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1. АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР (ПЛАН) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЪС СТУДЕНТИТЕ ОТ ВСИЧКИ 

СПЕЦИАЛНОСТИ НА АГРАРНИЯ ФАКУЛТЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2016/2017 ГОДИНА

1.1. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

Начало на учебната година 12.09.2016 г.

Зимен семестър 15 седмици 12.09.2016 – 23.12.2016 год.
Зимна ваканция   2 седмици 26.12.2016 – 06.01.2017 год.
Зимна сесия   4 седмици 09.01.2017 – 03.02.2017 год.
Поправителна сесия   1 седмица 06.02.2017 – 10.02.2017 год.
Летен семестър 15 седмици 13.02.2017 – 26.05.2017 год.
Лятна сесия   4 седмици 29.05.2017 – 23.06.2017 год.
Поправителна сесия   1 седмица 26.06.2017 – 30.06.2017 год.
Лятна практика 2- 4 седмици 03.07.2014 – 28.07.2017 год.
Лятна ваканция 4 седмици 31.07.2017 – 31.08.2017 год.
Ликвидационна сесия   2 седмици 01.09.2017 – 10.09.2017 год.

1.2. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър 3 седмици 09.01.2017 – 27.01.2017 год.
Изпитни сесии (редовна и поправителна) 30.01.2017 – 26.05.2017 год.
Летен семестър 3 седмици 29.05.2017 – 16.06.2017 год.
Изпитни сесии (редовна и поправителна) 11.09.2017 – 06.12.2017 год. 
Ликвидационна сесия 01.09.2017 – 10.09.2017 год.

ОКС “МАГИСТЪР”

Зимен семестър 15 седмици 24.10.2016 – 03.02.2017 год.
Изпитни сесии (редовна и поправителна) 06.02.2017 – 02.03.2017 год.
Летен семестър 15 седмици 06.03.2017 – 16.06.2017 год.
Изпитни сесии (редовна и поправителна) 19.06.2017 – 07.07.2017 год. 
Ликвидационна сесия 01.09.2017 – 10.09.2017 год.
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2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АГРАРНИЯ ФАКУЛТЕТ
2.1. ИСТОРИЯ НА ВИСШЕТО АГРАРНО ОБРАЗОВАНИЕ У НАС

Висшето аграрно образование у нас води началото си от 1921 г., когато към 
Софийския университет (СУ) “Св. Кл. Охридски” е създаден 
Агрономическият факултет. В него се обучават студенти по две специалности 
– „Растениевъдство” и „Животновъдство”.

Първите хабилитирани преподаватели, избрани за доценти през 1919 г., са 
Жельо Ганчев – по Общо животновъдство и Янаки Моллов – по Земеделска 
икономика. Малко по-късно за доцент по Общо земеделие е избран Иван 
Странски. За целите на аграрното образование в нашата страна е отпусната 
помощ от 16 млн. лева от Рокфелеровата фондация, с която е построена, 
модерна за онова време, учебна база на бул. „Драган Цанков” № 8 в гр. София.

През 1925 г. се въвежда специалността „Лесовъдство” и факултетът е 
преименуван в Агрономо-лесовъден. Обучение на студенти по трите 
специалности – „Растениевъдство”, „Животновъдство” и „Лесовъдство”, се 
провежда до 1947 г. С решение на Академичния съвет на СУ “Св. Кл. 
Охридски” от 05.07.1947 г. трите специалности се обособяват като само-
стоятелни факултети – Агрономически, Зоотехнически и Лесотехнически.

С решение на Министерския съвет от 17.09.1948 г. се учредява 
Селскостопанска академия, към която от СУ преминават четири факултета 
(Агрономически, Зоотехнически, Лесотехнически и Ветеринарно-
медицински).

През 1953 г. с Указ на Президиума на Народното събрание от  
Селскостопанска академия – София се формират три висши учебни 
заведения: Висш селскостопански институт (с три факултета – 
Агрономически, Зоотехнически и Аграрикономически);  Висш 
ветеринарномедицински институт и Висш лесотехнически институт.

През 1972 г. се създава Научно-учебно обединение по животновъдство 
(НУОЖ) към Селскостопанска академия. В неговата структура влизат 
Зоотехническият факултет, Ветеринарномедицинският факултет, 
Научноизследователският институт по животновъдство – Костинброд, 
Институтът по биология и имунология на размножаването – София и 
Централният научноизследователски институт по паразитни и заразни 
болести – София.

