality of major  food crops. yчастник ас д-р Н. 

Вълчев 

5. 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 

6. 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. участник- доц. д-р Грози Делчев*  

В Аграрния факултет са разработени и 7 пилотни проекта, които се използват от 

фирми-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. 

1. „Култивиране на зарибителен материал от пъстървови видове при всесезонно 

получаване на хайвер и изкуствено размножаване чрез използване на криоконсервирана 

семенна течност”,   с ръководител проф. дсн Васил Атанасов 

2. „Изкуствено и полуизкуствено размножаване на бяла риба през различните годишни 

сезони”, с ръководител проф. д-р Йордан Стайков 

   

3. „Изкуствено и полуизкуствено размножаване на европейски сом и отглеждане на 

личинки и зарибителен материал в рециркулационна система, интегрирана с аквапоник, 

при разработени биотехнологични параметри за органично аквапроизводство”, с 

ръководител проф. д-р Йордан Стайков 

4. „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”, с ръководител проф. д-р Йордан 

Стайков 

5. „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”, с ръководител проф. дсн Васил Атанасов 

6. „Разработване на биотехнологични параметри за индуциране на триплоидни форми чрез 

методите на асистираната репродукция при дъгова пъстърва и отглеждане на зарибителен 

материал”, с ръководител проф. дсн Васил Атанасов 

7. „Суперинтензивно отглеждане на пъстървов зарибителен материал при целогодишно 

получаване на хайверени зърна и провеждане на асистирана репродукция с 

криоконсервирана сперма”, с ръководител проф. дсн Васил Атанасов 
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  4.2. Научна конференция 
През 2013 г  Аграрния факултет организира и участва в: 

1.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 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”. 

 

4.3. Проведени срещи и семинари с чуждестранни участници  

1. 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 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. Д 

Павлов. 

3. Посещение на  гръцки ученици от предуниверситетско обучение. Изнесена е 

лекция за състоянието на аграрното производство в България от проф. 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. 



23 

 

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: 

- 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. 
 
4.4.  Открити академични лекции, изнесени от гост-лектори  

1. Изнесена публична лекция на тема „Развъдни проблеми в свиневъдството“ 

Лектор проф. Апостол Апостолов – Земеделски институт- гр. Шумен. Обсъдено е 

състоянието и проблемите пред  свиневъдството в България. 

2. Изнесена публична лекция на тема "България и новата световна геополитика на 

водата и храната", на 18.10.2013 г. Лектор г-н Алекс Алексиев, възпитаник на 

Калифорнийския Университет САЩ, специалист в областта  на националната сигурност и 

международните отношения, автор на книги и стотици статии. Ръководител на пилотен 

проект в областта на овцевъдството. 

 

4.5. Национални изложения 

През 2013 г. АФ е участвал в провеждането на 2 изложби: 

1. Участие в АГРА 2013. Аграрният факултет участва със свой щанд. 
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2. Представяне на Аграрен факултет в национална изложба за земеделска техника- 

БАТА АГРО 2013. 

Дата на представянето 17.05.2013 г. 

Презентация – Проф. дсн Радослав Славов - Декан на АФ.  

Представени са специалностите в АФ, обучаваните студенти в различните ОКС, научни 

проекти и международно сътрудничество.  

Място – Летище, Стара Загора 

 

4.6. Научна активност и издателска дейност 

През отчетния период преподавателите от АФ са публикували общо 166 научни 

публикации в научни списания и сборници от научни конференции (Приложение  5). От 

тях 30 публикации са в чуждестранни списания с и без импакт фактор и 119 са в 

български списания с и без импакт фактор. В сборници от чуждестранни и български 

конференции са публикувани 17 статии. Публикувана е 1 монография. Регистрирани са 

общо 118 участия в научни конференции, от които 96 в страната и 22 в чужбина. 

Научните публикации на преподавателите от факултета са цитирани общо 324 

пъти. От тях 138 цитирания са в чуждестранни списания с и без импакт фактор; 78 са в 

български списания с и без импакт фактор и 71 са в дисертации, монографии и книги. 

През отчетния период са направени общо 136 рецензии, от които 21 са за 

дисертации и за академични длъжности, 80 са за научни публикации и 55 са за научни 

проекти. 

Преподавателите от факултета са участвали в разработването на общо 68 проекта. 

От тях 52 са университетски проекти, 11 са национални и 5 са международни проекти.    

Сключени са 7 договора за съвместна дейност с фирми и организации. 

Успешно са защитени 8 дисертации, от които 7 са за ОНС „Доктор“ и 1 за Научна 

степен „Доктор на науките“. 

Проведен е успешно 1 конкурс за академична длъжност „Професор“. 

Преподавателите имат 14 участия в редколегиите на научни списания. Седем 

преподаватели участват в научни комисии и научни съвети.  

Издателска дейност 
През 2013 г. продължи издаването на  научното списание на АФ – „Agricultural 

Science and Technology”. До края на 2013 г. са отпечатани предвидените 4 книжки. Общо 

за годината са публикувани  101  статии, разпределени по книжки: 

- първа – 21 бр. 

- втора – 17 бр. 

- трета – 31 бр. 

- четвърта – 32 бр. 

За подобряване на учебния процес и обезпечаването на студентите с учебници и 

учебни помагала през 2013 година от АФ в Изд. Тракийски университет бяха предложени 

за отпечатване 4 учебни помагала: 

1. Стефан Рибарски, „Месо и месни продукти“ 

2. Тодор Илиев и др., „Мляко и млечни продукти“ 

3. Галя Панайотова, „Агрохимия“ 

4. Стефан Рибарски, „Промишлено охлювъдство“ 

Отпечатани и предоставени са ръководство по „Свиневъдство“ от гл. ас. Валентин 

Дойчев и учебно помагало „Профилактика и болести при хидробионтите“ с автори проф. 

д-р Юри Митев, проф. д-р Йордан Стайков и др. 
 
4.7. Обучавани докторанти 

През отчетния период в АФ са зачислени общо 9 докторанти от които двама в 

редовна, двама в задочна форма на обучение и 5 на самостоятелна подготовка. 

(Приложение 2) 

Отчислени, с право на защита са 5 докторанти. 
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4.8. Международно сътрудничество 

През 2013 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 2013 г. АФ поддържа следните договорни отношения : 

• 1. „Договор за двустранен научен обмен с УССТТ, Токио, Япония, със заглавие  

„Обмен на студенти и преподаватели”, Период на действие: 01.04.2007 – 31.03.2012 г., 

Организации – партньори: Университет по Селскостопанство и технологии- Токио и 

Тракийски университет. Координатор на проекта: Хидефуми Кобатаке.  Участници от 

Тракийски университет: Доц. д-р Михаил Панайотов. 

• 2. „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 и Graduate School  of Bioresource  and Bioenvironmental  Sciences, 

Kyushu, Japan.  Координатор на проекта: Prof. Kozuniri Uchida, Vice Dean.  Участник от 

Тракийски университет: Доц. д-р Стефка Атанасова.  Финансиране: 15000 €. 

• 3. „Long term Exchange of faculty staff. Programs relating to research, teaching and 

extension”. Период на действие: 2006 – 2013 г.  Организации  партньори са: Iowa State 

University of Science and Technology, College of Agriculture, USA, Аграрен факултет при 

Тракийски университет.  Координатор на договора: Prof. David Acker, Associate Dean, 

College of Agriculture и Проф. дсн Иван Станков.  

• 4.Договор с Пермски държавен национален изследователски университет 

(ПГНИУ),  Перм, Русия. Цели на проекта: разработване на съвместни научни проекти; 

участие в съвместни научни конференции; публикуване на резултати от съвместни 

изследвания; обмен на студенти и преподаватели. 

• 5.Договор с Таврийски Държавен Университет в Милитопол, Украйна. Цел на 

проекта: обмен на преподаватели и студенти; съвместни научни изследвания; 

разработване на съвместни учебни програми; практическо обучение; съвместни научни 

конференции и обмен на публикации. 

4.8.2.Обмен на студенти и преподаватели  

През 2013 г. обмен на студенти и преподаватели за обучение е извършван в три 

направления - по програма „Erazmus“, по линия на двустранни договори и чрез 

международни конкурси за краткосрочни специализации. 

Програма „Erazmus”. През 2013 г., преподавателите и студентите имаха 

възможност да се обучават в 10 университета, с които АФ има сключени билатерални 

договори за обмен: 

1. ИТАЛИЯ, УДИНЕ - UNIVERSITA DEGLI STADI DI UDINE. 

Област на знание: Животновъдство, Вет. Медицина, Медицина.  

2. ТУРЦИЯ, ANTAKYA/HATAY - MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY 

Област на знание:  Аграрни науки. 

3. ТУРЦИЯ, CANAKKALE - CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY  

Област на знание:Рибовъдство, Животновъдство  

4. ТУРЦИЯ, ISPARTA - SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY  

Област на знание:  Рибовъдство, Животновъдство 

5. ТУРЦИЯ, TEKIRDAG -  NAMIK KEMAL UNIVERSITY 

6. ТУРЦИЯ, BURSA -  ULUDAG UNIVERSITY 

7. ТУРЦИЯ – ISTANBUL 

8. НОРВЕГИЯ – NOFIMA Mat AS, As, Norway 

9. ГЕРМАНИЯ – МЮНХЕН 

Област на знание: Агрономство 
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10.ГЪРЦИЯ - АТИНА 

Обмен по програма „Erazmus”  

През 2013 г. 5 студенти и 6 преподаватели от АФ са посетили чуждестранни 

университети по програма „Еразъм” и др: 

Обмен на студенти: 

1. Кольо Живков Желев, Специалност „Рибовъдство и аквакултури“ 

Период на обучение – 10.09.2012  - 01.07.2013. Приемаща институция – Турция, ISPARTA 

- SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY. Проведено обучение 2 семестъра. Първоначално  

от 09.09. до 03.03.2013 г. първи семестър. След това по покана на обучаващата страна 

продължаване на обучението втори семестър от 03.03.2013 г. до 01.07. 2013 г. 

2. Симона Василева Ничева,  Специалност „Рибовъдство и аквакултури“ 

Период на обучение – 09.09.2012  - 03.03.2013. Приемаща институция – Турция, 

ISPARTA - SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY. Проведено обучение 2 семестъра. 

Първоначално  от 09.09. до 03.03.2013 г. първи семестър. След това по покана на 

обучаващата страна продължаване на обучението втори семестър от 03.03.2013 г. до 01.07. 

2013 г. 

3. Малина Диманова Рудолф-Лукова -  Специалност „Агрономство“ 

Период на обучение – 01.10.2012 г. – 01.04.2013 г. Приемаща институция – 

Германия, TUM- Munhen, Аграрен факултет. Обучението е удължено с още 1 семестър. 

