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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 17.12.2019 г. до 30.09.2021 г. През 

отчетния период преподавателите, служителите и студентите от АФ положиха много труд 

и усилия 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. Цялостната ни дейност е била в унисон със съвременните европейски и 

световни изисквания и тенденции, с изискванията на законодателството на Република 

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 съвестно и 

отговорно 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.  

 

2. Управление на Аграрния факултет 
През отчетния период Деканското ръководство работи в следния състав: 

Декан    - доц. д-р Димитър Панайотов 

Зам.-декан по АСД  - проф. д-р Веселин Радев 

Зам.-декан по УД  - проф. д-р Катя Величкова 

Зам.-декан по НИДМС - доц. д-р Диян Георгиев 

Научен секретар  - проф. д-р Светлана Георгиева (до м. февруари 2021 г.) 

- гл. ас. д-р Радостина Гънчева (от м. февруари 2021 г.) 

  

През отчетния период председател на Общото събрание на Аграрен факултет е 

проф. д-р Иван Върляков, а заместник-председател – доц. д-р Мима Тодорова. 

Факултетният съвет на Аграрния факултет през периода е претърпял следните 

промени в своя състав: поради навършване на пенсионна възраст от състава му са 

излезнали проф. дсн Живка Герговса, проф. дсн Радослав Славов, проф. дсн Гюрга 

Михайлова и гл. ас. д-р Тодор Славов, след неговото хабилитиране. Техните места са 

попълнени с проф. дсн Атанас Генчев, проф. д-р Валентин Кацаров, доц. д-р Антония 

Стоянова и гл. ас. д-р Ивайло Маринов. 

Дейността на Факултетния съвет беше изключително делова, аналитична и 

конструктивна. През отчетния период са проведени общо 18 заседания, от които 6 

присъствени и 12 неприсъствени, поради пандемичната обстановка в страната. Подложени 

на анализ бяха учебната, научноизследователската, организационната и други дейности, 

свързани с пряката работа на студентите, преподавателите, служителите и структурите на 

АФ. Факултетните съвети преминаваха на високо академично ниво с активно участие на 

значителна част от членовете при провеждане на обсъжданията, в резултат на което почти 

всички решения се вземаха с пълно единодушие. 

Продължи добрата традиция, след всяко заседание на ФС, в кратък срок, на 

електронните адреси на всички преподаватели от АФ, да се изпращат извадки от 
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протоколите с взетите решения. Това е изключително важно и дава възможност целия 

академичен състав на Факултета да бъде запознат в пълна степен с решенията, които 

взема Факултетния съвет. 

През отчетния период беше продължена и традицията преди някои Факултетни 

съвети или по важни поводи, да се провеждат Разширени декански съвети (РДС) с 

ръководителите на катедри (6 заседания за периода). Провеждането на тези съвети 

подпомага в много голяма степен Деканското ръководство за вземането на важни добре 

обмислени решения, касаещи развитието на факултета, които да бъдат представени за 

утвърждаване от Факултетния съвет. Ежеседмично са провеждани заседания на Деканския 

съвет – общо 75 за периода. 

За изминалия период, 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 Факултетния съвет е взел решения за обявяването 

на 14 конкурса за заемане на академични длъжности, от които 4 за „Професор“, 5 за 

„Доцент“, 1 за „Главен асистент“ и 4 за „Асистент“. Обявени са и 19 конкурса за редовни 

докторанти. Отчислени с право на защита са 5 редовни докторанти (за двама от тях е 

взето решение да бъдат назначени за асистенти, съгласно чл. 64(5) от ПРАСТрУ) и 2 – 

на самостоятелна подготовка.  

През отчетния период Факултетния съвет е утвърдил избора на 14 Научни журита, 

в т. ч. 3 за ОНС „Доктор“; 2 за академичната длъжност „Главен асистент“, 5 за 

академичната длъжност „Доцент“ и 4 за академичната длъжност „Професор“. Успешно са 

приключили процедурите и са избрани 3 Професори, 5 Доценти, 2 Главни асистенти и 5 

Асистенти. 

 С решения на Факултетния съвет беше извършена актуализация на всички комисии 

в Аграрния факултет: 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 за провеждане на Научните конференции през 2020 и 2021 г., както и 

Методични съвети на отделните специалности. 

Обсъждани и актуализирани са учебните планове и учебните програми за ОКС 

„Бакалавър“ и „Магистър“ за всички специалности в АФ.  

Приети са отчетите и плановете за учебната дейност на преподавателите от АФ, 

като са обсъждани възможностите за по-балансирано разпределение.  

 Обсъдени и приети са: 

- Доклади-самооценка за: програмна акредитация на професионално направление 

6.1. „Растениевъдство“ и докторски програми „Агрохимия“, „Растениевъдство“ и 

„Фуражно производство и ливадарство“; 

- Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии и доклад за изпълнение на 

задължителните препоръки от предходната процедура във връзка с програмна 

акредитация на докторска програма „Ботаника“ от професионално направление 4.3. 

„Биологически науки“; 

- Доклад по САНК за изпълнение на препоръките за програмна акредитация на 

професионално направление 4.3. „Биологически науки“ от област на висше 

образование 4. „Природни науки, математика и информатика“; 

- Доклад-самооценка и приложенията към него по утвърдените от НАОА критерии 

във връзка с програмна акредитация на професионално направление 6.3. 

„Животновъдство“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ (редовна и задочна форма 

на обучение),  област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна 

медицина“; 

- Доклади-самооценка и приложенията към тях по утвърдените от НАОА критерии и 

доклади за изпълнение на задължителните препоръки от предходнати процедури 
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във връзка с програмна акредитация на докторски програми: „Хранене на 

селскостопански животни и технология на фуражите“, „Развъждане на 

селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“, 

„Говедовъдство и биволовъдство“, „Овцевъдство и козевъдство“, „Птицевъдство“, 

„Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, „Свиневъдство“, 

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

„Генетика“, „Физиология на животните и човека“, „Зоохигиена и организация на 

ветеринарното обслужване“, професионално направление 6.3 „Животновъдство“, 

област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и 

докторски програми „Биохимия“, „Микробиология“, професионално направление 

4.3 „Биологически науки“, област на висше образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика“. 

 Избрани са комисии за атестация на академическия и административния състав на 

Аграрен факултет и са обсъдени резултатите след проведената атестация. 

 Обявявани са конкурси и са провеждани избори на хонорувани преподаватели. 

Вземани са решения за натоварване на нехабилитирани преподаватели за 

извеждане на лекционни курсове. 

 Подготвяна е информация и са обсъждани резултатите от изпитните сесии и 

Държавните изпити, както и готовността за учебните занятия в началото на всеки 

семестър. Определяни и утвърждавани са дати за Държавни изпити и перманентни 

сесии. 

 Направени са заявки за прием на студенти и докторанти за учебните 2020/2021 г. и 

2021/2022 г. Изготвена, обсъдена и приета е информация за проведените 

кандидатстудентски кампаниии през 2020 и 2021 г. 

 Извършено е обсъждане и направени предложения за отпечатване на учебници и 

учебни помагала за нуждите на АФ от изд. „Тракийски университет”. 

 Обсъждани и утвърждавани са срокове, програми, отговорници и комисии за 

защита на летни практики и преддипломни стажове. 

 Осъществена е процедура и са утвърдени НИП в АФ за 2020 и 2021 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 на докторанти. Вземани са решения за избор на консултанти, 

отчисляване на докторанти с право на защита и коригиране на финансови планове.  

 Обсъден и приет е годишен отчет за научните постижения на преподавателите в 

АФ. Приети са отчети и е обсъждана работата на научното списание „Agricultural 

Science and Technology“. Извършвани са актуализации в състава на редакционния 

съвет. 

 Извършено е обсъждане и са взети решения по провеждането на Научни 

конференции на Аграрен факултет. 

 Представяна, обсъждана и приемана е информация за финансовото състояние на 

АФ. Приети са бюджетите на факултета за 2020 и 2021 г. и делегираните бюджети 

на катедрите и другите основни звена. 

 Обсъждани и приемани са кадрови промени в академичния и административния 

състав.  

  През отчетният период Факултетния съвет на АФ е обсъждал и вземал решения по 

още редица важни въпроси, касаещи работата във факултета. Взетите решения са 

изпълнени.  
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  Дейността на Факултетния съвет на АФ за периода януари – ноември 2020 г. е 

представена чрез Отчет на Декана и приета на неприсъствено заседание на ФС (Протокол 

№ 11/15.12. 2020 г.). Факултетният съвет е дал Много добра оценка за своята работа. 

 

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 кандидатстудентска 

кампания. Посетени бяха средни училища и профилирани в областта на селското 

стопанство гимназии, на които бяха раздадени само рекламни материали, поради 

епидемиологичната обстановка свързана с COVID 19. Рекламни клипове за АФ бяха 

излъчени по радиа и телевизии – национален ефир. Рекламни карета бяха публикувани в 

специализираните издания на „Агровестник“, както и в сайтовете на развъдни асоциации. 

 Активна кандидатстудентска кампания се проведе основно в интернет 

пространството, поради епидемиологичната обстановка в страната. Публикувани бяха 

рекламни карета за специалностите в АФ на сайтовете на развъдни асоциации, на 

страници на водещи ферми и фирми. Използвани бяха и възможностите на социалната 

мрежа „Фейсбук“, чрез страницата на АФ в мрежата. 

Проведени бяха онлайн предварителни и редовни кандидатстудентски изпити, 

които са вход за всички специалности на АФ.  

Условията, при които протече кандидатстудентската кампания през 2020 г. и 2021 

г. беше по-различна от предходните години, поради епидемичната обстановка, свързана с 

разпространението на коронавируса. Проведените кандидатстудентски изпити се 

извършиха онлайн, като се използваха квестори, преминали предварително обучение от 

различните факултети. Въпреки силната конкуренция от страна на останалите 

университети, тъй като броят на местата, отпуснати по държавна поръчка за 

университетите в страната превишава броя на завършващите средно образование през 

годината, проведените онлайн кандидатстудентски изпити в Тракийски университет бяха 

от голямо значение в развилата се епидемична обстановка в България. Отново една част от 

зрелостниците не успяват да положат успешно държавните си зрелостни изпити, 

респективно не получават навреме дипломи за средно образование и пропускат лятната 

кандидатстудентска  кампания, а друга част от зрелостниците продължават висшето си 

образование в чужди университети. 

В резултат на силната кандидатстудентска кампания и проведените онлайн 

кандидатстудентски изпити в Аграрен факултет приема по държавна поръчка за ОКС 

„Бакалавър“ за учебната 2020/2021 г. – 215 места се изпълни на 100% (Табл. 1). Освен това 

беше приет и един студент платено задочно обучение по специалност „Аграрно 

инженерство“. На 100% се изпълни и приемът по новата специалност „Етеричномаслени 

култури“. За новата учебна година 2021/2022 г. също се изпълни приемът на 100% по 

държавна поръчка за ОКС „Бакалавър“ – 212 места. Бяха приети и двама студенти платено 

задочно обучение по специалностите „Агрономство“ и „Аграрно инженерство“. 