С разпореждане на бюрото на МС от 07.05.1974 г. Зоотехническият 
факултет и Ветеринарномедицинският факултет са пребазирани от гр. София 
в гр. Стара Загора. С този акт се създава първото висше учебно заведение в гр. 
Стара Загора с наименование Висш институт по зоотехника и ветеринарна 
медицина с два факултета – Зоотехнически и Ветеринарномедицински.

През 1983 г. Зоотехническият факултет е преименуван в Зооинженерен, 
през 1992 г. – в Аграрно-животновъден, а през 1996 г. – в Аграрен (АФ). Това се 
налага от въвеждането на редица нови специалности.  

 В подготовката на специалистите по животновъдство вземат участие 
известни учени като проф. Жельо Ганчев (1877-1936), акад. Янаки Моллов 
(1882-1948), акад. Георги Хлебаров (1886-1968), акад. Кирил Павлов (1889-
1965), акад. Никола Платиканов (1898-1984), акад. Стефан Куманов (1902-
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1973), акад. Кирил Братанов (1911-1986), световно известният писател проф. 
Димитър Димов (1909-1966) и много други.

От 1995 г. Аграрният факултет е в състава на Тракийски университет 
(ТрУ), създаден с Решение на 37-мото Народно събрание, прието на 
21.07.1995 г. и публикувано в Държавен вестник – бр. 68/1995 г., чрез 
обединяване на бившите Висш институт по зоотехника и ветеринарна 
медицина - Стара Загора и Висш медицински институт - Стара Загора със 
съществуващите към тях факултети и самостоятелни звена. По-късно към 
Тракийския университет се присъединяват Институтът за повишаване 
квалификацията на учителите - Стара Загора (сега Педагогически факултет) и 

четири преобразувани в колежи полувисши институти. С писмо на МОН изх. 
№ 25110/10.01.2000 г. структурата на Тракийския университет е утвърдена 
като съответстваща на изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗВО.

Тракийският университет е един от първите акредитирани университети, 
получил редовна институционална акредитация с оценка “много добра” от 
Националната Агенция за Оценяване и Акредитация (НАОА) с Протокол № 
30/18.03.1999 г., с право да обучава в образователно-квалификационни 
степени (ОКС) „Бакалавър” и „Магистър”, и в образователната и научна 
степен „Доктор”. С решение на НАОА към МС от 19.07.2012 г. ТрУ получи 
поредна институционална акредитация с една от най-високите оценки – 9.27.

2.2. АГРАРНИЯТ ФАКУЛТЕТ И НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ
В Аграрния факултет се обучават студенти от четири професионални 

направления по пет специалности, а именно: „Зооинженерство”, „Екология и 
опазване на околната среда”, „Агрономство”, „Аграрно инженерство” и 
„Рибовъдство и аквакултура”. С въведените специалности и със създадената 
структура от специалности и катедри, АФ обхваща всички основни 
направления на аграрното производство.

Обучението на студентите се осъществява от 87  висококвалифицирани 
преподаватели, в т. ч. 20 професори, 36 доценти и 39 асистенти. От 
преподавателите 13 са доктори на науките и 62 са доктори по различни 
направления.

С получената Институционална акредитация от 18.03.1999 г., Аграрният 
факултет е легитимиран като държавна институция с право да обучава 
студенти на образователно-квалификационни степени „Бакалавър” и 
„Магистър” и образователна и научна степен „Доктор”. 

С решение на Акредитационния съвет на НАОА на 08.01.2015 г. (Протокол 
01) професионално направление „Животновъдство” получи поредна редовна 
акредитация с оценка „много добра”, с което се дава право на АФ да обучава 
студенти по 2 учебни програми на ОКС „Бакалавър”, съответно по 
специалностите – „Зооинженерство” и „Рибовъдство и аквакултура” и по 14 
специализиращи учебни програми на ОКС „Магистър”. Специалността 
„Рибовъдство и аквакултура” е най-новата в АФ, единствена в страната,  
разкрита с решение на Академичния съвет на Тракийски университет от 
26.11.2008 г.
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Специалността „Агрономство  има поредна програмна акредитация с 
решение на Акредитационния съвет на НАОА от 23.04.2015 г. (Протокол 04) с 
оценка „9.21”, и право на обучение в ОКС „Бакалавър” по една учебна 
програма и в ОКС „Магистър” - по 2 магистърски програми. 