Целият период на обучение е 01.10.2012 г. - 15.07.2013 

4. Нюргюл Юсеин Хасан, студент 2 курс, АИ, Проведено практическо обучение в 

Турция, обект Ил гъда Таръм Бе Хайванджълък. Период на обучение – 01.07.2012 г. – 

30.09.2013 г. 

5. Красимир Павловски, студент 4 курс спец. Агрономство, редовно обучение. 

Проведено практическо обучение в Америка. 

Период на обучението 14.05.2013 г. до 21.09.2013 г.  Приемаща институция: 

Фирма Mark Rosene, Rosene Farms Incorporated, Monroeville, Indiana , USA 

Програма, по която е осъществен обмена – Америка за България. 

Цел на обучението – изучаване на практическия опит при отглеждане на различни 

видове култури и трансфер  на иновационни технологични решения в аграрния сектор в 

България.  Организиран и проведен семинар за състоянието на земеделието в България – 

гр. Раковски, с журналисти и с участието на Mark Rosene и представители на фирма 

Johndeer за производство и продажба на най съвременна техника за сеитба на културите 

(сеялки за директна сеитба).  

Обмен на преподаватели: 

1. Гл. ас. д-р Диана Владова, кат. „Морфология, физиология и хранене на животните“ 

• Програма, по която е обмена- „Еразъм“ – мобилност, обмен на преподаватели. 

• Приемаща институция – Турция, Istanbul University, Faculty of Veterinary 

medicine. 
Период на посещение–04.03.2013 – 08.03.2013 г. 

Цел на посещението  –  обмен на опит в преподавателската и научноизследователска 

области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество. 

Изпълнени дейности:  

- проведена 1 лекция със студенти от ОС Магистър.  

проведени работни срещи с ръководството на Университета. 

2. Проф. д-р Юрий Митев, кат. „Приложна екология и зоохигиена“  

• Програма, по която е обмена- „Еразъм“ – мобилност, обмен на преподаватели. 

• Приемаща институция – Istanbul Universitesy, Турция 
Период на посещение– 08.05.2013 г. – 15.05.2013 г. 

Цел на посещението  –  обмен на опит в преподавателската и научноизследователска 

области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество. 

Изпълнени дейности:  
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- проведена на кратък лекционен курс със студенти тема „Оценка на телесното 

състояние-фактор за поддържане на добро здравословно състояние в стадата от 

млечните говедовъдни ферми“; 

- участие в ежегодната научна конференция, провеждана от факултета за периода 

09.05.2013 г.-12.05.2013 г.; 

- установяване на контакти и участие в дискусии с колеги от различни катедри на 

факултета. 

3.  Доц. д-р Чонка Митева, кат. „Приложна екология и зоохигиена“  

• Програма, по която е обмена- „Еразъм“ – мобилност, обмен на преподаватели. 

• Приемаща институция – Istanbul Universitesy, Турция 
Период на посещение– 08.05.2013 г. – 15.05.2013 г. 

Цел на посещението  –  обмен на опит в преподавателската и научноизследователска 

области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество. 

Изпълнени дейности:  

- проведена на кратък лекционен курс със студенти тема „Осигуряване на 

благополучие и комфорт при свободно отглеждане на говеда за мляко“; 

- участие в ежегодната научна конференция, провеждана от факултета за периода 

09.05.2013 г.-12.05.2013 г.; 

- установяване на контакти и участие в дискусии с колеги от различни катедри на 

факултета. 

4. Гл ас  д-р Катя Величкова, кат. „Биология и аквакултура“, секция „Ботаника“ 

• Програма, по която е обмена- „Еразъм“ – мобилност, обмен на преподаватели. 

Приемаща институция – INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM, Agricultural school 

of Santarém Португалия 
Период на посещение– 16/05/2013г. - 24/05/2013г 

Цел на посещението  –  обмен на опит в преподавателската и научноизследователска 

области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество. 
Контактно лице от приемащата институция: проф. Antonio Luis Gomes, д-р по 

Ветеринарномедицинска паразитология - Sector de Produção Animal, Agricultural school of Santarem 

Изпълнени дейности:  
- Среща с членовете на Instituto Politecnico de Santarem, Agricultural school of Santarém, по 

отношение на обсъждане на материалите и методите на преподаване;  

- Обсъждане на някои възможности за обучение на наши студенти в различни специалности 

на университета в Сантарем; 

- Посещение на лаборатория по Биология и запознаване със методики за изготвяне на 

микроскопски и макроскопски препарати. 

- Снабдяване с нови материали за практичните занятия по Зоология със специалността „ 

Рибовъдство и аквакултура” – спиртни материали на паразити по риби, бозайници и др.; 

5. Ас.  Маргарита Маринова, кат. „Биология и аквакултура“, секция „Зоология“  

• Програма, по която е обмена- „Еразъм“ – мобилност, обмен на преподаватели. 

Приемаща институция – INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM, Agricultural school 

of Santarém Португалия 
Период на посещение–  16/05/2013г. - 24/05/2013г 

Цел на посещението  –  обмен на опит в преподавателската и научноизследователска 

области, изнасяне на лекции, бъдещо сътрудничество. 
Контактно лице от приемащата институция: проф. Antonio Luis Gomes, д-р по 

Ветеринарномедицинска паразитология - Sector de Produção Animal, Agricultural school of Santarem 

Изпълнени дейности:  
- Среща с членовете на Instituto Politecnico de Santarem, Agricultural school of Santarém, по 

отношение на обсъждане на материалите и методите на преподаване;  

- Обсъждане на някои възможности за обучение на наши студенти в различни специалности 

на университета в Сантарем; 
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- Посещение на лаборатория по Паразитология и запознаване със методики за изготвяне на 

микроскопски и макроскопски препарати от хелминти, паразитиращи  по различни групи 

гръбначни животни. 

- Посещение на лаборатория по Анатомия и физиология на животните, запознаване с 

методите на работа; 

- Посещение на информационен център и библиотека; Изнасяне на едночасова лекция с 

дискусия на тема: “ New data on Hymenolepididae cestodes (Cyclophyllidea, 

Hymenolepididae) from waterfowl in Bulgaria”, пред студенти от II-ти курс, ОКС 

„Бакалавър”; 

- Снабдяване с нови материали за практичните занятия по Зоология със специалността „ 

Рибовъдство и аквакултура” – спиртни материали на паразити по риби, бозайници и др.; 

6.  Гл ас. Мима Тодорова – по програма „Учение през целия живот“. Посещение в Мюнхен –  

Германия  

Обмен по двустранни договори 

Посещения на преподаватели от чужбина в АФ: 

1. Посещение на преподаватели и студенти от Япония 

Посетители: 

– Доц. Айой Канеко (еколог) от Университета в гр. Токио 

– Проф. Риуичи Масуда (генетик)  от Университета в гр. Хокайдо 

– Студенти от Университета в Токио – трима. 

Посещението е във връзка с Проектът между Тракийски университет и 

Университета в Токио. Посещението на преподавателите и студентите е във връзка с 

провеждането на генетични и екологични изследвания свързани с разпространението, и 

поведението на различни хищници – бялка, златка, кафява мечка, видра, дива свиня. 

Посещение на Masumi Hisano от Япония. Посещението е  по Договор с УСТТ, 

Япония. Продължителност 3 месеца, от 15. Май до 15 Август 2013. Отговорник на 

програмата Гл. ас. Евгени Райчев. Цел на посещението – обучение, събиране на 

проби от хищници в различни райони на България. 

4.8.3. Специализации в чужбина 

1. Проф. дсн Стефан Денев – специализация в Южна Африка, Университет н 

Йоханесбург и Претория. Срок: 26.06. – 01.10. 2013 г. 

2. Гл. с. д-р Ивайло Сираков – специализация по Българо-Швейцарска програма 

за научен обмен в Цюрих, Университет за приложни науки. Срок: 15.09. 2013 – 15.09. 

2014 г. 

4.9. Кадрови научен потенциал 

Към 27.02.2014 г. в АФ на основен трудов договор са 87  преподаватели. От тях 21 

са професори; 36 са доценти и 30 са асистенти. Научната степен „Доктор на науките” 

притежават 12 преподаватели, а 63 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 са обявени 9 конкурса за асистенти и 3 конкурса за 

докторанти -Конкурси за асистенти: 

- „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“  - 1 

- „Общо инженерство“        - 3 

- „Специални отрасли (пчеларство, бубарство, зайцевъдство 

                                                и дивечовъдство)“    - 3              

- „Месо и месни продукти“       - 1 

- „Развъждане на селскостопанските животни“    - 1 

 

Конкурси за докторанти: 

1. „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“ 

2. „Екология и опазване на екосистемите“ 

3. „Генетика“ 
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За съжаление, конкурсите за редовни докторанти през 2013 г. са неуспешни. 

Неуспешен беше и конкурса за асистент по „Месо и месни продукти“, обявен през 2012 г. 

През 2013 г. развитието на  преподавателите и тяхното професионално израстване е 

една от основните грижи на Аграрния факултет. През този период 1 преподавател е 

получили академична длъжност „Професор“. Назначени са 4 преподаватели на длъжност 

„Асистент“. На 25.02. 2014 г. са избрани от ФС още 3 асистенти. Предстои тяхното 

назначаване. 

През отчетния период Образователна и научна степен „Доктор” са защитили 7 

докторанти. Един преподавател е защитил Научна степен „Доктор на науките“. 

(Приложение 3) 

Присъдено е почетното звание „Професор Емеритус“ в АФ (проф. дсн Илия 

Димитров). 
 
4.10. Информационно обслужване 

През изминалата година в АФ беше направен абонамент за 10 български и 2 

международни списания (Приложение 4.). Допълнително беше направен абонамент за 

списание „Животновъдство BG“. През годината беше направен абонамент за закупуване 

на 46 книги.  

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. 

 

 5. Административна и стопанска дейност 
 

5.1. Материална база 
Един от основните фактори за качественото изпълнение на присъщите на АФ 

дейности са количествените и качествени характеристики на материално-техническата 

база. За реализиране на учебната и научноизследователска дейност Аграрният факултет 

ползва над 75 лекционни и учебни зали,  повече от 80 лаборатории, 90 кабинета  и 

множество спомагателни помещения. Посочените данни показват, че АФ разполага с 

голяма по обем база. Независимо от това, поради обучението на студенти от 5-те 

специалности, предпочитанията на голяма част от преподавателите са занятията да се 

провеждат през първата част от седмицата. Поради това понякога съществуват  

затруднения в обезпечаване на учебния процес с подходящите за конкретните случаи 

помещения. 