 

Таблица 1. Брой места по държавна поръчка за специалностите от АФ,  

ОКС „Бакалавър“ 

Области на висше 

образование, 

професионални 

направления и 

специалности 

Бакалавър 

2020/2021 

Бакалавър 

        2021/2022 

Редовно Задочно 

 

Редовно 

 

Задочно 

Биологически науки     

Екология и опазване на 25 25 25 20 
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Местата, определени по държавна поръчка за ОКС „Магистър” – 33, бяха усвоени 

на 100% (Табл. 2). В платена форма на обучение, в рамките на свободния капацитет в 

образователноквалификационните степени, бяха записани общо 41 студенти (Табл. 2). 

Най-голям интерес от страна на кандидат-студентите за поредна година имаше към 

предлаганата специалност „Агрономство“, магистърска програма „Агроекология и 

растителна защита“.  

 

Таблица 2. Брой места по държавна поръчка и платена форма на обучение за 

специалностите от АФ, ОКС „Магистър“ 

Специалност 

Прием 2020/2021 

държавна поръчка 

Прием 2020/2021 

платено обучение 

 

редовно задочно общо редовно задочно общо 

Зооинженерство 14 - 14  7 7 

ЕООС 8 - 8  11 11 

Агрономство 11 - 11  18 18 

Аграрно 

инженерство - - - 

 5 5 

Общо 33 - 33  41 41 

 

 За по-добрата организация по подаване на информацията към МОН и 

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

желателно да продължи започналият процес по оптимизиране времето на провеждане на 

защити на практики/стажове, на Държавните изпити, и сроковете за приемане на 

документи в ОКС „Магистър”. 

  

3.2. Студенти, обучавани в Аграрен факултет 

 За учебната 2020/2021 год. общият брой на обучаваните студенти в АФ е 877, в 

ОКС „Бакалавър” – 340 в редовна форма и 441 в задочна форма на обучение, и в ОКС 

„Магистър” – 37 в редовна форма и 59 в задочна форма на обучение (Табл. 3). 

 

Таблица 3. Брой обучавани студенти по образователно-квалификационни степени 

през учебната 2020/2021 г. 

Специалност 

 

Учебна година  2020/2021 

редовно Задочно 

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ 

„Зооинженерство“ 97 99 

„ЕООС“ 80 102 

„Агрономство“ 95 136 

околната среда 

Растениевъдство     

Агрономство 30 20 31 24 

Етеричномаслени култури 15 15 11 11 

Технически науки     

Аграрно инженерство 8 7 10 10 

Аграрни науки     

Животновъдство     

Зооинженерство 27 24 30 26 

Рибовъдство и аквакултура 8 11 5 9 

ОБЩО 113 102 112 110 
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„Етеричномаслени култури“ 23 25 

„Аграрно инженерство“ 30 42 

„Рибовъдство и аквакултура“ 15 37 

Общо за ОКС „Бакалавър“ 340 441 

ОКС „Магистър“ 

„Зооинженерство“ 13 6 

„ЕООС“ 8 12 

„Агрономство“ 16 34 

„Аграрно инженерство“ - 7 

Общо за ОКС „Магистър“ 37 59 

 

Броят на прекъсналите през 2019/2020 год. студенти е общо 95, а напусналите 33 

(Табл. 4). При по-голямата част причина за прекъсването е поради слаб успех, а при 

останалите - поради финансови затруднения на семейството.  

 

Таблица 4. Брой на прекъсналите и напусналите студенти от АФ по специалности 

в ОКС „Бакалавър“ 

Специалност Учебна година 

2019/2020 

 Прекъснали Напуснали 

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ 

„Зооинженерство“ 29 8 

„ЕООС“ 25 9 

„Агрономство“ 35 8 

„Аграрно инженерство“ 14 2 

„Рибовъдство и аквакултура“ 12 6 

Общо 95 33 

 

Наблюдаваната през предходните години тенденция към увеличаване броя на 

прекъсналите студенти с голям брой неположени изпити се запазва. Въпреки че ФС 

разрешава допълнителни сесии, броят 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.  

Засилва се тенденцията на нарастване броят на студентите, желаещи да преминат 

от редовна в задочна форма  на обучение. Общо 14 студента са преминали от редовна в 

задочна форма от следните специалности: „Зооинженерство“ – 2, „ЕООС“ – 1, 

„Агрономство“ – 10, „Аграрно инженерство“ – 1. 

Средният успех по курсове в ОКС “Бакалавър” от семестриалните изпити за 

учебната 2019/2020 год. и за редовно обучение за учебната 2020/2021 г. е в границите от 

добър 3.66 до много добър 5.46, като за специалност „Зооинженерство“ варира от добър 

4.23 до мн. добър 4.99; специалност „ЕООС“ - от добър 4.32 до много добър 5.42; 

специалност „Агрономство“ – от добър 4.01 до много добър 5.18; специалност „Аграрно 

инженерство“ – от добър 4.18 до много добър 5.40; специалност „Рибовъдство и 

аквакултура“ – от добър 3.66 до много добър 5.46 (Табл. 5).  

 

Таблица 5. Среден успех на студентите от АФ в ОКС „Бакалавър“ 

Специалност Учебна 2019/2020 Учебна 2020/2021 

 Редовно Задочно Редовно 

„Зооинженерство“ 

I курс 4.62 4.92 4.84 

II курс 4.64 4.73 4.75 
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III курс 4.90 4.64 4.42 

IV курс 4.60 4.23 4.74 

V курс - 4.99 - 

Семестриален успех 4.69 4.70 4.69 

„Екология и опазване на околната среда“ 

I курс 4.47 4.40 4.56 

II курс 4.44 4.51 4.32 

III курс 4.68 4.80 4.42 

IV курс 5.25 4.71 4.79 

V курс - 5.42 - 

Семестриален успех 4.71 4.77 4.52 

„Агрономство“ 

I курс 4.35 4.18 4.01 

II курс 4.36 4.63 4.39 

III курс 4.53 5.18 4.71 

IV курс 4.67 4.59 4.58 

V курс - 4.20 - 

Семестриален успех 4.48 4.56 4.42 

„Етеричномаслени култури“ 

I курс - - 4.77 

„Аграрно инженерство“ 

I курс 4.18 4.66 4.53 

II курс 4.69 4.57 - 

III курс 5.40 5.40 4.64 

IV курс - 4.73 5.33 

V курс - 5.24 - 

Семестриален успех 4.76 4.92 4.83 

„Рибовъдство и аквакултура“ 

I курс 3.66 4.52 4.75 

II курс 4.48 5.07 - 

III курс - 4.42 5.25 

IV курс 4.45 5.46 - 

V курс - 4.94 - 

Семестриален успех 4.20 4.88 5.00 

 

Средният успех в ОКС „Магистър” от семестриалните изпити за учебната 

2019/2020 год. е в границите от мн. добър 5.42 до отличен 5.79, като за специалност 

„Зооинженерство“, „Аграрно инженерство“ и специалност „ЕООС“ е отличен; за 

специалност „Агрономство“ – мн. добър 5.42 (Табл. 6).  

 

Таблица 6. Среден успех на студентите от АФ в ОКС „Магистър“ 

  Редовно обучение Задочно обучение Среден успех 

„Зооинженерство“ 5.37 5.79 5.58 

„ЕООС“ 5.55 5.60 5.76 

„Агрономство“ 5.42 5.42 5.42 

„Аграрно инженерство“ 5.68 5.43 5.55 

 

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

специалности „Зооинженерство“ и „Рибовъдство и аквакултура“ от АФ е успехът от 

Държавните изпити (Табл. 7). При ОКС „Магистър” средният успех от Държавните 
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изпити не се различава съществено спрямо средния успех от следването за различните 

специалности. 

 

 

 

Таблица 7. Среден успех от държавните изпити в АФ по специалности,  

ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 

Специалност ОКС „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 

 2019/2020 

 
2020/2021 2019/2020 

„Зооинженерство“ 5.16 4.54 5.58 

„ЕООС“ 3.98 4.69 5.80 

„Агрономство“ 4.67 4.92 5.47 

„Аграрно инженерство“ 4.38 4.84 5.25 

„Рибовъдство и аквакултура“ 5.04 5.50 - 

През учебната 2019/2020 година по-голяма част от завършващите ОКС „Бакалавър“ 

студенти и ОКС „Магистър“ избират да се явяват на държавен теоретичен изпит (Табл. 8). 

 

Таблица 8. Брой на дипломираните студенти по учебни години –  

общо задочно и редовно обучение 

Специалност 2019/2020 

Общо в т.ч. ДР 

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ 

„Зооинженерство“ 19 5 

„ЕООС“ 16 3 

„Агрономство“ 23 17 

„Аграрно инженерство“ 5 2 

„Рибовъдство и аквакултура“ 10 4 

Общо 73 31 

Образователно-квалификационна степен „Магистър“ 

„Зооинженерство“ 25 6 

„ЕООС“ 13 3 

„Агрономство“ 33 13 

„Аграрно инженерство“ 2 - 

Общо 73 22 

 

3.3. Учебни планове и програми 

Учебните планове в АФ са обект на непрекъснат анализ, а тяхното 

усъвършенстване е основна задача на Методичните съвети, Деканското ръководство и 

Факултетния съвет. Проведени бяха разширени методични съвети във всички 

специалности, на които се направи анализ на учебните планове и на препоръките от 

комисиите по професионалните направления от НАОА. Извършена е актуализация на 

учебните планове по специалности. Промените са отразени  в Справочника на Аграрния 

факултет за учебната 2020/2021 г. и 2021/2022 г. 

Приети бяха и учебните програми по новата специалност „Етеричномаслени 

култури“ на катедрени съвети и от МС „Агрономство“. 

Обучението по всички специалности се осъществява по учебни програми, които 

при необходимост също се актуализират. Търсят се възможности за намаляването на 

голямата учебна натовареност на отделни преподаватели и за изпълняване на учебната 

натовареност от всички преподаватели в АФ.  
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3.4. Организация на учебния процес 

На сайта на АФ непрекъснато се публикува информация за обучението на 

студентите – учебни планове на специалностите, квалификационни характеристики, 

условия и график за прием в ОКС „Бакалавър“ и ОКС “Магистър”, разписите за учебните 

занятия, датите за изпити – редовни и поправителни, ликвидационни и перманентни 

сесии, конспектите и датите за Държавните изпити. Справочникът на АФ за учебната 

година също е публикуван на сайта. Поддържа се страница на АФ в социалната мрежа 

„Фейсбук“, където също непрекъснато се публикува информация за студентите. 