Оценявайки пряката връзка между състоянието на МТБ и качеството на учебната и 

НИД общността на АФ положи големи усилия за подобряване  средата, в която се 

реализира  цялостната дейност на Факултета. 

През отчетния период продължи започналият процес на подмяна на осветителните 

тела. Стартира и приключи подмяната на дограмата на територията на Университета и 

респективно на Факултета. Наред със социалния ефект, подмяната на дограмата ще 

допринесе и за сериозни икономии в разхода на ел. енергия. В осъществяването на 

проекта, активно участие взеха и преподавателите и служителите на АФ. Характерът на 

извършваните от фирмите изпълнители на цялостния проект изискваше ежедневни 

ангажименти, често излизащи извън регламентираното работно време, включително и  

почивните дни. В резултат на това своевременно бяха преодолявани произтичащите от 

извършващите се ремонтни дейности проблеми. Деканското ръководство оценява високо 

участието на колектива на АФ в осъществяването на проекта  по подмяна на дограмата и 

счита за свой дълг да изрази благодарността и признателността си за проявеното 

разбиране и отношение. Заедно с това, поради големия обем на довършителни работи за 

отстраняване на последиците от ремонта, както и поради ограничения човешки ресурс, с 

който разполага ТрУ, се наложиха допълнителни мерки и усилия от страна на АФ. На 
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граждански договори бяха ангажирани работници, които извършиха голяма по обем и 

специфична, съобразно конкретните проблеми дейност (изкърпване, шпакловка, 

боядисване на стени и тавани в учебни зали и административни помещения, коридори, 

изрязване на тръби и др.). Със средства от катедрените бюджети и бюджета на АФ в 

редица учебни зали бе подменен силно захабения в резултат от многогодишното ползване 

балатум с ламиниран паркет. В резултат от това, бяха подобрени условията за провеждане 

на учебния процес в 31 зали за упражнения, административни помещения и др. на 

територията на корпуси I, II, III и IV съответно на катедри „Генетика, развъждане и 

репродукция“, „Животновъдство – преживни животни и млекарство“, „Животновъдство-

непреживни и други животни“, „Биохимия, микробиология и физика“ и 

„Растениевъдство“. Бяха поставени щори в 3 компютърни зали и 7 административни 

помещения. Продължи практиката на постепенно ремонтиране на тоалетните на 

територията на АФ. През отчетния период бе извършен основен ремонт на  2 бр. тоалетни 

на територията на секция „Физиология“. В момента се осъществява ремонт на тоалетните 

на територията на кат. „Растениевъдство“ и секция „Биохимия“. Планиран е ремонт на 6 

тоалетни в корпус I. За изпълнение на посочените дейности са наети изпълнители на 

граждански договор. 

Със средства от Ректората и АФ бе довършен основния ремонт на учебно-

експерименталната база на секция „Аквакултура“. Беше поставена топлоизолация и 

освежени  стените на аудитории 1 и 2. Със средства на АФ бе извършено преграждане на 

част от фоайето на 4 етаж и оформена зала с капацитет 40 работни места за нуждите на 

катедра „Растениевъдство“. Със средства на катедрата в същата зала са поставени щори и 

ламиниран паркет. Създаването на новата учебна зала е стъпка към разрешаване на 

проблема с недостиг на лекционни зали с капацитет 40-50 места.  Със съвместните усилия 

на Ректората, административното ръководство на АФ и колектива на секция 

„Физиология“ бе решен изключително сериозен проблем, породен от наличието на 

химически склад в непосредствена близост до учебните зали и кабинетите на секцията. 

След опразване на склада, бяха предприети мерки за ремонт на залата, който тече в 

момента.  

Много сериозни резултати в подобряване МТБ бяха постигнати благодарение 

спомоществувателството на фирми, организации и др. на базата на лични контакти с 

преподавателите от някои катедри на АФ. Чрез договор за дарение и договор за 

извършване на услуги с неправителствени организации са осигурени средства, с помощта 

на които в секция „Свиневъдство“ са климатизирани една учебна зала и един кабинет. 

Поставени са щори на 2 учебни зали и 3 кабинета. Със средства от спонсори бяха 

климатизирани 2 учебни зали  в секция „Овцевъдство“ и новоконструираната учебна зала 

на кат. „Растениевъдство“. Възможността  за осигуряване на средства за нуждите на АФ 

чрез спонсорство може да се приеме като резултат от авторитета, с който се ползват 

преподаватели от Факултета сред организации, институции и фирми в аграрната област.  

Продължава практиката за ремонт на кабинети с лични средства и пряко участие на 

преподаватели от АФ. Чрез тази форма бяха отремонтирани и обновени кабинети на 

преподаватели в секции  „Микробиология“, „Биохимия“, „Генетика“, Овцевъдство“, 

„Бубарство“, Аквакултура и др. Изказваме нашата благодарност. 

Независимо от постигнатото през изминалата година, голяма част от базата на АФ 

се нуждае от сериозни ремонтни дейности. Отчитайки състоянието на  ресурса, с който 

разполага отдел АСД към Тракийски университет и воден от желанието за своевременно 

провеждане на ремонтните дейности на територията на АФ, ръководството счете за 

целесъобразно да назначи от началото на 2014 г. един работник на постоянен трудов 

договор. С негово съдействие, с работната ръка от ТрУ и при необходимост с 

допълнителни работници на граждански договор, Ръководството на АФ има целта и 

амбициите да се довърши ремонта на всички учебни зали.  
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Сериозен проблем, който изисква 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.  

Показателен за мащабите на извършените дейности, свързани с подобряване на 

условията за работа на студенти, преподаватели  и служители от АФ, е обема на 

вложените средства. За закупуване на необходимите строителни материали, консумативи 

и др. общо от бюджета на катедрите и АФ са изразходвани средства в размер на 14873 лв. 

За подмяна на подовата настилка в учебни зали и административни помещения с 

ламиниран паркет са изразходвани общо 12643 лв., а за поставяне на вертикални щори – 

1496 лв. С оглед подобряване условията на труд, със средства от АФ бяха закупени 110 

ергономични стола за преподавателите и административния персонал на стойност 

11695,84 лв. 

Представената по-горе информация показва, че през отчетния период 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 във Факултета.  

Определен принос в това отношение имат преподавателите, служителите и 

студентите от АФ, за което Деканското ръководство им изказва своята благодарност. Тук 

е необходимо да подчертаем, че обема и качеството на извършената работа бе в 

зависимост от ангажираността и личния принос на катедрените колективи. 

През отчетният период, за нуждите на учебния процес, изследователската и 

административна дейности на Факултета е закупена офис техника на обща стойност 25751 

лв. (табл. 13). Голяма част от средствата в размер на 12583 лв. (49%) са обезпечени от 

бюджета на катедрите. Прави впечатление незначителният дял (1.2%) на изразходваните 

средства за нуждите на СДК. Интензивността, с която се провеждат някои курсове 

предполага и отделянето на по-голям ресурс за тяхното обезпечаване с необходимите 

средства и облекчаване разходите от бюджета на катедрите. 
 
Таблица 13.   Закупена компютърна техника през  2013 година 

 № 
по 
ред 

наименование 
ОБЩО  

в т.ч. от 
бюджета 

на 
катедри 

в т.ч. от 
бюджет
а на АФ 

в т.ч. по 
СДК 

в т.ч. по 
проекти 

в т.ч. по 
Ф.Н.И 

брой сума брой сума  брой сума  брой сума  брой сума брой сума 

1 Принтери 7 1268,4 3 464,4 1 247,2     2 309,6 1 247,2 

2 
Многофункционални 
устройства 3 1048,8 3 1049          

3 Компютри 12 8028 6 3996 3 2016   1 672 2 1344 

4 Монитори 13 2806,8 4 806,4 5 1008 1 318   3 674,4 

5 Преносим компютър  10 8697,6 5 4331 2 1344   2 1344 1 1679 

6 Преносим компютър 1 522        1 522     

7 Видеопроектор 5 3228 3 1937 2 1291           

8 Скенери 1 151,2        1 151,2     

  Общо:   25751  12583  5906   318   2999   3944 
Проведените срещи между ДР и катедрените колективи изтъкна на преден план 

потребността от подмяна на амортизираната техника и апаратура с нова. В това 

отношение особено остро бе поставен въпроса за закупуване на нови микроскопи за 

учебна и научна работа. ДР счита, че поставеният проблем е основателен и изисква 
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предприемане на конкретни стъпки за неговото решаване, вкл. обсъждане и  намиране на  

най- рационалната форма за това -  предоставяне на техниката персонално на катедрите, 

или структуриране на централна микроскопска лаборатория, която да се ползва по 

определен график!    

В настоящия момент, за нуждите на цялостната дейност на АФ се използват 188 

компютърни конфигурации, от които 90 бр. на разположение на катедрите, 59 бр. плюс 

„Компютърния клас“ са обособени в компютърни зали  и 39 се ползват за 

административно обслужване. От наличните 62 преносими компютъра 18 бр. са за 

централизирано обслужване на учебния процес и 54 бр. на разположение на катедрите. 

Факултетът разполага с 30 мултимедийни проектора, 12 от които са закупени със средства 

от катедрените бюджети и са изцяло на тяхно разположение. От посочената информация 

се вижда, че като цяло факултета е добре обезпечен с технически средства за онагледяване 

на учебния процес. Анализът на информацията показва, че проявяващият се в определени 

ситуации дефицит на преносими компютри се дължи на неефективното използване на 

намиращите се в катедрите такива.  

Съществена част от учебния и изследователски процес се извършва в базата на 

УОС при ТрУ. През отчетния период то арендува и обработва 4000 дка. с пшеница, 

люцерна, царевица, слънчоглед и житно-грахови смески. УОС полага грижи и за 50 дка 

опитно поле, създадено от катедра „Растениевъдство”.  

В УОС понастоящем се отглеждат 151 бр. говеда, 167 бр. овце, 57 бр. прасета, 12 

бр. коне, 54 бр. зайци от различни категории и възрастови групи и 23 бр. пчелни 

семейства.  

 Сравнително доброто състояние и благоприятното разположение на 

Експерименталната сграда до  основния учебен комплекс и общежитията е създава добри 

предпоставки за ползване на експериментални сгради за дребни животни да се използват 

активно за нуждите на изследователската дейност и учебния процес, вкл. кръжочна 

дейност и учебни практики. Считаме, че през отчетният период базата не бе натоварена в 

достатъчна степен. В нея са изведени експерименти за нуждите на 2 научни проекта на 

секция Физиология : 

Проект 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  научни проекти 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. 

В експерименталната  база се обучавани студентите от специалностите 

„Зооинжинерство“, „Екология и опазвани на околната среда“ и „Агрономство“  

 През отчетния период със съдействието на студенти и под ръководство на 

преподавател от секция „Физиология“ бе извършено освежаване на сградата и оградата на 

базата. 

  Секция „Физиология” използва базата за провеждане на практически занятия със 

студенти от специалности „Зооинжинерство”, „ЕООС” и „Агрономство”.  

Безспорните предимства на експерименталните сгради за дребни животни са 

основание да се търсят възможности за построяване на допълнителни модули. През 

отчетния период бяха положени усилия от страна на Ректорското и Деканско ръководство 

за разширяване на базата за експерименти с дребни животни на базата на публично частно 

партньорство. В тази връзка са проведени консултации с фирма, проявяваща интерес към 

съвместни дейности. Беше разработен идеен проект от кат. „Аграрно иженерство“. С 

оглед спазване на изискванията за хуманно отношение към животните по време на 

експеримент и учебна дейност е в ход процедура по сертифициране на сградите. 
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 Неразделна част от МТБ на АФ е и Музейната сбирка. Ремонтите дейности, 

свързани с подмяната на дограмата, наложиха да се консервират експонатите в нея. По 

настоящем е възстановена и функционира секция  „Аграрно образование и етнография”. 

По-сериозни усилия са необходими за възстановяване състоянието на  секция 

„Биологично разнообразие”. Необходимите за целта материали са обезпечени.  

 Отчитайки цялостното състояние и възможности на наличната материална база, 

както и с оглед запознаване на студентите със съвременната техника и технологии и  

реалните условия на производство, Аграрният факултет използва базите на научни 

институти, предприятия от производствен и преработвателен тип и др. Тази дейност се 

реализира на базата на договори за съвместна дейност, които непрекъснато се 

актуализират и разширяват. Принос в това имат както административното ръководство, 

така и преподавателите от АФ. Тази форма на сътрудничество и ползване на бази извън 

територията на ТрУ се ценят високо при процедурите по акредитация. През отчетния 

период са сключени 15  нови договора за сътрудничество. 

 Анализирайки състоянието на материалната база, потребностите на АФ във връзка 

с реализация на цялостната му дейност, постигнатото в посока подобряване състоянието и 

извършеното до този момент, ДР счита, че пред АФ стоят важни задачи в посока на по-

нататъшно подобряване условията за ефективно провеждане на присъщата на Факултета 

дейност. В тази връзка резерви има и в посока максимално използване на наличните 

ресурси, вкл. човешки потенциал, при подобряване условията за учебен и 

научноизследователски процес, и като цяло на средата и условията за работа. За целта е 

необходима по-голяма инициативност от страна на отделните структурни звена към 

Факултета. 
 

5.2. Практическо обучение на студентите 

 Повишаването конкурентноспособността на специалистите, обучавани в АФ и 

възможността за тяхната реализация, нарастващите изисквания на потребителите на 

кадри, налагат постоянни усилия за  подобряване на практическата подготовка на 

студентите от всички специалности. Това стимулира усилията на ръководството и 

преподавателите от АФ през отчетния период да търсят възможности за оптимизиране на 

наличните условия и за използване на нови.  

Независимо от многообразието на факторите, влияещи върху качеството на 

практическата подготовка, един от основните си остава МТБ. По различни причини, но 

основно финансови, полаганите усилия през разглеждания период не доведоха до 

желаните промени и подобряване на средата за провеждане на практическите занятия в 

УОС. В резултат на това, в базите на ТрУ трудно се създават условия, позволяващи 

обучение в реална работна среда. Отчитайки посоченото, и с цел компенсиране на 

проблема, активно бе използвана възможността практическите занятия по време на 

семестъра да се извеждат и в бази на научни институти, предприятия от производствен и 

преработвателен тип, държавни институции, неправителствени организации и др. В 

повечето случаи, тази дейност е регламентирана чрез договори за съвместна дейност, но 

не са малко случаите, когато е обект и на преки контакти на преподавателите. През 

отчетния период са проведени общо 153 посещения на обекти, извън Сградата на ТрУ 

респективно АФ,  от които 61 през летен семестър, 69 през зимен и 23 със задочни 

студенти. За целта, по предварително съгласувани заявки от ръководителите на катедри се 

изработваха графици за транспорт до обектите с факултетски и университетски 

транспортни средства. През отчетния период студенти от  IV курс на специалност 

„Зооинженерство“ под ръководство на преподаватели от приложните дисциплини 

посетиха ИПЖЗ гр. Троян и биволовъдната ферма в с. Горна росица, а от специалност  

„Агрономство“  Институт по растителни генетични ресурси гр. Садово. Мнението на 

студентите и преподавателите е положително, но по-добър ефект би се получил при 

включване на по-голям брой значими обекти, респективно удължаване времето от един на 

няколко дни. 
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Добри възможности за повишаване мотивацията и подобряване практическата 

подготовка на студентите дава и участието им в други, невключени пряко в учебните 

програми дейности – демонстрации на водещи фирми, изложения и др. В тази връзка за 

студентите от последен курс се организира посещение в рамките на Международното 

селскостопанско изложение “АГРА” гр. Пловдив. Полезна форма е и участието на 

студенти от специалностите „Зооинженеркство“ и „Аграрно инженерство“ в 

традиционното изложение на селскостопанска техника  БАТА АГРО. 

Сериозен проблем за ефективността на практиките се явяват затрудненията, които 

студентите срещат при самостоятелното осигуряване на обекти на съвременно 

технологично ниво. В тази връзка, ръководството на АФ и преподавателите, полагаха 

необходимите усилия в рамките на договорните отношения и лични контакти за 

осигуряване на 240 места за провеждане на учебни практики и пред дипломни стажове. 

Трудностите в тази посока бяха свързани с невъзможността студентите да провеждат стаж 

извън рамките на родните си място поради финансови причини. 

Нова и полезна форма за повишаване практическата подготовка на студентите се 

явява разработеният в рамките на ТрУ проект „Студентски практики“, реализиран с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 

съфинансиран от Европейски сициален фонд на ЕС. Аграрният факултет взе активно 

участие в неговата реализация. От представената на таблица 14 информация се вижда, че 

за участие в проекта са регистрирани общо 505 студента от всички специалности. До 

момента практиката са провели 228 души. Съгласно изискванията на проекта, за 

реализация на практиката е необходимо участие на преподаватели от факултета. Като 

академични наставници са се регистрирали 28 преподаватели. От страна на работодатели 

за провеждане на практики са се регистрирали 40 обекта-научни институти, 

производствени предприятия в областта на животновъдството и рибовъдството, 

земеделски производители, фирми, неправителствени организации, ведомства и др. За 

добрата координация между студенти, наставници и приемащите организации 

(работодатели), както и за своевременно решаване на не-малко проблеми, основен принос 

имат определените за нуждите на проекта технически лица от АФ и ТрУ. На база 

проведените до момента практики може да се отчете, че тази форма е полезна за всички 

страни-участващи в проекта. Освен запознаването на студентите с условията на реалното 

производство се създават условия и за реализацията им след завършване, каквито 

предложения са налице от страна на работодателите. 
 

 Таблица 14.       Проект Студентски практики 
Специалност 

 
Регистрирани студенти 

до 13.01.2013, бр. 
Провели практика до 

13.02.2014, бр. 
„Екология и опазване на 
околната среда“ 

 
147 

 
76 

„Аграрно инженерство“ 35 12 

„Агрономство“ 87 30 
„Зооинженерство“ 159 69 
„Рибовъдство и аквакултура“ 77 41 
Общо за Аграрен факултет 505 228 

  
ДР счита, че резерви в посока на подобряване практическата подготовка има в по-

активно участие на студентите в кръжочната дейност на катедрите и реалното им 

включване в работата по научноизследователските проекти.  

Изградените нови лаборатории към АФ и съвременното им оборудване също 

създават добри предпоставки и възможности за запознаване с нови, съвременни методики. 

Заедно с това, студентите могат да са много полезни в процеса на осигуряване и 

подготовка на пробите, поддържане на лабораториите и др. дейности и успоредно с това 

да усвояват нови полезни навици, знания и умения. 
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 Резултатите от провежданите до сега практики и стажове налагат задълбочен 

анализ на всички аспекти, свързани с този процес – учебни програми, условия, стимули, 

време за провеждане и др. Би могло да се мисли за по-пластични 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 практики, разработване на проекти 

финансирани по различни програми и др.  
   

5.3. Следдипломна квалификация 

 Организацията и провеждането на курсове по СДК се затвърди като важна и 

неразделна част от цялостния учебен процес на АФ. Разностранната професионална 

квалификация на преподавателите от факултета  позволява да се предлага обучение по над 

90 програми. От представената на таблица 15 информация се вижда, че през отчетния 

период ефективно обучение е повеждано по 13 от тях. Общият брой на курсистите, 

обучени по посочените програми и придобили съответните свидетелства е 260 души. 

Общата сума на постъпленията от такси на курсистите възлиза на 78450 лв., а на 

отчисления за АФ 16119 лв. Най-много курсисти са обучени в курсовете по “Защита и 

хуманно отношение към животните при транспорт”, “Инструктори и съдии по конен 

спорт” и “Информационна дейност мярка 214-агроекологични плащания”. 

Посочената информация показва, че следдипломното и професионално обучение 

представлява сериозен резерв за подобряване финансовото състояние на Факултета и 

преди всичко на преподавателите от него. Отчитайки това, ръководството на АФ в лицето 

на Деканата и Факултетният съвет, съдейства за своевременно придвижване на 

процедурите съобразно правилата за СДКПО. Осигурена е възможност и за непрекъснато 

актуализиране на старите и приемане на нови курсове, в зависимост от възникналите 

потребности на пазара. За популяризиране на 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 се използват всички възможни форуми – кандидатстудентска кампания, 

семинари, изложения, демонстрации на фирми и др.  

Като неразделна част от цялостния учебен процес на АФ, дейността по СДК е 

подчинена както на специфичните, така и на общите правила и изисквания във Факултета 

и има определено влияние върху формиране на определено обществено мнение и 

популяризиране авторитета на АФ. Това задължава всички участници от Факултета в този 

процес, да проявяват необходимата  отговорност при организирането и провеждането на 

курсовете - стриктно спазване на утвърдените програми и графици за провеждане, 

оформяне и поддържане на цялостната документация и др.  

Независимо от постигнатите резултати, считаме, че АФ има още неизползвани 

резерви за подобряване и разширяване на своята дейност в посока на следдипломното и 

професионално обучение. За целта е необходима по-голяма гъвкавост при формулиране 

тематиката, учебните програми, формата, продължителността на курсовете, съобразно 

изискванията на потребителите.  

Таблица 15.      Курсове и индивидуални специализации по СДК в АФ  

     за периода 2013–2014 г. 