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 
Разписът за учебните занятия за специалностите в АФ се изготвя съвместно с 

преподавателите и стремежът е да се осигури нормално провеждане на аудиторните и 

практическите занятия, както и на посещенията на практически бази. Същевременно се 

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

провеждането на текущ контрол. Понякога 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 работи за балансиране на учебния разпис за занятията на студентите през 

дните 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 броят и съставът 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 хорариумът 

и семестърът на изучаване при дисциплини, където броят на студентите за един 

лекционен курс е малък. Смятаме, че направленията на специалностите, по които се 

обучават студентите в АФ, и кадровият потенциал от 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 учебно-производствени практики – за I, II и III курс и 
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преддипломен стаж за IV курс. Практиките се провеждат групово или индивидуално в 

избрани обекти в страната.  

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

растениевъдни ферми, както и до сега получават възможност за признаване на 

предвидената по програмата лятна учебно-производствена практика, след представяне на 

доклад и успешна защита на практиката. 

3.5. Работа със студентите  

И през тази учебна година  всички студенти от редовна форма на обучение избраха 

своите тютори, които заедно с курсовите ръководители осъществяваха непрекъсната 

връзка със студентите по курсове и специалности. Деканското ръководство също проведе 

срещи с курсове, групи и отделни студенти по конкретни въпроси от съвместната работа.  

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. 

През отчетния период има една входяща мобилност на студент от Полша и не са 

осъществени изходящи мобилности по програма „Еразъм“ от студенти, обучавани от 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 Тракийския университет се осъществят дейности по изпълнение на Проект 

BG05М2ОP001–2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, осъществяван по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Според условията на 

проекта се присъждат стипендии за успех и стипендии за специални постижения. 

Последните са еднократни и се отпускат за всеки учебен семестър при определени 

условия. В таблица 9 е отразен броят на студентите от АФ, получили стипендии през 

отчетния период. 

 

Таблица 9. Студентски стипендии по Проект BG05М2ОP001–2.003  

Учебна  

година 
Семестър 

Брой  

стипендии 

за успех 

Изплатени суми 

за стипендии, лв. 

Брой  

социални 

стипендии 

Изплатени 

суми, лв. 

2019/20 Летен 50 17 500 лв. 2 1 120 лв. 

2019/20 Зимен 47 16 450 лв. 1 400 лв. 

 

3.6. Акредитации на специалностите 

През периода 2020 г. – септември 2021 г. бяха подготвени и приети на ФС и на АС, 

а след това и депозирани в НАОА 2 доклада-самооценка за програмна акредитация на 

професионално направление 6.1. „Растениевъдство“ и ПН 6.3. „Животновъдство“, ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ (редовна и задочна форма на обучение),  област на висше 

образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“. 

Приети са на ФС и на АС, а след това и депозирани в НАОА 3 Доклада-самооценка 

за програмна акредитация на Докторски програми по „Агрохимия“, „Растениевъдство“ и 

„Фуражно производство и ливадарство“, професионално направление 6.1. 
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„Растениевъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна 

медицина“. 

Приети са на ФС и на АС, а след това и депозирани в НАОА 5 Доклада-самооценка 

за програмна акредитация на Докторски програми по „Зоология“, „Ботаника“, „Екология и 

опазване на екосистемите“, „Микробиология“, „Биохимия“ от професионално 

направление 4.3. „Биологически науки“. 

Приет е на ФС и на АС, а след това и депозиран в НАОА доклад по САНК за 

изпълнение на препоръките за програмна акредитация на Професионално направление 

4.3. „Биологически науки“ от област на висше образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика“. 

Приети са на ФС и на АС, а след това и депозирани в НАОА 11 Доклада-

самооценка за програмна акредитация на Докторски програми по „Хранене на 

селскостопански животни и технология на фуражите“, „Развъждане на селскостопанските 

животни, биология и биотехника на размножаването“, „Говедовъдство и биволовъдство“, 

„Овцевъдство и козевъдство“, „Птицевъдство“, „Рибовъдство, рибно стопанство и 

промишлен риболов“, „Свиневъдство“, „Специални отрасли (коне, буби, зайци и 

промишлен дивеч, пчели и др.)“, „Зоохигиена и организация на ветеринарното 

обслужване“, „Физиология на животните и човека“, „Генетика“ професионално 

направление 6.3 „Животновъдство“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и 

ветеринарна медицина“. 

 

3.7. Система за контрол и поддържане на качеството на обучение 
Основен приоритет на Деканското ръководство и на академичния състав на АФ е 

осигуряване на учебния процес с преподаватели и повишаване качеството на обучение. 

Създадени са благоприятни условия за научно израстване, професионално развитие на 

академичния състав и привличане на нови преподавателски кадри, където е необходимо. 

За специалностите от АФ е осигурен необходимият брой хабилитирани преподаватели на 

ОТД, с изключение на няколко дисциплини в специалност „Агрономство“ и „Аграрно 

инженерство“, където преподавателите са хонорувани.  

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. Въпреки онлайн провеждането на занятията и 

епидемиологичната обстановка бяха проведени и проверки за редовността на извеждане 

на учебните занятия. 

 

3.8. Рейтинг на специалностите в АФ 

В публикувания от МОН за 2020 г. година Рейтинг на висшите училища в България 

са включени 6 групи индикатори – учебен процес, научни изследвания учебна среда, 

социално-битови и административни услуги, престиж, реализация на пазара на труда и 

регионална значимост. Според тази класация професионално направление 

„Животновъдство“ заема първо място (обучение се провежда в 2 ВУ). Професионално 

направление „Биологически науки“ (обучение се провежда в 5 ВУ) заема трето място. 

Професионално направление „Растениевъдство“ (обучение се провежда в 5 ВУ) се изкачва 

на второ място. Професионално направление „Общо инженерство“ (обучение се провежда 

в общо 16 ВУ) заема 7 място. Резултатите от Рейтинг на висшите училища в България са 

обсъдени на Декански и Факултетен съвет. Предстои те да бъдат анализирани в 

Методичните съвети на всички специалности.  
 

Рейтинг ТрУ 2020г.  Място 

Животновъдство Първо 

Растениевъдство Второ 
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Биологически науки Трето 

Общо инженерство Седмо 

 
Във връзка с учебната дейност могат да се направят следните заключения: 

 
 В условия на ковид кризата и вследствие на активната кандидатстудентска 

кампания през 2020 и 2021 год. бяха запълнени на 100% местата по държавна 

поръчка в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ на специалностите и 

магистърските програми в АФ. 

 

 Учебният процес беше осигурен с необходимата учебна и нормативна 

документация, квалифициран преподавателски състав, модерни учебни зали. 

 

 Усъвършенстване на учебният процес, като практическите занятия бяха 

провеждани във модернизирани ферми, стопанства и предприятия. 

 

 Учебните планове на специалностите в АФ и учебните програми по отделните 

дисциплини бяха актуализирани. В работата на Методичните съвети, като членове 

бяха привлечени хора от бизнеса, които допринесоха за повишаване качеството на 

обучение. 

 

 Средният семестриален успех в двете образователно-квалификационни степени 

през отчетният период е в границите на добър до отличен. Запазва се тенденцията 

към предпочитане на задочната форма на обучение пред редовната. 

 

 През периода 2020 г. – септември 2021 г. бяха подготвени и приети на ФС и на АС, 

а след това и депозирани в НАОА 2 доклада самооценка за програмна акредитация 

на професионално направление 6.1. „Растениевъдство“ и ПН 6.3. 

„Животновъдство“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ (редовна и задочна форма 

на обучение), област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна 

медицина“, 19 Доклада-самооценки за програмна акредитация на Докторски 

програми в АФ, доклад по САНК за изпълнение на препоръките за програмна 

акредитация на професионално направление 4.3. „Биологически науки“ от област 

на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“. 

 

 В ежегодно публикувания от МОН „Рейтинг на висшите училища в България“ 

специалностите в АФ за 2020 г. заемат едни от челните места в страната. Според 

тази класация професионално направление „Животновъдство“ заема първо място. 

Професионално направление „Растениевъдство“ заема второ място. 

Професионално направление „Биологически науки“ заема трето място. 

Професионално направление „Общо инженерство“ заема седмо място. 
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4. Научноизследователска дейност и международно 

сътрудничество 
Научноизследователската дейност в Аграрния факултет през 2020 и 2021г. беше 

организирана и се провеждаше в съответствие с приетите и утвърдени научни 

направления.  

За повишаване качеството и прецизността на научните изследвания, продължи 

стремежът към модернизиране на апаратурата, чрез разработване на факултетски 

инфраструктурни проекти, за обновяване и дооборудване с апаратура на НИЛ и катедрите 

на АФ. Окомплектоването с модерна, прецизна и високопроизводителна, автоматизирана 

апаратура е важно условие за извършване на прецизни, задълбочени и с по-широк обхват 

научни изследвания и повишаване качеството на научните публикации. 

През отчетният период изследователите от АФ работиха по следните нови, научни 

проекти в направления:  

1) Направление „Животновъдство“: 

 Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“;  

 Национална научна програма репродуктивни биотехнологии в животновъдството в 

България – ННП „РЕПРОБИОТЕХ“; 

 Националната програма „Европейски научни мрежи“ 2020 – 2022 “Strengthen 

research and innovation capacity for grazing livestock meat production in Bulgaria 

through advanced knowledge transfer”; 

 COST Action CA19145 – European Network for assuring food integrity using non-

destructive spectral sensors. 

 

2) Направление „Растениевъдство“: 

 Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и 

качество на живот; 

 Национална научна програма „Усъвършенстване на системите за поливно 

земеделие в съответствие с промените на климата в България“;  

 Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“.  

 

3) Направление „Екология“: 

 Национална програма „Анализи и проучвания на видовете и типовете 

местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за 

местообитанията (92/43/ЕИО)“; 

 Биоразнообразие и природни екосистеми чрез проекти финансирани от ПУДООС.  

 

4) Направление „Аграрно инженерство“: 

 Национална програма „Модернизация на висшите училища“; 

 Иновативна аграрна техника, сгради и технологии; 

 Интелигентни системи за прецизно земеделие; 

 Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор. 

 
4.1. Научноизследователска дейност 

Научноизследователската дейност в АФ се извършва със средства от Държавния 

бюджет съгласно НАРЕДБА 3 за условията и реда за оценката, планирането, 

разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на 

присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, 

както и от национални, международни проекти и договори. Най-голям брой проекти са 

разработени със средствата, отпускани целево от Държавния бюджет за присъщата на 

Тракийски университет научна и художественотворческа дейност и средства по проект 
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“Strengthen research and innovation capacity for grazing livestock meat production in bulgaria 

through advanced knowledge transfer”, „Greenanimo“.  

4.1.1. Проекти, финансирани от Държавния бюджет за присъщата на 

Тракийски университет научна дейност. 

През 2020 г. за АФ е одобрена държавна субсидия в размер на 41 118 лв. През 

годината са одобрени и разработени 10 проекта, от които 8 научноизследователски, 1 за 

дофинансиране на научен форум и 1 инфраструктурен.  

През 2021 г. за АФ е одобрена държавна субсидия в размер на 40 891 лв., с които са 

финансирани 12 научноизследователски проекта и 1 за дофинансиране на научен форум. 