N по 
ред 

Наименование на курса 
(специализация) 

Курса 
бр. 

Курсисти 
бр. 

Постъпления  
АФ/лв. 

Отчисления 
за АФ/лв. 

1 
Инструктори и съдии по конен 

спорт (4 курса) 4 55 16500 5280 
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2 

Информационна дейност мярка 

214 -агроекологични плащания (1 

курс) 1 48 7200 1584 

3 

Производство на овощен 

посадъчен материал (1 

специализация) 1 1 1200 264 

4 

Хуманно отношение и защита на 

животните (работа в приюти и 

хотели за животни и зоомагазини) 

(5курса; 8 специализации)  13 39 7150 2018 

5 Аквакултура (13 специализации) 13 13 21450 4779 

6 

Защита и хуманно отношение към 

животните при транспорт (8 курса;  

13 специализации) 21 80 14550 3576 

7 
Овцевъдство и козевъдство (2 

специализации) 2 2 3200 704 

8 

Хранене на свине при 

промишлени условия на 

отглеждане (1 специализация) 1 1 1350 297 

9 Птицегледач (1 специализация) 1 1 500 110 

10 Биологично земеделие (1 курс) 1 7 1750 385 

11 

Система за управл. на 

безопасността /НАССР/ в 

предприятията в сектора на 

фуражите (4 специализации) 4 4 1200 384 

12 

Стандарти за хуманно отношение 

и защита при отглеждане на 

бройлери и кокошки носачки за 

управители (1 курс) 1 8 1200 384 

 13 

Цветарство, озеленяване на 

паркове и градини, и ландшафтен 

дизайн (1 специализация) 1 1 1200 384 

 
 

За административно и финансово- 

счетоводно обслужване   0 -4029,8 

Всичко 64 260 78450 16119,2 
 

5.4. Отдаване на имущество под наем 

Аграрният факултет се е стремял да използва максимално всички възможности за 

осигуряване на допълнителни приходи. В тази връзка са предприети всички възможни 

средства за отдаване на максимален брой от обектите, с които АФ разполага.  През 

отчетния период от отдаване на 7 обекта бяха осигурени приходи в размер общо на 21490 

лева. В тази връзка трябва да подчертаем стремежа на ръководството да обявява 

своевременно свободните помещения, както и да оптимизира наемните взаимоотношения 

в съответствие с нормативната база. Независимо от положените усилия, през отчетния 

период не бяха оползотворени всички възможности за отдаване на помещения под наем. 

Като основна причина за това може да се посочи липсата на търсене от страна на фирми. 
 
5.5. Условия на труд 

 Основният момент, свързан с условията при които протича трудовата дейност на 

служителите в АФ е свързан с реализацията на проекта по подмяна на дограмата. В 

резултат от това беше постигнат по-голям комфорт в учебните зали, лаборатории и 

кабинети в АФ и ТрУ като цяло. 
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 През отчетния период не бе предоставено работно облекло на служителите от АФ, 

поради факта, че не бе изтекъл определеният от комисията по СБУТ  срок на ползване. С 

оглед на предстоящи процедури по обезпечаване на работно облекло, в ход е  

разработване на нова заявка, съобразена с решенията на комисията по СБУТ към АФ. Тук 

трябва да подчертаем, че предпазно работно облекло се дава съобразно спецификата на 

учебния процес.  
  

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 . 

Отговорността, която стои пред всички нас в светлината на непрекъснато 

нарастващите изисквания към висшето образование, нарастващата конкуренция между 

образователните институции, финансовите затруднения, обвързването резултатите от 

Рейтинговата система с финансирането и др., налагат да отчетем и някои проблеми. 

Запазва се установената тенденция за неравномерно натоварване на преподаватели и 

служители от някои катедри, липса на самоинициатива на работните места, контрол и др., 

които създават предпоставки за недостатъчно уплътняване и спазване на 

регламентираното работно време и постигане на по-високи резултати от цялостната 

дейност. В тази връзка не действа стимулиращо липсата на конкретни критерии и 

изисквания за определяне размера на работните заплати и в тази посока невъзможността 

на този етап за целта да се използват ефективно резултатите от атестацията на 

преподавателите и служителите. 

 

 6. Финансова дейност  
6.1. Приходи 
При уточнен план на приходите в размер на 954 803 лева, изпълнението към 

31.12.2013 е в размер на 1 015 122 или 106% (табл. 16). 

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 

974лева, приходи от консултации и управление на проекти – 42 000 лева, продажба на 

справочници – 1520лева и приходи от изпълнение на договор № ОПОС2-

36/24.07.2013г/256АФ/31.07.2013г/ – 60 132 лева. 

Приходите от наеми са в размер на 21 490 лева/при план 21 400 лева/. 
 

6.2. 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 – 

1149лева 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, 411405 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 257588 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 10487 лева, разходи за дейността на Аграрен 

факултет 186241  лева, разходи за научни проекти 48 560 лева.  
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Основен дял от разходите за издръжка заемат разходите за материали в размер на  

94880 лева, разходите за външни услуги 70 955 лева, следвани от разходите за 

командировки в страната  41689 лева и други.   

За периода от 01.01.2013 година до 31.12.2013 година са закупени дълготрайни 

материални активи на обща стойност 21256 лева и нематериални дълготрайни активи на 

стойност 1484 лева. 
  
 Таблица 16.       Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2013 год.  

                                                      (01.01.2013 – 31.12.2013 г.) 
  I. ПРИХОДИ Уточнен 

план 

2013 

Отчет 

31.12.13 

2013 
под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е    Н А    П Р И Х О Д И Т Е 

24-00 Приходи и доходи от собственост 954803 1015122 

24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 933403 993615 

24-05 приходи от наеми на имущество 21400 21490 

24-19 приходи от други лихви - 17 

36-00 Други неданъчни приходи  190 

36-11        получени застрахователни обещетения за ДМА  65 

36-19 други неданъчни приходи  125 

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите  -2000 -110 

37-02 
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на 

бюджетните предприятия (-) 
-2000 -110 

45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от 

страната 
3500 3500 

46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина   

99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ 956303 1018702 

подпа- 

раграфи 

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 

Уточнен 

план 

2013 

Отчет 

31.12.13 

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
2153000 1939808 

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 
2153000 1939808 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 191250 115808 

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 104350 62870 

02-05 
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на 

възнаграждение 
63900 47503 

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 15000 1149 

02-09 други плащания и възнаграждения 8000 4286 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 395975 339024 

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 
263170 224297 

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 107600 92308 

05-80 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 
25205 22419 

10-00 Издръжка 550518 257588 

10-11 Храна (фуражи)   

10-12 Медикаменти 31824 1282 

10-13 Постелен инвентар и облекло 15000 0 

10-14 
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотеките 
40000 15051 

10-15 материали 167228 94880 

10-16 вода, горива и енергия 20000 9890 

10-20 разходи за външни услуги 136470 70955 

10-30 Текущ ремонт 18000 16031 

10-40 
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО 

и НЗОК) 
5000 781 
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10-51 командировки в страната 82296 41689 

10-52 краткосрочни командировки в чужбина 13500 3152 

10-62 разходи за застраховки 5000 1557 

10-69 други финансови услуги 200 98 

10-92 
 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни 

обезщетения 
1000 0 

10-98 
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 
15000 2222 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални и  активи 94394 21256 

52-01 придобиване на компютри и хардуер 24144 19736 

52-02 придобиване на сгради 0 0 

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 70250 1520 

52-05 придобиване на стопански инвентар   

53-00 Придобиване на  нематериални дълготрайни активи 1500 1484 

53-01 придобиване на програмни продукти 1500 1484 

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 3386637 2674968 

 Натурални показатели - Рекапитулация   

Код 9 8 О б щ и   н а т у р а л н и   п о к а з а т е л и План Отчет 

9 8 0 1 Щ а т н и   б р о й к и 164 146 

9 8 1 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 164 146 

9 8 0 2 Средногодишни щатни бройки 164 146 

9 8 2 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 164 146 

9 8 0 3 Средна годишна брутна заплата 12815 13286 

9 8 3 1  в т.ч.:   по трудови правоотношения 12815 13286 

9 8 0 4 Брой моторни превозни средства 5 5 

9 8 0 5 - в т.ч. - леки автомобили 1 1 

9 8 1 3 
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по 

норматив за издръжка на обучението 
912 912 

подпа- 

раграфи 

III ТРАНСФЕРИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

План 

2013 

Отчет 

31.12.13 

 
А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ 

ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ  И  ДРУГИ 

БЮДЖЕТИ 

  

99-99 III. ОБЩО 0 0 

под-§§ 
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 
  

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 2469380 912975 

61-01 получени трансфери (+)   

61-02 предоставени трансфери   

61-09 
вътрешни трансфери в системата на първостепенния 

разпоредител (+/-) 
2469380 912975 

69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от 

общините) 
 753998 

69-01          Трансфери за поети данъци  върху доходите на физически лица  169183 

69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО  391123 

69-06 
Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно 

осигуряване 
 153657 

69-07 
Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване 
 40035 

99-99 IV. ОБЩО 2469380 1666973 

под-§§ 
В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ 

БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ 

ФОНДОВЕ И СМЕТКИ 

  

99-99 V. ОБЩО 0 0 

 VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК 39046 10707 
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под-§§ 

 
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ПОЗИЦИИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 
 

Уточнен 

план 

2013 

Отчет 

31.12.13 

    

88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - 

нето (+/-) 
-39046 -9046 

88-02 
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за 

бюджетни сметки (+/-) 
-30000  

88-03 
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за 

извънбюджетни сметки (+/-) 
-9046 -9046 

93-00 Друго финансиране – нето (+/-)  -1661 

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 наличност в левове по сметки в края на периода (-)   

95-08 
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на 

периода (-) 
  

95-11 наличност в касата в левове в края на периода (-)   

95-14 
преоценка на валутни наличности /нереализирани курсови 

разлики/ по сметки и средства в страната (+/-) 
  

99-99 
VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И 

ПАСИВИ 
-39046 -10707 

под-§§ 

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 
 

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 
 

Уточнен 

план 

2013 

Отчет 

31.12.13 

 <------          ДЕЙНОСТ    -  код  по  ЕБК   

 1162 Научно изследователско дело ... ... 

3334 Повишаване на квалификацията ... ... 

 3341 Академии, университети и висши училища   

  (наименование на дейността)   

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 
2105000 1912205 

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 
2105000 1912205 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 162900 88554 

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 76000 35616 

02-05 
изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на 

възнаграждение 
63900 47503 

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 15000 1149 

02-09 Други плащания и възнаграждения 8000 4286 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 389300 334464 

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 
259400 221548 

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 105650 90937 

05-80 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 
24250 21979 

10-00 Издръжка 411405 186241 

10-11 Храна   

10-12 Медикаменти 20000 907 

10-13 Постелен инвентар и облекло 15000 0 

10-14 
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 

библиотеките 
20000 4571 

10-15 материали 109537 66680 

10-16 вода, горива и енергия 20000 9890 

10-20 разходи за външни услуги 112720 52239 
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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 дадем много 

добра оценка за извършената работа и постигнатите резултати. Разбира се, има 

необходимост да се работи усърдно в посока към усъвършенстване. Позволяваме си да 

спрем Вашето внимание върху някои от по-важните акценти в бъдещата ни работа. 
 

По отношение на учебната дейност: 
Деканското ръководство счита, че по отношение на учебния процес е необходимо 

да се акцентира на следното: 

 да продължи работата по оптимизиране на съотношението между активни и 

пасивни форми на обучение като се акцентира на практическите занятия, с оглед 

придобиване на навици и умения от студентите; 

 да се извърши актуализиране на програмите за провеждане на летни учебно-

производствени практики със студентите от редовна форма на обучение; 

 да продължи търсенето и прилагането на нови активни форми за провеждането на 

кандидат-студентската кампания, в повече области на страната, с активното 

участие на преподаватели, служители и студенти от всички професионални 

направления; 

 да се оптимизира времето за провеждане на Държавните изпити, провеждането и 

защитите на Държавните стажове, както и сроковете за приемане на документите 

за ОКС „Магистър“; 

 да продължи работата по оптимизиране разпределението на учебната заетост 

между преподавателите в катедрите и като цяло в Аграрния факултет; 

 да продължи дейността по осигуряването на студентите с учебници, ръководства и 

учебни помагала; 

 своевременно нанасяне на оценките от изпитите в главните книги; 

 оптимизация на  седмичните учебни разписи; 

10-30 Текущ ремонт 18000 16031 

10-40 
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО 

и НЗОК) 
5000 781 

10-51 командировки в страната 60048 29462 

10-52 краткосрочни командировки в чужбина 10000 1846 

10-62 разходи за застраховки 5000 1557 

10-69 Други финансови услуги 100 55 

10-91 
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, 

неотчетени по други позиции на ЕБК) 
 0 

10-92 
 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни 

обезщетения 
1000 0 

10-98 
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 
15000 2222 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 22368 15051 

52-01 придобиване на компютри и хардуер 16868 13531 

52-02 придобиване на сгради   

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 5500 1520 

52-05 придобиване на стопански инвентар   

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 0 

    

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 3090973 2536515 
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 стимулиране на студентската мобилност по програма Еразъм, както и признаване 

на оценките по отделни дисциплини или модули от дисциплини, изучавани в 

чужбина; 

 да продължи осигуряването на нехабилитирани преподаватели на основен трудов 

договор за извеждане на практически занятия при специалностите по които се 

провежда обучение в АФ; 

 да се работи по въвеждане на критерии, стимулиращи качеството на учебната 

дейност на преподавателите и успеваемостта на студентите; 

 да се работи по въвеждане на механизми за проследяване реализацията на 

завършилите студенти;  

 да продължи извършването на проверки от Деканското ръководство по отношение 

на спазването на учебните разписи при провеждането на занятия; 

 да продължат да се извършват прегледи от Факултетската комисия по качество на 

обучението съвместно с Деканското ръководство по отношение на катедрената 

учебна документация, наличието на учебни помагала и др. 
 

По отношение на научноизследователската дейност, 

международното сътрудничество, издателската дейност и развитието на 

кадрите: 
За подобряване организацията на научноизследователския процес и повишаване на 

ефективността от изследователската дейност по наше мнение е необходимо да се направи 

следното: 

 да се стимулира разработването на национални  и международни проекти по 

различни програми. 

 да се увеличи броят на договорите с чуждестранни университети. 

  да се разшири сътрудничеството в образователната и научноизследователска 

сфера. 

 да  продължи разработването на инфраструктурни проекти на факултетско и 

университетско ниво за закупуването на съвременна апаратура за извършване 

на комплексни анализи и модернизация на изследователския процес. 

 да  продължи модернизацията на Научноизследователската лаборатория. 

 да се разширят прилаганите методи за пълен анализ на биологични проби в 

аграрната област. 

  да се увеличи броят на публикациите на преподавателите в списания с импакт 

фактор. 

 да се увеличи броя на цитиранията в престижни чуждестранни списания. 

 да се разшири обменът на преподаватели с водещи сродни университети в 

Европа и света.  

 да се увеличи броя на обучаваните докторанти. 
 

По отношение на административно-стопанската и финансовата 

дейност: 
 Отчитайки постигнатото до момента и с оглед подобряване резултатите касаещи 

административно-стопанската дейност на АФ, ДР счита за необходимо: 

 да продължи процеса по осъвременяване на МТБ в катедрите и АФ като цяло 

чрез по-ефективно използване на средствата от делегираните бюджети, научните 

проекти и курсове по СДК; 

 ангажиране на преподаватели, служители и студенти в опазване материалната 

база на АФ; 

 да продължи реконструкцията на помещения и изграждането на зали с 

подходящ капацитет; 
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 анализ на състоянието на техниката, апаратурата и оборудването в АФ с цел 

поетапното и подменяне съобразно потребностите на структурните звена и финансовите 

възможности;  

 максимално използване и разширяване при възможност на базата за дребни 

животни в Студентски град за нуждите на учебния процес и изследователската дейност; 

 изработване на нова визия за оформяне на музейната сбирка на АФ;  

 актуализиране и разширяване на договорите с институции, научни институти, 

ферми, земеделски предприятия, предприятия от преработвателен тип и др. с цел 

осигуряване възможности за максимален брой студенти да провеждат практически 

занятия, летни практики и пред дипломни стажове в условията на реалната практика и под 

контрол и методическо ръководство на преподаватели. 

 разширяване на възможностите за провеждане на групови практики чрез 

осигуряване на средства от проекти, вкл. университетски, ползване на бази от 

партньорски организации и др. 

 активизиране на кръжочната дейност и стимулиране реалното участие на 

студенти в научноизследователски проект. 

 актуализиране програмите за провеждане на летни учебни практики и 

преддипломни стажове, вкл. създаване на условия за по-гъвкава система, позволяваща 

провеждането на практиките в най-активните за отделните направления периоди. 

 отчитане потребностите на пазара на работната ръка и активизиране дейността 

на катедрените колективи за организиране на атрактивни за целта курсове;  

 проучване мнението на курсистите и институциите, за които се подготвят, 

относно качеството на извеждане на курсовете, тематиката и  условията; 

 да се обсъди възможността за разработване на система от критерии, 

отразяващи приноса на всеки преподавател и служител към учебния процес, 

изследователската, публикационната дейност и др., определящи оценките от 

акредитациите и мястото на факултета в рейтинговата система. 

 

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 27.02.2014 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. Утвърдени научни проекти по конкус за научни проекти 2013 г. 
Проекти по Конкурс 2013 г.- Аграрен факултет 

    І. Факултетски научни проекти         

№ 

Регист- 

рационен 

№ Тема / Рецензенти 

С
р

о
к

, г
. 

Ръководител,  

членове 

Бр. 

точ 

ки 

Утвър

дена 

сума, 

лв. 

1   Факултетски инфраструктурни проекти- 1 бр.     

1 1Ф/13 

Научно списание „Agricultural Science and 

Technology“ 

Рецензенти: 

доц.  Веселин Радев, АФ- 31 т. 

проф. дпн Георги Иванов, ПФ- 31 т. 1 

Доц. д-р Михаил Панайотов 
Проф. дсн Гюрга Михайлова 31 10000 

    Направление „Животновъдство“       

1 1Ж/13 

„Изследване влиянието на Optigen върху 

храносмилането и поведението на овце“ 

Рецензенти: 

проф. дсн. Атанас Илчев, АФ - 36 т. 

доц. д-р Бойчо Биволарски, ВМФ - 36 т. 1 

проф. д-р Иван Върляков 
1. доц. д-р Веселин Радев 

2. доц. д-р Радослав 

Михайлов 

3. доц. д-р Румен Бинев – 

ВМФ 

4. гл.ас. Тодор Славов 

5. Александър Димов – 

студент 

6. Еркан Халил – студент 36 1451 

2 2Ж/13 

„Оценка на някои линейно описателни 

признаци и връзката им с продуктивни, 

репродуктивни и здравословни показатели 

при Черно-шарени крави“ 

Рецензенти: 

проф. д-р Петко Петков, АФ-- 33 т. 

доц. д-р Теодора Ангелова, ЗИ, Ст. Загора- 

38 т. 1 

доц. д-р Живка Герговска 
1. проф. д-р Юри Митев 

2. доц. д-р Лина Йорданова 

3. ас. Тончо Пенев 

4. Ивайло Маринов-

докторант 

5. Иванка Герчева Славева – 

студент 35 1411 

3 3Ж/13 

„Оценка на енергийната хранителност на 

соеви шротове по видима и истинска 

обменна енергия“ 

Рецензенти: 

проф. дсн Атанас Илчев, АФ Ст. Загора- 35т. 

проф. дсн ДимоПенков, АУ, Пловдив- 33 т. 1 

доц. д-р Сашка Чобанова 
1. доц. д-р Виолета Георгиева 

2. гл.ас. Крум Неделков - 

ВМФ 

3. Илия Евлогиев Лечев – 

студент 33 1330 

4 4Ж/13 

„Разработване на бързи методи за 

определяне на смилаемостта и 

хранителната стойност на фуражите за 

свине“ 

Рецензенти: 

проф. д-р Валентин Кацаров АФ- - 30 т. 

проф. д-р Димо Гиргинов ВМФ- 35 т. 1 

доц. д-р Ганчо Ганчев 
1. проф.  дсн Атанас Илчев 

2. гл.ас. Крум Неделков - 

ВМФ 

3. Емил Димитров - студент 31 1250 

5 5Ж/13 

„Разработване на технологични параметри 

за промяна на храненето на личинки от бяла 

риба (Sander lucioperca L.): преминаване от 

естествена към изкуствена храна“ 

Рецензенти: 

проф. д-р Ангел Зайков, АФ- 32 т.  

проф. д-р Лиляна Хаджиниколова, ИРА, 

Пловдив- 31 т. 1 

проф. д-р Йордан Стайков 
1.гл.ас. д-р Ивайло Сираков 

2.ас. Галин Николов 

3.ас. Георги Желязков 

4.ас. д-р Стефка Стоянова 

5.Антон Петров – студент 

6.Александър Господинов – 

студент 31 1250 
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6 6Ж/13 

„Определяне на истинската смилаемост на 

аминокиселините на соеви шротове при 

птици“  

Рецензенти: доц. д-р Атанас Генчев, АФ- 33т.  