За отчетният период Аграрен факултет участва в Научни проекти, 

финансирани по Фонд „Научни изследвания” на МОН и други национални 

програми: 

 Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“; 

 Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“; 

 Национална научна програма „Модернизация на висшите училища“; 

 Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на 

обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование 

чрез партньорство между ТрУ, УНСС, Русенски университет и БСКр; 

 Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН;  

 Проект BG05M2OP001-2.013-0001 “Студентски практики“ – Фаза 2 финансиран от 

оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2020 – 2023“ 

(ОП НОИР);  

 Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и 

качество на живот, Споразумение No:Д01-204/23.11.2018; 

 Договор Ж-154 към Селскостопанска академия: „Технология за отглеждане на 

зарибителен материал от костур (Perca fluviatilis) в поликултура 2019 – 2020 г.“;  

 Договор №292/25.08.2020 г. към Басейнова Дирекция Дунавски район: 

„Провеждане на проучвателен мониторинг на риби за определяне на зони в реки 

или участъци от реки, които да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск с 

цел опазване размножаването на рибните видове в териториалния обхват на 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ 2020 – 2021 г.“;  

 НП „Отглеждане на салата в неотпляеми оранжерии и на открито в условията на 

преход към биологично производство ”;  

 НП „Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с 

промените на климата в България“;  

 Национална научна програма: „Репродуктивните биотехнологии в 

животновъдството в България – ННП РЕПРОБИОТЕХ“, МОН, 2018 – 2020 г.; 

 Научен проект „Хематологични и биохимични маркери за характеристика на 

здравословния статус и репродуктивната способност на свине и нерези от 

Източнобалканската порода в условията на биологично отглеждане“ 2018 – 2020 г 

ОСЗ Средец, ЗИ Шумен, ТрУ – АФ. 

4.1.2. Международни научни проекти 

През отчетния период в АФ е извършвана научноизследователска дейност по 3 

международни проекта: 

 Националната програма „Европейски научни мрежи“ 2020 – 2022, проект № Д01-

287/07.10.2020 “STRENGTHEN RESEARCH AND INNOVATION CAPACITY FOR 

GRAZING LIVESTOCK MEAT PRODUCTION IN BULGARIA THROUGH ADVANCED 

KNOWLEDGE TRANSFER”, „GREENANIMO“, Тракийски университет, Стара Загора – 

координатор; ръководител – проф. Светлана Георгиева; 

 COST Action CA19145 - European Network for assuring food integrity using non-

destructive spectral sensors. Участник Проф. д-р Стефка Атанасова. 
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 The “New opportunity for rural development” project supported by a grant from the 

National Agency for European Educational Programs and Mobility Erasmus+ of Republic of 

North Macedonia under the Agreement n° 2018-1-MK01-KA202-047135. Участник Гл. ас. д-р 

Радка Влаева. 

 

4.2. Научни конференции, форуми, научни семинари, открити лекции и др. 

4.2.1. Научни конференции и форуми 

През 2020 год. се проведе Научна конференция с международно участие „25 

години Тракийски университет“ – 15.05.2020 г. Арарния факултет участва в 

конференцията с три секции – Секция 1. “Животновъдни науки”, Секция 2. 

“Растениевъдни науки”, Секция 3. “Екология, околна среда и качество на храните”. Учени 

от страната и чужбина представиха общо 76 доклади и постери. 

През 2021 г. се проведе научната конференция с международно участие: „100 

години висше аграрно образование в България“ 27 – 28.05.2021 г. На форума освен 

колегите от научните институти и университети в страната взеха участие учени от INRAE 

в Клермонферан – Франция и Scotland's Rural College, парнтьори в проекта 

„GREENANIMO“. Представени бяха общо 113 доклади и постери. Резюмета на 

представените разработки бяха публикувани в „Книжка с резюмета“ от конференцията. 

4.2.2. Национални изложения. 

 През 2020 г. Аграрния факултет при Тракийски университет участва за пореден път  

в международното изложение „АГРА 2020“. С откриване на форума, стартира и кандидат-

студентската кампания на факултета. В палата №6 на Панаирното градче, на свой щанд 

АФ представи специалностите (включително новата ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ КУЛТУРИ), 

по които се осъществява обучение, учебници и учебни помагала, както и специализирана 

литература в различни сфери на аграрната наука. 

 В същата година се проведе Националното изложение за земеделска техника 

„БАТА АГРО 2020“. Тракийският университет и Аграрният факултет участватваха на 

изложението със собствен щанд.  През 2021г. двете изложения бяха отложени заради 

пандемичната обстановка. 

 

4.3. Научна активност и издателска дейност 

През отчетния период (2019 – 2020) преподавателите от АФ са публикували общо 

111 научни статии, от които 83 в научни списания (Web of Science и/или Scopus). 

Научните трудове на преподавателите в АФ за последните 3 години са цитирани общо 800 

пъти в Web of Science и/или Scopus (2020 г. – 350 броя; 2019 г. – 250 броя; 2018 г. – 200 

броя). В таблица 14 е представен научният актив на преподавателите през 2020 г.  

 

Таблица 10. Научен актив на преподавателите от АФ. 

Научен актив – реален брой, без повторения 2020 г. 

1. Публикации във вторични литературни източници 111 

2 . Публикации в Web of Science или  Scopus 83 

3. Монографии в България и в чужбина 8 

4. Учебници, учебни помагала, книги. - 

5. Патенти, рационализации и изобретения (защитени с 

официален сертификат за признаване) 
3 

6. Научноприложни разработки и внедрявания (със 

сертификат за внедряване) 
 2/3 

7. Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в 

чужбина с доклад или постер 
52 
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8. Участия в конгреси, конференции, симпозиуми в 

България с доклад или постер 
17 

9. Цитати в Web of Science или Scopus 350 

 

Според изчисления Индекс на интензивност на научната дейност по факултети 

на Тракийски университет, изготвен към 15 септември 2021 година по данни на 

аналитичната платформа In Cites на Web of Science, за 2017 – 2021 г. Аграрният факултет 

е публикувал 195 статии. 

4.3.1. Регистрирани патентни заявки, патенти, и патенти резултат от 

сключени договори с фирми: 

 Регистрирани патентни заявки: 
- доц. д-р Георги Георгиев Беев – подадена заявка с № 

PTBG202000000154304/17.01.2020 г. за новост и изобретателска стъпка „Метод за 

конвертиране на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води в 

многокомпонентен, течен растителен биостимулант“; 

-  гл. ас. д-р Радка Василева Влаева – заявка за сертификат за нова порода коне 

„Български спортен кон“ със заявление № BG/C/2020/ 1114 от 28.02.2020 г. 

 Утвърдени полезни модели /марки/, нови сортови семена, лицензии 

(регистрирани български и международни полезни модели): 
- доц. д-р Георги Георгиев Беев – заявка за полезен модел № PTBG202000000157151 

- Стайков, Й., И. Сираков, Г. Желязков, С. Стоянова, 2018. Мобилна, модулна, 

рециркулационна инсталация за интегрирано култивиране на хидробионти и 

растения. Полезен модел №3017/12.02.2018; 

- Стайков, Й., И. Сираков, Г. Желязков – Инсталация за преработване на отпадъци от 

храненето на риба, с екструдирани фуражи, неорганични и органични вещества. 

Полезен модел №2658/09.08.2017 г. 

4.3.2. Издателска дейност 

През изминалия отчетен период усилията на членовете на редакционния съвет на 

научното списание на АФ „Agricultural Science and Technology“ бяха насочени към 

повишаване на взискателността към качеството на представените ръкописи, разширяване 

на популярността на списанието чрез включването му в световната система на 

рефериране, индексиране и оценяване.  

Продължи да бъде прилаган въведеният съвременен подход за оценка и приемане 

на ръкописите за публикуване. Всеки представен ръкопис продължава да бъде рецензиран 

от двама оценители, които остават анонимни от страна на авторите и обратното, по 

модела „blind peer-review“. Този подход продължи да дава своите добри резултати, защото 

позволи да се правят безпристрастни и професионални оценки на ръкописите, само въз 

основа на техните качества.  

Финансирането на отпечатването на книжките на списанието през 2020 г. бе 

осигурено от разработен и спечелен проект, финансиран в размер на 7 000 лв. от Фонд 

„Научни изследвания“. 

За 2021 г. също са осигурени 7 000 лв. за отпечатване на списанието от нов проект 

от ФНИ, разработен и спечелен от ръководния екип на списанието. На този етап считаме, 

че въпросът за евентуално заплащане на статиите, приети за печат не стои на дневен ред. 

Списанието вече се реферира от няколко световни системи и издателства:  

 AGRIS (FAO) http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

 EBSCO-host http://www.ebsco.com/publisher-supportEBSCO (USA) 

 CAB Abstract (CABI PUBLISHING) http://www.cabi.org/publishing-products/online-

information-resources/cab-abstracts/?newtitlesonly=0&letter=A#SerialsCited 

 ROAD http://road.issn.org/issn/1314-412X-agricultural-science-and-technology 

http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/?newtitlesonly=0&letter=A#SerialsCited
http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/?newtitlesonly=0&letter=A#SerialsCited
http://road.issn.org/issn/1314-412X-agricultural-science-and-technology
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През изминалата 2020 г.  и настоящата 2021г. списанието продължи да се 

утвърждава като сериозно научно издание в областта на аграрните науки и технологии, 

чрез популяризиране на български и чужди достижения в обособените основни 

направления, които от 5 бяха увеличени на 6:  

 Генетика и развъждане;  

 Хранене и физиология;  

 Производствени системи;  

 Селско стопанство и околна среда;  

 Качество и безопасност на продуктите;  

 Селскостопанска икономика (свързана с производствените системи и технолиигии 

в селското стопанство).  

През 2020 г. тиражът на издаваните книжки на хартиен носител беше 100 бр. за 

книжка, което се оказа напълно достатъчно, както за неговото разпространение, така и за 

архива на списанието.Статистиката показва, че броят на предлаганите ръкописи за печат 

значително нараства. Увеличава се броят на цитиранията на статиите от списанието. Не 

малка част от тези цитирания са в статии, публикувани в списания с импакт фактор. 

Учебници и учебни помагала  

За подобряване на учебния процес във факултета са издадени следните учебници, 

учебни помагала и книги:  

 Диян Георгиев, Матев И. (2020). Екология и опазване на околната среда. 

Издателство „Кота“, 265 стр. (Учебник) ISBN:979-954-305-536-4; 

 Диян Георгиев (2020) Екология на протостронгилидозите на пасища в района на 

Стара Загора. И-во „Кота“, ISBN 978-954-305-540, 140 стр.; 

 Евгений Райчев (2020). Орнитология – кратък курс, РИК „Искра М-И“, Стара 

Загора, 130 стр. ISBN 978-619-7595-10-9; 

 Галина Динева (2020). Сравнителен анализ на пулсационните характеристики на 

доилни апарати за крави. Книга на база дисертационен труд. Изд. „Дема-Прес“ 

ООД-Русе, ISBN: 978-619-7546-14-9, 73 стр.; 

 Галина Динева (2020). Двуизмерно проектиране с AutoCAD в аграрните науки, 

Ръководство за практически и семинарни занятия – част І, Изд. „Дема-Прес“ ООД-

Русе, 96 стр.; 

 Димитър Георгиев (2020). Ръководство по теоретична механика,част1 – Статика; 

 Тончо Пенев, Димо Димов (2020). Аварийно-спасителна и пожарна техника – 

учебник.ISBN: 978-954-9483-93-2; 

 Димо Димов, ръководство по „Безопасност на труда и околната среда“, издателство 

„Алфа визия“, гр. Стара Загора, 2020 г., ISBN: 978-954-9483-92-5 

 Димо Димов (2020) публикувана книга на база дисертационен труд „Комфорт при 

свободно отглеждани крави за мляко“, издателство „Алфа визия“, гр. Стара Загора, 

ISBN: 978-954-9483-95-6; 

 

4.4. Обучавани докторанти 

През последните три години до м. септември 2021г. в ОНС „Доктор“ са обучавани 

и зачислени общо 15 докторанти, от които 13 докторанти от Аграрен факултет и 2 

докторанти извън структурата на факултета (Табл. 11).  

 

Таблица 11. Справка за докторантите, обучавани през 2019 – 2021 г. 

Докторант/ 

Ръководител 

Научна 

специалност/ 

Катедра 

Тема на 

дисертацията 
Организация 

Срок / 

Форма на 

докторантурата 

Докторанти от Аграрен факултет 
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1. Ивелина Николаева 

Недева 

Научни ръководители:  

Проф. д-р Иван 

Стоянов Върляков и 

Доц. д-р Димитър 

Панайотов Панайотов 

 

„Физиология на 

животните и 

човека“, кат. 

„Морфология, 

физиология и 

хранене на 

животните“ 

“Физиологични 

индикатори за 

благополучие на 

овце, отглеждани 

интензивно“ 

 

АФ при ТрУ 

 

Зачислена  

07.03.2017 г.  

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 

Удължена до 

07.04.2021 г. 

 

2. Мария Тодорова 

Желязкова 
Научен ръководител: 

Проф. д-р Светлана 

Йорданова Георгиева  

Научен консултант: 

Доц. дн Нели Христова 

Грозева  

„Генетика“, 

кат. „Генетика, 

развъждане и 

репродукция“ 

“Фенотипна и 

генетична 

характеристика на 

балканските 

ендемити 

Гризебахова кутявка 

(Moehringia 

grisebachii Janka.) и 

Янкиева кутявка 

(Moehringia jankae 

Griseb ex Janka.)“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислена  

07.03.2017 г.  

Отчислена 

13.04.2020 г.  

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 

3. Галина Христова 

Господинова  

Научни ръководители:  

Доц. д-р Галя 

Димитрова Панайотова 

и Доц. д-р Антония 

Колева Стоянова  

„Агрохимия“, 

катедра 

„Растениевъдство“ 

“Влияние на 

хранителния и 

поливния режим 

върху развитието и 

продуктивността на 

генотипи памук“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислена  

01.04.2018 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 

 

 

4.  Петър Николаев 

Николов  

Научен ръководител:  

Доц. д-р Грози Делчев 

Делчев  

„Растениевъдство“, 

катедра 

„Растениевъдство“ 

“Проучване на 

елементи от 

технологията на 

отглеждане на твърда 

пшеница“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислен 

01.04.2018 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 

 

5. Мустафа Али 

Мустафа 

Научни ръководители:  

Доц. д-р Стефка 

Николова Стоянова и 

Доц. д-р Ивайло 

Николаев Сираков 

„Рибовъдство, 

рибно стопанство и 

промишлен 

риболов“, 

катедра „Биология 

и аквакултура“ 

“Технологични 

параметри за 

устойчиво и 

екологосъобразно 

аквапроизводство“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислен 

01.04.2018 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 

 

6. Николай Асенов 

Къркеланов 

Научен ръководител: 

Доц. д-р Сашка 

Иванова Чобанова – 

Шиха 

„Хранене на 

селскостопанските 

животни и 

технология на 

фуражите“, 

катедра 

„Морфология, 

физиология и 

хранене на 

животните“ 

“Проучване на 

възможностите за 

използване на 

високопротеинов 

слънчогледов шрот 

при хранене на 

пилета бройлери“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислен 

01.04.2018 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 
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7. Светослава 

Росенова Терзиева  

Научен ръководител:  

Доц. дн Нели Христова 

Грозева  

Научен консултант:  

Доц. д-р Катя Нанева 

Величкова 

 

„Ботаника“, 

катедра „Биология 

и аквакултура“ 

“Морфологична 

изменчивост, 

кариологична 

изменчивост и 

антимикробна 

активност на видове 

от род Amarantus L. 

(Щир) в България“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислена 

01.04.2018 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторат 

 

8. Янко Господинов 

Янков 

Научен ръководител:  

Доц. д-р Диян 

Михайлов Георгиев  

„Екология и 

опазване на 

екосистемите“, 

катедра „Биология 

и аквакултура“ 

“Екологични аспекти 

на циркулацията на 

протостронгилидите 

по дивата коза 

(Rupicarpa 

rupicarpa)“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислен 

01.04.2018 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 

 

9. Стоян Николов 

Горанов 

Научен ръководител: 

Доц. д-р Златка 

Михайлова Димитрова 

Научен консултант:  

Проф. дбн Бойко 

Божидаров Георгиев 

„Зоология“, 

катедра „Биология 

и аквакултура“ 

“Хелминти по 

прилепите в 

България: 

морфологични, 

таксономични и 

фаунистични 

изследвания“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислен 

01.04.2018 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 

 

10. Красимир 

Богданов Кирилов 

Научни ръководители: 

Доц. д-р Евгений 

Райчев и  

Доц. д-р Радослав 

Михайлов Михайлов 

„Специални 

отрасли 

(промишлен 

дивеч)“, 

катедра 

„Животновъдство – 

непреживни и други 

животни“ 

„Адаптивност на 

златистия чакал 

(Canis aureus L.) към 

хранителните 

ресурси в 

антропогенно 

повлияна среда в 

райони на 

Югоизточна 

България“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислен 

01.03.2019 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 

 

11. Десислава 

Иванова Тинчева 

Научен ръководител:  

Доц. д-р Евгений 

Георгиев Райчев 

„Специални 

отрасли 

(промишлен 

дивеч)“, катедра 

„Животновъдство – 

непреживни и други 

животни“ 

“Проучвания върху 

съобществата от 

птици и бозайници, 

хранещи се с мърша 

в различни хабитати 

от Централна 

България“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислена 

01.03.2021 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 

 

12. Анета Вълева 

Чолакова 

Научни ръководители:  

Доц. д-р Ценка Жекова 

Желязкова и  

Доц. д-р Мария 

Асенова Герджикова  

„Фуражно 

производство, 

ливадарство“, 

катедра 

„Растениевъдство“ 

“Проучване на 

технологията на 

отглеждане, 

продуктивността, 

химичния състав и 

хранителната 

стойност на Теф 

/Eragrostis tef 

/Zuccagni/Trotter/ в 

условията на 

Централна Южна 

 България“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислена 

01.03.2021 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 
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13. Мартин Стойнов 

Стойнов 

Научен ръководител:  

Доц. д-р Тончо 

Господинов Пенев 

Научен консултант:  

Проф. д-р Юрий 

Емилов Митев 

„Зоохигиена и 

организация на 

ветеринарното 

обслужване“, 

катедра „Приложна 

екология и 

зоохигиена“ 

“Влияние на 

топлинния стрес 

върху някои 

продуктивни, 

репродуктивни и 

здравословни 

показатели при крави 

за мляко“ 

АФ при ТрУ 

 

Зачислен 

01.03.2021 г. 

Срок: 3 години 

Редовен 

докторант 

 

14. Василка Милкова 

Кръстева  
Научен ръководител: 

Доц. д-р Стефка 

Николова Стоянова 

„Рибовъдство, 

рибно стопанство и 

промишлен 

риболов“, 

катедра „Биология 

и аквакултура“ 

“Влияние на 

определени 

биотехнологични 

параметри върху 

продуктивните 

показатели при 

началното 

отглеждане на 

европейски сом 

(Silurus glanis L.)“ 

ИРА – 

Пловдив 

Зачислена 

25.06.2019 г. 

Отчислена 

18.05.2020 г. 

Защитила 

09.10.2020 г. 

Докторант на 

самостоятелна 

подготовка 

15. Радослав Сергеев 

Кошински 

Научни ръководители: 

Доц. д-р Ивайло 

Николаев Сираков и 

Доц. д-р Катя Нанева 

Величкова  

„Рибовъдство, 

рибно стопанство 

и промишлен 

риболов“, 

катедра 

„Биология и 

аквакултура“ 

„Влияние на добавки от 

растителни екстракти 

във фуража върху 

основни 

рибопродуктивни 

показатели, 

биохимични показатели 

на кръвта и качеството 

на месото при 

отглеждане на дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss W. ) в 

рециркулационна 

система“ 

 

Зачислен 

25.02.2020 г. 

Отчислен 

02.10.2020 г. 

Защитил 

05.02.2021 г. 

Докторант на 

самостоятелна 

подготовка 

 

За периода са защитили двама редовни докторанти – Мария Тодорова Желязкова и 

Галина Христова Георгиева, както и двама докторанти на самостоятелна подготовка - 

Василка Милкова Кръстева и Радослав Сергеев Кошински. Двама докторанти – 

Светослава Росенова Терзиева и Стоян Николаев Горанов са назначени като асистенти 

съгласно ПРАСТрУ, Чл. 65 (5). 

 

4.5. Международно сътрудничество 
В началото на всяка учебна година новозаписаните студенти се информират за 

възможностите за мобилност по програма „Еразъм +“. През отчетният период Аграрния 

факултет участва в Отворени врати „Еразъм 2020“ в Тракийски университет. 

Предвид пандемичната обстановка в страната през 2020 и 2021г. бяха отложени 

повечето мобилности, както входящи, така и изходящи. 

За учебната 2019/2020г. поради пандемията са реализирани една входяща 

студентска мобилност на студент Аполония Май от Варшавския университет и три 

изходящи мобилности за преподаватели на Аграрен факултет.  

С цел преподаване за зимният семестър на учебната 2019/2020 г. колегите гл. ас. д-

р Елица Вълкова, гл. ас. д-р Митко Георгиев и доц. д-р Антония Стоянова посетиха 

University „ GOCE DELCHEV” в Stip Македония. 

4.5.1. Международни договорни отношения на АФ  
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В Аграрен факултет обмен на студенти и преподаватели за обучение, практика и 

преподаване се извършва в три направления - по програма „Erazmus+“, по линия на 

двустранни договори и чрез международни конкурси за краткосрочни специализации. 

На ниво Тракийски Университет са сключени 33 договора за сътрудничество с 

чуждестранни университети, факултети и колежи (Таблица 12). 

За отчетния период 2019/2020 е сключен един нов договор с HWT Freising, 

Германия. 