доц. д-р М. Облакова, ЗИ Ст. Загора- 27 т. 1 

доц. д-р Виолета Георгиева 
1. доц. д-р Ценка Желязкова 

2. ас. д-р Давид Йовчев – 

ВМФ 

3. гл.ас. Ивелина Иванова – 

ЗИ-Стара Загора 

4. Нина Джагалова – студент 31 1250 

7 7Ж/13 

„Влияние на някои генетични и средови 

фактори върху репродуктивните качества 

при кобили от чистокръвна Английска 

порода“ 

доц. д-р Светлана Георгиева, АФ- 30 т.  

проф. двмн Лилян Сотиров, ВМФ- 29 т 1 

проф. д-р Георги Бързев 
1. доц. д-р Станимир 

Димитров 

2. Радка Влаева -докторант 

3. Персия Колфалчева - 

студент 30 1209 

8 8Ж/13 

„Яйчна продуктивност, качествени 

характеристики и състав на кокоши яйца, 

получени от „Великденски носачки” 

Рецензенти: 

проф. д-р Марин Кабакчиев, АФ-27 т.  

доц. д-р Митко Лалев, ЗИ Ст. Загора- 27 т. 1 

доц. д-р Атанас Генчев 
1. Христо Христов –

докторант 

2. Димо Проданов – магистър 

3. Иван Пенчев - магистър 28 1129 

9 9Ж/13 

„Приложение на системата GEDIS® за 

изкуствено осеменяване на свине“ 

Рецензенти  

проф. д-р Валентин Кацаров, АФ- 22 т.  

доц. д-р Станимир Йотов, ВМФ- 28 т. 1 

доц. д-р Станимир 

Димитров 

1. доц. д-р Георги Бонев 

2. Каролина Иванова - 

студент 23 927 

10 10Ж/13 

„Проучване технологичните признаци на 

различни типове български и вносни 

производствени партиди вълна“ 

Рецензенти:  

проф. дсн Радослав Славов, АФ- 26 т.  

проф. дсн Илия Димитров, пенсионер- 29 т. 1 гл.ас. д-р Дарина Памукова 26 622 

11 11Ж/13 

„Разработване на технология за отглеждане 

на зарибителен материал от европейски сом 

(Silurus glanis L.) в рециркулационна 

система“ 

Рецензенти: 

проф. д-р Йордан Стайков, АФ- 25 т. 

проф. д-р Лиляна Хаджиниколова, ИРА, 

Пловдив- 24 т. 1 ас. Галин Николов 25 598 

12 12Ж/13 

„Влияние на добавката на ленено и 

слънчогледово масло във фуража за дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss) върху 

съдържанието на холестерол и мастни 

киселини в месото“ 

Рецензенти: 

доц. д-р Стефан Рибарски, АФ- 20 т.  

проф. двмн Александър Павлов,- 28 т. 1 ас. Георги Желязков 22 526 

    Направление „Растениевъдство“       

13 1Р/13 

„Проучване на аминокиселинния състав на 

зърното на зърнени бобови фуражни 

култури, отглеждани в условията на 

Старозагорски регион“ 

Рецензенти: 

доц. д-р Виолета Георгиева, АФ- 36 т.  

доц. дсн Ана Салджиева, ИПК Чирпан- 36 т. 1 

доц. д-р Ценка Желязкова 
1. доц. д-р Сашка Чобанова 

2. гл.ас. д-р Лилко 

Доспатлиев 

3. гл.ас. Мария Герджикова 

4. Анатоли Христов – 

студент   

5. Яна Бутракова – студент 36 1451 
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14 2Р/13 

„Проучване на агрономическата и 

агрохимическа оценка на продуктивността 

на памук и твърда пшеница при различни 

нива на минерално торене“  

Рецензенти: 

доц. д-р Ценка Желязкова, АФ- 29 т.  

доц. д-р Светла Костадинова, АУ Пловдив- 

31 т. 1 

доц. д-р Галя Панайотова 
1. доц. д-р Грози Делчев 

2. гл.ас. д-р Мима Тодорова 

3. ас. Любов Плешкуца 

4. Кремена Пенева – студент  

5. Диана Димитрова – 

студент 30 1209 

15 3Р/13 

„Проучване на продуктивните възможности 

на различни сортове обикновена пшеница и 

ефективността на някои нови хербициди“ 

Рецензенти: 

доц. д-р Ценка  Желязкова, АФ- 23 т  

доц. д-р Иван Салджиев, ИПК Чирпан- 23 т. 1 

доц. д-р Грози Делчев 
1. гл.ас. д-р Антония 

Стоянова 

2. гл.ас. Митко Георгиев 

3. Светослав Давидов – 

студент  

4. Иван Сяров – студент  

5. Таня Траянова – студент 23 927 

16 4Р/13 

„Проучване влиянието на тритикале, 

отглеждано след различни предшественици 

и при различни азотни торови норми, върху 

някои почвени показатели“ 

Рецензенти: 

доц. д-р Грози Делчев, АФ- 27 т.  

доц. д-р Васил Базитов, ЗИ Ст. Загора- 27 т.  1 гл.ас. Мария Герджикова 26 622 

  Направление „Екология“     0 

17 1Е/13 

„Микотоксилогичен мониторинг върху 

нивата на замърсяване с афлатоксин М1 в 

мляко и млечни продукти“ 

Рецензенти: 

проф. двмн Стойчо Стоев - ВМФ-39 т  

проф. дсн Майя Попова АФ- 36 т. 1 

проф. дсн Стефан Денев 
1. проф. д-р  Светлана 

Бойчева 

2. гл.ас. д-р Георги Беев 

3. гл.ас. д-р Димитринка 

Запрянова 

4. Михаела Михайлова – 

докторант към катедрата 

5. Теньо Тенев – студент 37 1492 

18 2Е/13 

„Комплексно популационно проучване на 

видовете от род Bassia (басия), род 

Petrosimonia (петросимония) и род 

Salicornia (солянка) в България“ 

Рецензенти: 

проф. д-р Румен Младенов, ПУ, Пловдив- 

37 т. 

доц. д-р Галя Панайотова  АФ- 37 т. 1 

доц. д-р Нели Грозева 
1. гл.ас. д.-р Мима Тодорова 

2. ас. Петя Велева 

3. ас. Любов Плешкуца 

4. Светослава Господинова – 

студент 

5. Красимира Джаргова – 

студент 

6. Иван Кузманов – студент 37 1492 

19 3Е/13 

„Доизграждане на експериментален 

охлювен център“ 

Рецензенти: 

доц. д-р Атанас Германов-пенсионер-34 т. 

доц. д-р Сашка Чобанова АФ- 31 т. 1 

доц. д-р Диян Георгиев 
1. гл.ас. д-Евгений Райчев 

2. гл.ас. д-р Александър 

Атанасов 

3. Стойко Лефтеров – студент 35 1411 

20 4Е/13 

„Изпитване ефективността на стимулиращи 

вещества, подходящи за подхранване на 

пчелните семейства при екологично 

(органично) пчеларство“ 

Рецензенти: 

доц. д-р Първан Първанов, ВМФ- 37 т. 

доц. д-р Динко Динков - ВМФ- 31 т. 1 

 доц. д-р И. Желязкова 
1. гл.ас. Росица Шумкова 

2. Виола Димова – студент   

3. Марияна Господинова – 

студент 34 1371 
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21 5Е/13 

„Използване на водорасли за пречистване 

на води от аквакултурата и за производство 

на биомаса“ 

Рецензенти: 

проф. дбн Иван Киряков пенсионер- 28 т. 

доц. д-р Нели Грозева - АФ - 27 т. 1 гл.ас. д-р Катя Величкова 28 670 

22 6Е/13 

„Проучване на типови и сравнителни 

материали от хименолепидиди (Cestoda: 

Cyclophyllidea, Hymenolepididae) по птици 

от сем. Rallidae (Aves: Gruiformes)“ 

Рецензенти: 

доц. д-р Вълко Бисерков- ИБЕИ, София- 28т. 

доц. д-р Златка Димитрова  АФ- 28 т. 1 ас. Маргарита Маринова 28 670 

  Направление „Аграрно инженерство“     

23 1АИ/13 

„Изследване на нискотемпературна 

соларнотермична система за лъчисто 

подово отопление в животновъдството“ 

Рецензенти: 

доц. д-р Банко Банев-АФ- 35 т 

проф. д-р Петър Костов – пенсионер- 35 т. 1 

доц. д-р Рашко Георгиев 
1. доц. д-р Кънчо Пейчев 

2. ас. Иван Бинев – ФТТ 

3. Галина Динева -  докторант 

4. Райчо Райчев – студент-

магистърска степен 35 1411 

24 2АИ/13 

„Изследване топлотехническите 

характеристики на подови конструкции при 

подрастващи прасета“ 

Рецензенти: 

доц. д-р Стефка Атанасова АФ-35 т. 

проф. д-р Димитър Динев – пенсионер-35 т. 1 

доц. д-р инж. Ваня Димова 
1. доц. д-р инж. Рашко 

Георгиев 

2. доц. д-р Кънчо Пейчев 

3. доц. д-р Красимира 

Узунова 

4. доц. д-р Йовка Попова – 

ЗИ-Стара Загора 

5. гл.ас. д-р инж. Красимир 

Трендафилов 

6. ас. инж. Димитър Георгиев 

7. Галина Динева - докторант  

8. Евгения Николова – 

студент-магистър   

9. Сали Дуран Сали – 

студент-магистър  35 1411 

  Сума     37090 

  

    ІІ.Общоуниверситетски инфраструктурни и за научни форуми проекти   

2 

3НФ/20

13 

"Иновации и развитие на земеделието в 

България" 1 доц. В Радев  2365 

    Разпределяне на средствата       

    

1. Обща сума за първоначално 

разпределение от факултетните средства, лв.      42840 

    2.Разходи за  Рецензии (50*115 лв,) общо,лв.       5750 

    3. Остатък от сумата за разпределяне (1-2)      37090 

    

4. Обща сума от университетските проекти 

общо, лв.      2365 

    

5.Общо получени средства за научна 

дейност (1+4)      45205 

       

  *Рецензиите за университетските проекти са изплатени от ТрУ   
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Приложение 2. Обучавани докторанти  

Зачислени 2013 г. 