 

Таблица 12. Договори за сътрудничество с чуждестранни университети, факултети и 

колежи 

Договори 

за 

сътрудни

чество 

Чуждестранен университет, факултет, 

колеж 
Държава 

Срок на 

договора 

 ТрУ 

Британски съвет 
Великобрита

ния 
2002 – безсрочен 

Висше професионално училище Анхалт – гр. 

Кьотен 
Германия 2003 – безсрочен 

Специализирано Висше училище – 

Вайенщефан 
Германия 2005 – безсрочен 

Карагандински икономически у-т, Караганда Казахстан 2015 – 2020 

Технически университет – гр. Лисабон Португалия 1999 – безсрочен 

Московска Селскостопанска академия “К. А. 

Тимирязев” – Москва 
Русия 1996 – безсрочен 

Академия ветеринарна медицина – Казань Русия 1999 – безсрочен 

НОУ „И-т спец. Педагогики и психологии” – 

Санкт-Петербург 
Русия 2011 – 2021 

Российский Гос.Аграрный университет, – 

Балашиха 
Русия 2011 – безсрочен 

ФГБНУ „Поволжский НИИПП 

мясомолочной продл.”, г. Волгоград 
Русия 2015 – 2020 

Университет – Анкара Турция 1994 – безсрочен 

Тракийски университет – Одрин Турция 1998 – безсрочен 

Университет Улудаг – гр. Бурса Турция 1998 – безсрочен 

Университет – Къркларели Турция 2011 – безсрочен 

Аграрен 

Факултет 

Faculty of Agriculture, Tekirdag Турция 2002 – безсрочен 

Biotechnical Faculty, Ljubljana Cловения 2003 – безсрочен 

 

4.5.2. Специализации в чужбина и мобилност на преподаватели и студенти  

Активната работа по програма „Еразъм+“, през отчетната година беше 

преустановена поради влошената епидемична обстановка и продивоепидемичните мерки. 

 

Таблица 13. Договори за мобилност за 2019/2020 академична година по програма 

„Еразъм+“ на ниво Аграрен факултет 

Приемаща 

държава 
Приемаща институция 

За основни звена на 

Тракийски университет 

Германия –  

DE  

Technische Universtat – Munich  
Аграрен факултет 

Hochschule Bremerhaven – Bremerhaven  
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  Agricultural company AU – Barnstadt  

Гърция – EL  Agricultural University – Athens  

Испания – ES  Universidad Miguel Hernandez De Elche Аграрен факултет  

Италия – IT  PeR.Il Parco dell’Energia Rinnovabile – Guardea  Аграрен факултет 

Северна 

Македония – 

  

„St. Kliment Ohridski” University – Bitola  Аграрен факултет 

Полша – PL  
Poznan University of Life Sciences – Poznan  Аграрен факултет 

Warsaw University of Life Sciences – Warszawa  Аграрен факултет 

Португалия-

PT  

Instituto Politécnico – Portalegre  Аграрен факултет 

 Instituto Politécnico – Santarém  

Румъния – 

RO 

University of Agronomic Sc. and Vet. Medicine, 

Bucharest  Аграрен факултет 

Oviduius University of Constanta – Constanta  

Турция – TR  

Ankara University – Ankara  

Аграрен факултет 

Onsekiz Mart University – Canakkale  

Uludag University - Bursa  

Mustafa Kemal University – Hatay  

Namik Kemal University – Tekirdag  

Suleyman Demirel University – Isparta  

Istanbul University – Istanbul  

Adnan Menderes University – Aydin  

Igdir University – Igdir 

Katip Celebi University – Izmir 

Mehmet Akif Ersoy University – Burdur  

САЩ – US Iowa State University – Ames, Iowa  Аграрен факултет 

Украйна – 

UA 
Uzhhorod National University – Uzhhorod  Аграрен факултет 

 

4.6. Кадрови, научен и преподавателски потенциал 

Към настоящия момент на основен трудов договор в АФ са 78 преподаватели. От 

тях 14 са професори; 33 са доценти; 24 са гл. асистенти и 7 са асистенти. Научната степен 

„Доктор на науките” притежават 6 преподаватели, а 67 преподаватели притежават 

образователната и научна степен „Доктор”. Развитието и израстването на 

преподавателския състав е от съществено значение за имиджа на АФ и Тракийски 

университет като обучаваща институция.  

През отчетния период на академична длъжност „Професор“ са избрани 3 

преподаватели, на академична длъжност „Доцент“ – четирима и е назначен един от ВВУ 

„Г. Бенковски“ Долна митрополия. На академична длъжност гл. асистент са избрани 

двама преподаватели и са назначени петима асистенти. 

  

РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ  

Година № Име 

„Професор“ 

2021 3 Проф. д-р Стефанка Любова Атанасова 

  Проф. д-р Евгений Георгиев Райчев 

  Проф. д-р Катя Нанева Величкова 

„Доцент“ 

2020/2021 5 
Доц. д-р Тончо Господинов Динев 

Доц. д-р Тодор Желязков Славов 



26 

 

 

Доц. д-р Христо Луканов Христов 

Доц. д-р Милена Танкова Цанова - Стоева  

  Доц. д-р Теодора Иванова Петрова 

„Главен асистент“ 

2020 1 Гл. ас. д-р Любов Костадинова Плешкуца 

2021 1 Гл. ас. д-р Желязко Щерев Събев 

„Асистент“ 

2020 5 
Ас. Ферихан Адемова Емурлова 

Ас. Роксана Иванова Минева 

  Ас. Катерина Петкова Бурлакова 

  Ас. Стоян Николов Горанов 

  Ас. Светослава Росенова Терзиева 

 

По отношение на научноизследователската дейност, международното 

сътрудничество, издателската дейност и развитието на академичния състав, бихме 

направили следните препоръки: 

 Да се повиши публикационната активност на преподавателинте в АФ, насочена 

към реномирани научни списания с ИФ и ИР; 

 Да се засили връзката на науката с бизнеса в посока ползваемост на научните 

продукти и услуги от работодателите;  

 Да се актуализират (съвместно с Ректорското ръководство) правилата и наредбите 

за научноизследователската дейност в ТрУ и АФ; 

 Да се повиши активността на преподавателите в издаването на учебници и учебни 

помагала, за подобряване качеството на учебния процес и оценките на 

акредитационните комисии; 

 Да продължи и се повиши активността на преподавателите при разработването на 

национални и международни проекти по различни национални програми и такива 

на Европейския съюз; 

 Да се разшири сътрудничеството с национални и чуждестранни научни институции 

за съвместна научна дейност, съвместно разработване на проекти, специализации и 

обмен на преподаватели и студенти; 

 Да се разшири разработването на инфраструктурни проекти за обновяване на 

учебните бази и закупуване на съвременна апаратура, което ще даде възможност за 

приложимост на научните изследвания; 

  Да се разшири провеждането на научно-практически семинари, открити лекции и 

дискусии с участието на водещи български и чуждестранни учени, както и на 

специалисти от практиката; 

 Да се увеличи участието на млади учени, студенти и докторанти от АФ в 

изследователския процес, в национални и международни научни форуми, както и в 

публикационната дейност на АФ; 

 Да се разшири дейността и популярността на научното списание на АФ 

„Agricultural Science and Technology”; 

 Да продължи стимулиране на публикационната активност на преподавателите; 

 Да продължи подпомагането на научното израстване на академичния състав на АФ. 
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5. Административна и стопанска дейност 

 
През периода от месец декември 2019 г. до месец декември 2020 г. продължи 

работата на ръководството и катедрените колективи за подобряване условията на 

преподаване и обучение в АФ.  

През отчетния период продължи добрата практика за провеждане на курсове по 

следдипломна квалификация в АФ. През 2020 година отчисленията за АФ от проведени 

курсове по следдипломна квалификация възлизат на 9 099.80 лв. 

 

Таблица 14. Курсове по СДК в АФ-ТРУ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 

 
№ 

Наименование на курса Брой 
курсове 

Брой 
курсисти 

Постъпления 
в АФ, (лв.) 

Отчисления 
за АФ, (лв.) 

1 Информационна дейност по мерки 10, 
11 и 12 от ПРСР 2014-2010 г.  
(2 индивидуални). 

2 2 600.00 192.00 

2 Обучение на професионални 
потребители на продукти за 
растителна защита  от професионална 
категория на употреба (9 
индивидуални). 

9 9 1350.00 432.00 

3 Овцевъдство и козевъдство (1 
индивидуален). 

1 1 1600.00 352.00 

4 Окачествяване на кокоши яйца за 
консумация (2 индивидуални).  

2 2 1000.00 320.00 
 

5 Отглеждане и поведение на кучето (2 
индивидуални). 

2 2 600.00 192.00 

6 Пчеларство и технологии в 
пчеларството (1 индивидуален и 1 
групов). 

2 14 1800.00 576.00 

7 Специалист – осеменител в 
овцевъдството (9 индивидуални). 

9 9 5040.00 1108.80 
 

8 Стандарти за хуманно отношение и 
защита при отглеждане на бройлери и 
кокошки носачки – за управители (16 
индивидуални и 2 групови). 

18 39 6650.00 1933.00 
 
 

9 Хуманно отглеждане към свине при 
отглеждането им  
(8 индивидуални). 

8 8 1200.00 384.00 

10 Хуманно отношение и защита към 
животните /работа в приюти и хотели 
за животни и зоомагазини/ (31 
индивидуални и 3 групови).  

34 69 11750.00 3610.00 
 

    31590.00 9099.80 

 

Продължават да се полагат усилия за дигитализация на учебния процес и неговото 

обезпечаване с компютърна и мултимедийна техника. За отчетния период в АФ са 

закупени компютърна, мултимедийна техника, както и други активи на обща стойност 19 

735 лв. 
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5.1 Материална база 

 

СПРАВКА ЗА ЗАКУПЕНА КОМПЮТЪРНА И ДРУГА ТЕХНИКА 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ – 2020 година 

№ 

по 

ред 

Наименование 
Брой 

общо  

 От 

бюджета 

лева 

По 

проекти 

лева 

По 

СДК 

лева 

Общо 

лева 

 
Компютърна техника         

  

1 Компютърна конфигурация 3 2058   930 2988 

2 Монитори 2 210 210   420 

3 Преносим компютър 6 4560 912   5472 

4 
Мултимедиен проектор   

3 3240 
    

3240 

5 Принтери 2 294     294 

6 МФУ 2 702     702 

  СУМА:   11064 1122 930 13116 

  
Други активи 

          

1 

Опитна установка за изсл.на 

триенето и вцеплението на 

копитата на крави при разл. 