Докторант  Ръководител Шифър, Секция Тема: 

Христо Луканов 

Христов 

Ръководител доц. д-р 

Атанас Генчев 

Специалност 

„Птицевъдство“ 

Кат. „Животновъдство-

непреживни и други 

животни“ 

„Проучване на яйчната 

продуктивност и качеството на 

яйцата при кръстоски при породите 

Родайланд и Шинделар“ 

Ивайло Богданов 

Маринов 

Ръководител доц. д-р 

Живка Герговска 

„Говедовъдство и 

биволовъдство“ 

 кат.“Животновъдство-

преживни животни и 

млекарство“ 

„Линейни екстериорни признаци и 

връзката им с продуктивни, 

репродуктивни  и здравословни 

показатели при черношарени крави“ 

Весна Карапетковска-

Христова от Република 

Македония 

Ръководител доц. д-р 

Георги Бонев Георгиев, 

за научен консултант 

доц. д-р Станимир 

Георгиев Димитров 

Кат. „Генетика, 

развъждане и 

репродукция“ 

„Репродуктивни нарушения и 

връзката им с метаболитния статус 

при Холщайн-фризийски крави” 

Ерджан Йълдъз 

/ERCAN UILDIZ от 

Република Турция 

Ръководител проф. д-р 

Николай  Тодоров  

Кат. „Морфология, 

физиология и хранене 

на животните“ 

„Сравняване на различни 

протеинови източници в дажбите на 

дойни крави” 

Ердинч Явуз /ERDINC 

YAVUZ от Република 

Турция 

Ръководител Доц. д-р 

Ганчо  Ганчев, за научен 

консултант проф. д-р 

Николай  Тодоров 

Кат. „Морфология, 

физиология и хранене 

на животните“ 

„Сравнение на различни схеми на 

хранене на телета до четиримесечна 

възраст” 

Надежда Николаева 

Луканова 

Ръководител:доц. д-р 

Светлана Георгиева, 

научен консултант 

проф. д-р Георги Бързев 

„Животновъдство-

непреживни и други 

животни“ 

„Генетични и фенотипни параметри, 

характеризиращи рисистите коне в 

България“ 

Александър Павлов 

Атанасов– ВМФ 

Ръководител:проф. д-р 

димо гиргинов, научен 

консултант проф. д-р 

йордан стайков 

„Морфология, 

физиология и хранене 

на животните“  

„Проучване влиянието на препарата 

витасил при хранене на шаран 

отглеждан в рециркулационна 

система“  

Мария Асенова 

Герджикова 
Ръководител:проф. дсн 

Димитър павлов, научен 

консултант доц. д-р 

Мария Видева „Растениевъдство“ 

„Влияние на някои предшественици 

и азотното торене върху 

продуктивността, хим. Състав и 

хранителната стойност на тритикале 

в района на гр. Стара Загора“ 
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Маргарита Христова 

Маринова 

Ръководител:доц. д-р 

Гергана Василева, 

научен консултант 

проф. дбн Бойко 

Георгиев  

„Биология и 

аквакултура“ - БАН 

„Цестоди от сем. Hymenolepididae 

по птици от семейства Anatidae I 

Rallidae от България“  

Весна Карапетковска 

Ръководител:доц. д-р 

Георги Бонев, научен 

консултант доц. д-р 

Станимир Димитров 

„Генетика, развъждане 

и репродукция“ 

„Репродуктивни нарушения и 

връзката им сметаболитния статус 

при холщайн-фризийски крави“ 

 

 

Приложение 3. Растеж на кадрите в АФ 

 Преподаватели получили академична длъжност  „Професор“ 

1 Проф. д-р Чонка Митева 

 Преподаватели получили академична длъжност  „Асистент“ 

1. Ас. Станислава Пейчева Пеева 

2 Ас. Радостина Пеева Гънчева 

3. Ас. Дияна Маринова Дерменджиева 

4.  Ас. Димо Проданов Димов 

  

 Защитени дисертации за ОНС „Доктор” 

1 Д-р Тончо Господинов Пенев 

2. Д-р Грета  Кръстева Михайлова 

3. Д-р Михаела Любомирова Михайлова 

4. Д-р Тодор Желязков Славов 

5. Д-р Крум  Владимиров Неделков - ВМФ 

6 Д-р Деяна Генчева Христова 

7 Д-р Галин Янков Николов  

 Защитени дисертации за  НС „Доктор на науките” 

1. Доц. дн Иванка Желязкова 

 

Приложение 4. Информационно обслужване 

Абонамент за български списания и вестници 

Заглавие на периодичното издание Брой 

Списания   

„Агрокомпас“  1 

„Екология и бъдеще“ 1 

„Животновъдни науки“ 1 

„Лов и риболов“ 1 

„Лозарство и винарство“ 1 

„Механизация на земеделието“ 1 

„Почвознание, агрохимия и екология“ 1 

„Птицевъдство“ 1 

„Растениевъдни науки“ 1 

„Bulgarian Journal of Agricultural Science“ 1 
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Всичко 10 

Вестници  

„Държавен вестник“ 1 

„Труд - понеделник-петък“ 1 

Всичко 2 

Общо за факултета 12 

Абонамент за чуждестранни списания 

„Journal of Animal Science + free web ISSN 0021-8812“ – 12бр 1 

„Agronomy Journal“ – ISSN 0002-1962 – 6 бр 1 

 

Абонамент за книги 

Абонамент за книги  за 2013 г.       

Заглавие на книгата Брой Ед. цена  

с ДДС 

Стойност, 

лв. 

1. Ръководство по експлоатация на 

машинотракторния парк 

2 6 

12 

2. Млечни продукти-домашно и фермерско 

производство,2012 

2 10 

20 

3. Пчеларска ферма Аржентина, 2012, 

9789548372244 

1 12 

12 

4. Дневник на пчеларя +Приложение - 

Ветеринарно-медицински дневник на пчелина , 2010 

1 7 

7 

5. Отглеждане на буби, 2010 2 9 18 

6. Следберитбена физиология 1 6 6 

7. Физиология на растенията 2 12 24 

8. Реферативна база данни за почвите в България 1 30 30 

9. Биосистематика. Академично издателство на 

Аграрен университет 

1 7 

7 

10. Градина без отрови, 978954496933,Изд. 

Дионис 2010 

1 4 

4 

11. Малка зелена книжка, Изд. Еквус Арт, 2009 1 10 10 

12. Екология и икономика, икономика и екология-

единство или несъвместимост. Изд. Нов Български 

университет,2012 

1 14 

14 

13. Биомаса, биогаз, биошлам в  енергетиката на 

антропогенните екосистеми. Изд. Нов български 

университет, 2013 

1 25 

25 

14. Природни бедствия. Възникване, последици, 

защита. Изд. Авит консулт, 2011 

1 10 

10 

15. Екология, Изд Нов български университет, 

2012 

1 23 

23 

16. Екологичната интелегентност, Изд. 

Изток.Запад, 2012 

1 14 

14 

17. Рапицата: култура на настоящето и бъдещето. 

Виденов и син 

1 40 

40 
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18. Замърсяване на водите и въздействие върху 

екосистемите  

2 6,6 

13,2 

19. Зоология  2 15,95 31,9 

20. Клетъчна биология  2 19,95 39,9 

21. Обща генетика   2 14,4 28,8 

22. Систематика на растенията  2 12 24 

23. Физиология на растенията  2 19,98 39,96 

24. Фикология 2 8,4 16,8 

25. Цитогенетика 2 4,8 9,6 

26. Цитология, хистология, ембриология 2 12 24 

27. За червения калифорнийски червей 2 10 20 

28. Глобални изменения на климатите в историята 

на Земята 2011 

2 21 

42 

29. Практическо пчеларство 2 11 22 

30. География на туризма 2 13 26 

31. Мляко и млекопреработване 2 19,5 39 

32. Систематика на растенията : Ч. 2 2 15 30 

33. Клетъчно отглеждане на животни за ценни 

кожи 

2 15 

30 

34. Фауна на България, том 30, част ІІІ 2 13,4 26,8 

35. Фауна на България Том 29  

Copepoda, Harpactiocoida (Сладководни 

харпактикоиди) 

2 12 

24 

36. Големи зоологически открития на ХХ век 2 3 6 

37. Бележити български зоолози 2 1 2 

38. Симбиозата при животните 2 0,6 1,2 

39. Фауна на България Том 21 Акари 2 3,5 7 

40. Фауна на България Том 20  Aves Част І  2 3,5 7 

41. Паразитни гъби по лозата на Балканския 

полуостров 

2 0,5 

1 

42. Цитогенетични проучвания на пшеницата 2 0,8 1,6 

43. Флора на България, том 6 2 4 8 

44. Флора на България, том 5 2 4 8 

45. Стойност и природоползване 2 1 2 

46. Хидроботаника 2 19 38 

 

Приложение 5. Научни постижения на преподавателите от АФ през 2013 г. 

Научен актив 
Реален брой 

без 
повторения 

1. Публикации в чуждестранни научни списания с ИФ 21 

2. Публикации в чуждестранни научни списания без ИФ 9 

3. Публикации в български научни списания с ИФ 14 

4. Публикации в български научни списания без ИФ 105 

5. Публикации в чуждестранни сборници (доклади от 

научни форуми, отпечатани в пълен текст) 
12 

6. Публикации в български сборници (доклади от научни 

форуми, отпечатани в пълен текст) 
5 
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7. Монографии в България и в чужбина 1 

8. Глави от монографии в България и в чужбина  

9. Учебници и учебни помагала. 8 

10. Глави от учебници и учебни помагала 8 

11. Патенти, рационализации и изобретения (защитени с 

официален сертификат за признаване) 
 

12. Научноприложни разработки и внедрявания (със 

сертификат за внедряване) 
1 

13. Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в 

България с доклад или постер 
96 

–  от тях лично докладвани / представени 45 

14. Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в 

чужбина с доклад или постер 
22 

–  от тях лично докладвани / представени 10 

15. Цитати 277 

–  Цитати в чуждестранно научно списание с или без ИФ 138 

–  Цитати в българско научно списание с или без ИФ 78 

–  Цитати в дисертации, монографии, книги и учебници 71 

16. Рецензии (становища) 120 

–  на дисертации (за степени) и за длъжности 21 

–  на научни статии, учебници, книги, монографии 80 

–  на научноизследователски проекти и на научни отчети 

на НИП 
19 

17. Участие в научноизследователски проекти 80 

–  Участия в университетски проекти  (ръководства на НП) 55 

–  Участия в национално финансирани проекти  (ръков. на 

НП) 
11 

–  Участия в международни проекти (ръководства на НП) 5 

18. Договори за съвместна научноизследователска 

дейност с фирми и организации 
13 

19. Специализации в чужбина   

20. Защитени дисертации 8 

–  Доктор 7 

–  Доктор на науките 1 

21. Хабилитации 1 

–  „Доцент“  

–  „Професор“ 1 

22. Други научни дейности   

1. Членство в редколегии на научни списания 8 

2. Членство в научни комисии и съвети 18 

 