подови настилки НП 8АФ/19 

1 

  

1800 

  

1800 

2 

Ел.записваща с-ма за пчелни 

кошери НП 8АФ/20 
1 

  
2299 

  
2299 

3 Фреза навесна 
1 2520   

  
2520 

  СУМА:   2520 4099 0 6619 

      

  

  ОБЩО:   13584 5221 930 19735 

 

СПРАВКА ЗА ЗАКУПЕНА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ДРУГИ АКТИВИ 

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ – до 30.09.2021 година 

№ 
по 

ред 
Наименование 

Брой 
общо 

 От 
бюджета 

лева 

По 
проекти 

лева 

По СДК 
лева 

Общо 
лева 

1 Компютърна техника         
  

1.1. Компютърна конфигурация 4 3924     3924 

1.2. Монитори 8 1607     1607 

1.3. 
Преносим компютър 

9 6780 2898 
  

9678 
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1.4. 
Мултимедиен проектор   

1 1068 
    

1068 

1.5. 
Принтери 

3 432 
    

432 

1.6. МФУ 2 288 398   686 

1.7. Плотер 1   2172   2172 

1.8. Копирна машина 1 3300     3300 

  СУМА:   17399 5468 0 22867 

              

2 Климатици 8 12328     12328 

              

3 Друга техника           

3.1. 

Апарат за определяне на общ 
брой соматични клетки в краве, 
овче, козе и биволско мляко - 
Hrima PRO SCC 

1 5520   

  

5520 

3.2. Оранжерия 

1 

2208 

  

  

2208 

    
      

  
  

  СУМА:   7728 0 0 7728 

      
  

  ОБЩО:   37455 5468 0 42923 

 

5.2 Практическо обучение на студентите 

През отчетния период продължи успешното участие на студенти и преподаватели 

от Аграрен факултет в Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 

2“, финансиран от Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

СПРАВКА ЗА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИТЕ СТУДЕНТИ ПРЕЗ 2020г. 

 
ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛНОСТ ОНС 

 
ОБЩ БРОЙ  

 
СТУДЕНТИ /ПЕРИОДА 

   2020  
ЖИВОТНОВЪДСТВО ЗООИНЖЕНЕРСТВО Б 25  

  М 1  

    26 
 

 РИБОВЪДСТВО И 
АКВАКУЛТУРА 

Б 8  

  М 5  



30 

 

 

    13 
 

РАСТЕНИЕВЪДСТВО  АГРОНОМСТВО Б 35  

  М 13  

    48 
ОБЩО 
ИНЖЕНЕРСТВО 

АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО Б 17  

  М 2  

    19 
БИОЛОГИЧЕСКИ 
НАУКИ 

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
Б 

 
33 

 

  М 8 41 

     

  ОБЩО: 147 

 

ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
Земеделски институт – Стара Загора 

Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора 

Регионална здравна инспекция – Стара Загора 

ЗП Йонко Кирилов Йовчев  

ПРО АГРО ТИМ ООД, с. Елхово 

АГРО ЛУКС 1 ООД, с. Бяло поле 
 

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ ОТ АФ: 
Проф. Веселин Радев, функционален експерт  

Доц. Катя Величкова 

Доц. Антония Стоянова 

Доц. Георги Беев 

Гл. ас. д-р Диана Дерменджиева 

Гл. ас. д-р Петя Велева 

Гл. ас. д-р Галин Тиханов 

Гл. ас. д-р Димо Димов 

Гл. ас. д-р Димитър Георгиев 

Гл. ас. д-р Иван Пенчев 

Гл. ас. д-р Тодор Славов 

 

 

5.5. Условия на труд в АФ 

 
                                    Справка за назначени служители 

 

1. Мария Тодорова Желязкова – считано от 14.07.2020г.  длъжност „Биолог, генетик“  в  к-

ра „Генетика, Развъждане и Репродукция“; 

2. Нели Йовчева Мемдуева – считано от 09.11.2020г.  длъжност „Изпълнител, чистач 

хигиенист“ в к-ра „Биохимия, Микробиология и Физика“; 

3. Танка  Герасимова Кръстева – считано от 11.11.2020г. длъжност „Изпълнител, чистач 

хигиенист“ в  к-ра „Растениевъдство“;   

4. Светлана Трендафилова Белева – считано от 30.11.2020г. длъжност „Изпълнител, 

чистач хигиенист“ в  к-ра „Аграрно инженерство“; 

5. Милена Стефанова Георгиева – считано от 01.11.2020г. длъжност „Мл. експерт, 

организатор учебна дейност“ в  к-ра  „Растениевъдство“;  
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6. Боряна Стойчева Стоева – считано от 26.04.2021 г., длъжност „Зооинженер“ към кат. 

„Морфология, Физиология и хранене на животните“. 

 

                                   

                                   Справка за пенсионирани служители  

 

1. доц. Николай Петров Такучев – считано от 01.02.2020 г. к-ра  „Биохимия, 

Микробиология и Физика“; 

2. Светла Нейкова Иванова  – считано от  м.04.2020 г. к-ра  „Морфология, Физиология и 

хранене“; 

3. проф. Йордан Стайков   – считано от м.03.2020 г. к-ра  „Биология и Аквакултура“; 

4. проф. Живка Герговска – считано от м.29.06.2020 г. к-рa „Животновъдство-преживни 

животни и млекарство“; 

5. доц. Галя Димитрова Панайотова – считано от  15.07.2020 г. к-рa  „Растениевъдство“. 

6. Данилина Тенева Учкова –  считано от  м.09.2020г. длъжност „Ст. експерт, инспектор 

учебна дейност  в  Деканат АФ; 

7. проф. Радослав Иванов Славов –  считано от м. 06.11.2020 г. к-рa  „Животновъдство-

преживни животни и млекарство“; 

8. Иванка Георгиева Русева–  считано от м.04.11.2020г. длъжност  „Изпълнител, чистач 

хигиенист“ в  к-рa  „Аграрно инженерство“; 

9. доц. Стефан Славеев Рибарски –  считано от м.02.12.2020 г. к-рa „Морфология, 

Физиология и хранене“. 

10. проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова – считано от м. февруари 2021 г., к-ра 

„Животновъдство-преживни животни и млекарство“. 

11. доц. Тодор Илиев – считано от м. април, к-ра „Животновъдство-преживни животни и 

млекарство“. 

 

В заключение: 

 

 И занапред усилията ни ще бъдат насочени към подобряване на материално-

техническата база, използвана в Аграрен факултет за обучение на студентите и 

научно-изследователска дейност. 

 Желанието на Деканското ръководство е до края на настоящия мандат да бъдат 

обновени и дооборудвани с техника, необходима апаратура, пособия и др. учебно-

експерименталните бази на всички катедри във факултета. 

 Това ще стане след консултации с катедрените колективи за конкретните нужди и 

със средства от бюджета на АФ и катедрените бюджети. 

 Деканското ръководство счита за  целесъобразно във всяка катедра на факултета да 

бъде оборудвана поне по една дигитална зала за водене на лекционни и семинарни 

занятия със студенти. 

 На територията на Студентски град да продължи създаването и реновирането на 

наличните експериментални бази за дребни животни - птици, зайци, пчели, буби, 

риби. 

 Необходимо е да продължи добрата практика за поддържане  на  договорни 

отношения с водещи в аграрния сектор фирми, ферми и др., където наши студенти 

да провеждат своите летни практики и да бъдат  извеждани изнесени практически 

занятия. 
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6. Финансова дейност 
 

6.1.Финансова дейност 2020 година 

Приходи 

При уточнен план на приходите в размер на 600 200 лева, изпълнението към 

31.12.2020 г. е в размер на 628 761 лв. или 104%.  
Нетните приходи от продажби на услуги, стоки и продукция са в размер на 612 571 

лева при план 584 000 лева и са формирани от такси на студенти и докторанти в размер на 

567 693лв, постъпления от СДК, индивидуална специализация и такси за защита на 

дисертации – 31 030 лева, административни такси и услуги – 4 705 лева, анализи НИЛ – 7 

943 лв., приходи от такси правоучастия в НК – 0 лева, приходи от договори с външни 

изпълнители – 1 200 лева. 
Платен е данък върху приходите за 2 019 г. в размер на 2 188 лева. 
Приходите от наеми са в размер на 18 378 лв.  
През отчетния период има извършени 100 бр. ПОС трансакции по ПОС-

устройството на Аграрен факултет на стойност 40 185 лв.  

Разходи 

При уточнен план за заплати и възнаграждения на персонала в размер на 2 605 040 

лева, изплатените средства към 31.12.2020 година са в размер на 2 530 509 лева. От 

планираните средства за други плащания и възнаграждения на персонала в размер на 205 

106 лева са отчетени 177 878 лева, от които: разходи за персонала по извънтрудови 

правоотношения в размер на 20 459 лева; изплатени суми от СБКО – 31 679 лв., 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 120 597 лева и други плащания 

в размер на 5 143 лева. 

Планираната издръжка общо за Аграрен факултет е в размер на 271 352 лева, от 

които 15 716 лева за научноизследователско дело, 12 570 лева за повишаване на 

квалификацията, 110 384 лв. за дейност „Академии, университети и висши училища”, 132 

682 лева за научни проекти.  

Разходите за издръжка общо към 31.12.2020 година са в размер на 120 593 лева. 

Разходите за издръжка са 44% спрямо плана, от които разходи по проекти от фонд 

„Научни изследвания” в размер на 3 825 лева, разходи за повишаване на квалификацията в 

размер на 3 554 лева, разходи за дейността на Аграрен факултет 95 641 лева, разходи за 

научни проекти – 17 573 лева.  
Основен дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги в размер 

на 55 600лева, за материали – 37 739 лева, за командировки в страната 12 297 лева и др. 

Изплатени са 1 500 лева текущи трансфери за домакинства, представляващи 

помощи за продължително боледуване, скъпоструващи лекарства и при раждане на дете и 

371 лева за платени данъци и такси. 
За периода от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година са закупени дълготрайни 

активи на обща стойност 15 349 лв. 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АФ ЗА 2020 г. 

 
№ Наименование Бюджет – 2020 г. /план/ Отчет 

I. Приходи – всичко 3 643 274 3 663 544 

 1.Трансфер общо 3 034 783 3 034 783 

 1.1.Субсидия 01.01.2020 
- субсидия Образование – 2 761 000 
- субсидия Наука               – 61 118 

2 822 118 2 822 118 

 1.2. Преходен остатък от 2019    217 490 217 490 
 1.3. Ув./нам. субсидия       -4 825    -4 825 
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 2.Собствени приходи                  600 200              628 761 
 - Приходи от услуги                  584 000              612 571 

 - Приходи от наеми                   18 400       18 378 

 - Помощи, дарения                                       

        -      ДДС, д-к върху приходи, 
режийни    

                   -2 200                    -2 188 

        
II. Разходи - всичко 3 634 983 3 317 364 

 1.Заплати и възнаграждения, вкл. 
разпл. със звената 

2 605 040 2 530 509 

 2.Други възнаграждения    205 106    177 878 

 3.Задължителни осигурителни вноски   499 010     471 164 

 4.Издръжка   271 352     120 593 

 5. Други разходи       4 300         1 871 

 6.Капиталови разходи     50 175       15 349 

 

 

 

Брутен преходен остатък 2020г. –      354 471 лв. 

В т.ч.: 

- Дейност Повишаване на квалификацията      27 817 лв. 

- Научна дейност        133 206 лв. 

- Фонд Научни изследвания        12 076 лв. 

- Дейност Академии, университети и висши училища  173 081 лв. 

- Проект „ЕРАЗЪМ“           8 291 лв. 

 

 

 
Таблица 15. Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2020 год. 

(01.01.2020 – 31.12.2020 г.) 
  I. ПРИХОДИ Уточнен 

план 

2020 

Отчет 

2020 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 602 400 630 949 

24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 584 000  612 571 

24-05 приходи от наеми на имущество 18 400 18 378 

24-19 приходи от други лихви - - 

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -2 200 -2 188 

37-02 
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на 

бюджетните предприятия (-) 
-2 200 -2 188 

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

страната 
- - 

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

чужбина 
- - 

99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ 600 200 628 761 
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подпа- 

раграфи 

II. РАЗХОДИ – 

 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 

Уточнен 

план 

2020 

Отчет 

2020 

    

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

служебни правоотношения 
2 605 040 2 530 509 

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

 2 605 040 2 530 509 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 205 106 177 878 

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 28 300 20 459 

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

възнаграждение 
32 000 31 679 

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 134 806 120 597 

02-09 други плащания и възнаграждения 10 000 5 143 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 499 010 471 164 

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 
315 535 301 640 

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 125 305 120 254 

05-80 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 
58 170 49 270 

10-00 Издръжка 271 352 120 593 

10-11 Храна    

10-12 Медикаменти 2 700 826 

10-13 Постелен инвентар и облекло 1 000 0 

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

библиотеките 
4 000 414 

10-15 материали 120 264 37 739 

10-16 вода, горива и енергия 8 000 6 600 

10-20 разходи за външни услуги 79 788 55 600 

10-30 Текущ ремонт 6 000 3 233 

10-51 командировки в страната 36 300 12 297 

10-52 краткосрочни командировки в чужбина 6 000 0 

10-62 разходи за застраховки 2 000 1 725 

10-69 други финансови услуги 1 300 463 

10-91  Други разходи за СБКО    

10-98 
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 
4 000 1 696 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 1 300 371 

19-01 
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм. 

санкции 
1 100 202 

19-81 
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. 

санкции 
200 169 

29-00 Други разходи за лихви   

29-91 други разходи за лихви към местни лица   

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 3 000 1 500 

42-19 други текущи трансфери за домакинства 3 000 1 500 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални и  активи 47 925 15 289 

52-01 придобиване на компютри и хардуер 13 630 8 670 

52-02 придобиване на сгради 0 0 

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 31 295 4 099 

52-05 придобиване на стопански инвентар 3 000 2 520 

53-00 Придобиване на  нематериални дълготрайни активи 2 250 60 

53-01 придобиване на прогр. продукти и лицензи за 

прогр.продукти 
2 250 60 

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ 3 634 983 3 317 364 

    

 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 147 131 
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9 8 1 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 147 131 

9 8 0 2 Средногодишни щатни бройки 147 131 

9 8 2 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 147 131 

9 8 0 3 Средна годишна брутна заплата 17 721 19 317 

9 8 3 1  в т.ч.: по трудови правоотношения 17 721 19 317 

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 
574 574 

    

подпа- 

раграф

и 

III ТРАНСФЕРИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

План 

2020 

Отчет 

2020 

 
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 между бюджетни сметки (нето) 3 043 074 -634 722 

61-01 трансфери между бюджети – получени трансфери (+)   

61-02 трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-)   

61-09 
вътрешни трансфери в системата на първостепенния 

разпоредител (+/-) 
3 043 074 -634 722 

66-00 Разчети за извършени плащания в СЕВРА (+/-) 0 2 294 152 

66-02 
Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА 

(+) 
 2 294 152 

    

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

общините) 
 1 029 173 

69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица  217 796 

69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО  524 062 

69-06 
Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно 

осигуряване 
 199 332 

69-07 
Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване 
 87 983 

69-08 Корективен трансфер за поети осиг.вноски и данъци   

99-99 III. ОБЩО 3 043 074 2 688 603 

под-§§ 
В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ 

ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ 

  

99-99 IV. БЮДЖЕТНО САЛДО 8 291 0 

  ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО -8 291 0 

    

под-§§ 

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – фин. на 

бюджетно салдо 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен  

план 

2020 

Отчет 

2020 

88-00 Събрани средства за изв. плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове 
-8 291 0 

88-03 събранисредства за изв. плащания от/за сметки за средства  от ЕС -8 291 0 

    

89-00 Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци   

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

осигурителни вноски и данъци 
  

93-00 Друго финансиране – нето (+/-)   
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93-10 
Чужди средства от други лица/небюджетни предприятия и 

физически лица  (+/-)  
  

93-39 Друго финансиране   

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

95-07 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 
V. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И 

ПАСИВИ 
-8291 0 

    

под-§§ 

VI. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 
 

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

Уточнен 

план 

2020 

Отчет 

2020 

   02 ¦   

 <------          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 
2 575 040 2 516 142 

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения 

2 575 040 2 516 142 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 195806 172838 

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 19000 15419 

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

възнаграждение 
32000 31679 

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 134806 120597 

02-09 Други плащания и възнаграждения 10000 5143 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 494500 468040 

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО) 
313000 299691 

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 124000 119442 

05-80 

вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 
57500 48907 

10-00 Издръжка 110 384 95 641 

10-11 Храна   

10-12 Медикаменти 1 000 298 

10-13 Постелен инвентар и облекло 1 000 0 

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

библиотеките 
1 000 414 

10-15 материали 30 796 29 299 

10-16 вода, горива и енергия 8 000 6 600 

10-20 разходи за външни услуги 47 288 44 541 

10-30 Текущ ремонт 5 000 3 233 

10-51 командировки в страната 10 000 7 615 

10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 

10-62 разходи за застраховки 2 000 1 725 

10-69 Други финансови услуги 300 220 

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

неотчетени по други позиции на ЕБК) 
  

10-98 
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 

подпараграфи 
4 000 1 696 
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6.2.Финансова дейност 2021 година 

 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АФ ЗА 2021 г. (до 30.09.2021 г.) 

 
№ Наименование Бюджет – 2021 г. /план/ Отчет 

I. Приходи - всичко 4 533 630            4 390 906 

 1.Трансфер общо 3 856 324 3 856 324 

 1.1.Субсидия 01.01.2021 
- субсидия Образование – 3 442 000 
- субсидия Наука                -       40 891 

3 482 891 3 482 891 

 1.2. Преходен остатък от 2020    354 471 354 471 
 1.3. Ув./нам. субсидия       18 962   18 962 
 2.Собствени приходи                   677 306              534 582 
 - Приходи от услуги                   660 054              520 896 

 - Приходи от наеми                     18 000       14 434 

 - Помощи, дарения                                       

        -      ДДС, д-к върху приходи, 
режийни    

                       -748                      -748 

        
II. Разходи – всичко 4 533 630 2 443 028 

 1.Заплати и възнаграждения, вкл. 
разпл. със звената 

3 269 850 2 109 518 

 2.Други възнаграждения 146 608    112 721 

 3.Задължителни осигурителни вноски   609 910     393 563 

 4.Издръжка   360 172     89 381 

 5. Други разходи       4 200         436 

 6.Капиталови разходи     142 890 26 93 

 

 

19-00  Платени данъци, такси и административни санкции 1 300 371 

19-01 
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм. 

санкции 
1 100 202 

19-81 
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. 

санкции 
200 169 

29-00 Други разходи за лихви  0 

29-91 други разходи за лихви към местни лица   

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 3 000 1 500 

42-19 други текущи трансфери за домакинства 3 000 1 500 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 28 300 9 348 

52-01 придобиване на компютри и хардуер 8 000 6 828 

52-02 придобиване на сгради   

52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 17 300 0 

52-05 придобиване на стопански инвентар 3 000 2 520 

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 100 30 

 придобиване на програмни продукти и лицензи за прогр. 

продукти 100 30 

99-99 VI. ОБЩО РАЗХОДИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ 3 408 430 3 263 910 
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Приходи 

При уточнен план на приходите в размер на 677 306 лева, изпълнението към 

30.09.2021 е в размер на 534 582 лв. или 79%.  

Нетните приходи от продажби на услуги, стоки и продукция са в размер на 520 896 

лева при план 660 054 лева и са формирани от такси на студенти и докторанти в размер на 

475 453 лв, постъпления от СДК – 30 750 лева, такси за защита на дисертации – 2 824 лева, 

административни такси и услуги – 3 230 лева, анализи НИЛ – 3 987 лв., приходи от такси 

правоучастия в НК – 4 652 лева, приходи от договори с външни изпълнители – 0 лева. 

Платен е данък върху приходите за 2020 г. в размер на 748 лева. 

Приходите от наеми са в размер на 14 434 лв.  

През отчетния период има извършени 85 бр. трансакции по ПОС-устройството на 

Аграрен факултет на стойност 33 050 лв.  

Разходи 
При уточнен план за заплати и възнаграждения на персонала в размер на 3 269 850 

лева, изплатените средства към 30.09.2021 година са в размер на 2 109 518 лева. От 

планираните средства за други плащания и възнаграждения на персонала в размер на 146 

608 лева, са отчетени 112 721 лева, от които: разходи за персонала по извънтрудови 

правоотношения в размер на 30 514 лева, изплатени суми от СБКО – 22 048 лв., 

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 52 136 лева и други плащания 

в размер на 8 023 лева.  

В отчета са включени и заплатите за м. септември. 

Планираната издръжка общо за Аграрен факултет е в размер на 360 172 лева, от 

които 17 326 лева за научноизследователско дело, 18 500 лева за повишаване на 

квалификацията, 178 894 лв. за дейност „Академии, университети и висши училища” 145 

452 лева за научни проекти. Разходите за издръжка общо към 30.09.2021 година са в 

размер на 89 381 лева. Разходите за издръжка са 25% спрямо плана, от които разходи по 

проекти от фонд „Научни изследвания” в размер на 4 378 лева, разходи за повишаване на 

квалификацията в размер на 2 136 лева, разходи за дейността на Аграрен факултет, 

дейност 3341 – 65 923 лева, разходи за научни проекти 16 944 лева.  

Основен дял от разходите за издръжка заемат разходите за външни услуги в размер 

на  31973 лева, за материали  - 31104 лева и други. 

За периода от 01.01.2021 година до 30.09.2021 година са закупени дълготрайни 

активи на стойност 26 693 лева. 

 

 

Уважаеми членове на Общото събрание, 
През отчетния период Деканското ръководство, Факултетния съвет и цялата 

академична общност, въпреки изключително неблагоприятната епидемична обстановка в 

страната 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 много здраве и бъдещи успехи! 

През отчетния период Деканското ръководство работи при много добро 

взаимодействие с Ректорското ръководство и другите структурни звена на Тракийски 

университет. Във връзка с това изказваме нашата най-искрена благодарност за оказаната 

подкрепа на Ректора на Тракийски университет – доц. д-р Добри Ярков! 

 

                                                                           Декан: Доц. д-р Димитър Панайотов 
 