Специалността „Екология и опазване на околната среда” (ЕООС) е 
създадена с решение на Академичния съвет през 1995 г. Тази специалност 
получи поредна акредитация от НАОА на 08.04.2010 г. (Протокол 1) с оценка 
„много добра” и право за обучение на студенти на ОКС „Бакалавър” по една 
учебна програма и на ОКС „Магистър” – по 3 учебни програми.

Обучението на студентите по специалността „Аграрно инженерство” е на 
базата на споразумение на три основни висши училища в Р България, в които 
се подготвят кадри за аграрното производство, а именно: Тракийски 
университет - Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Аграрен 
университет - Пловдив. Целта е създаване на комплексен специалист по 
земеделие за нуждите на съвременното аграрно производство. Подготовката 
на студентите в ОКС „Бакалавър” се осъществява по учебен план, разработен 
съвместно от представители на трите университета. Процедурата по 
програмна акредитация на тази специалност е от 10.12.2010 г. (Протокол 38) с 
оценка „много добра” и право за обучение на студенти в ОКС „Бакалавър” по 
една учебна програма. С решение на Академичен съвет се извършва обучение 
и в ОКС „Магистър” - по 2 програми. 

Във факултета се прилагат модерни методи на обучение, а съдържанието 
на изучаваните дисциплини е съобразено, както с изискванията за съвременно 
производство в развитите Европейски страни, така и с развитието на науката и 
новите технологии в земеделието.

За целите на учебната, научната и обслужващите земеделието дейности, 
АФ разполага с нова и сравнително добре оборудвана база. В Учебно-
опитното стопанство и Учебно-експерименталната база са създадени 
колекционни стада от всички видове и категории селскостопански животни, 
птици и др., както и опитни полета за практическо обучение по 
растениевъдство. Всяка катедра разполага с учебни лаборатории, оборудвани 
със съвременни апарати и пособия. АФ разполага с шест компютърни зали с 
достатъчно работни места за извънаудиторна работа на преподавателите и 
студентите. Осигурени са възможности за комуникации чрез Е-mail и Internet.

За практическата подготовка на студентите от АФ по време на 
семестриалното обучение, летните практики и преддипломни стажове се 
ползва и съвременна база на научноизследователски институти, предприятия 
от производствен и преработвателен тип, фирми, обществени и държавни 
институции, с които факултетът има сключени договори за съвместна 
дейност.

Библиотеката се намира в южната част на Студентското градче и разполага 
с голям обем от литература, необходима за обучението по специалностите в 
Аграрния факултет. Студентите могат да ползват услугите на библиотеката, 
след като се регистрират и получат читателска карта. Регистрираните 
студенти се задължават да спазват определените от библиотеката правила за 
ползване и заемане на литература. 

”
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3. СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ В 
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ. ДИСЦИПЛИНИ И КОДОВЕ НА 

ДИСЦИПЛИНИТЕ, ОБРАЗУВАНЕ НА КОДОВЕТЕ

В учебните планове на всички специалности от АФ са отразени 
изучаваните дисциплини за съответната специалност, семестъра и курса, в 
който те се изучават за редовна и задочна форма на обучение.

Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни 
дисциплини. Студентът изучава всички задължителни дисциплини, но е 
длъжен сам да избере и от посочените за съответния семестър избираеми 
дисциплини. Факултативните дисциплини при необходимост също се 
избират от примерно посочените в учебния план на специалността или от 
другите специалности на Аграрния факултет. Веднъж избрани, избираемите 
и/или факултативните дисциплини стават задължителни.

Задължителните дисциплини се изучават само в определените курсове и 
семестри, така както са посочени в разпределението по семестри. 
Избираемите дисциплини по правило се изучават в съответните семестри 
като по изключение се допуска включването на такива от предшестващите 
години, но не се допуска изучаване на дисциплини от по-горните курсове. 

Всяка учебна дисциплина получава кредитен еквивалент. Кредитите се 
присъждат на студенти, получили оценка не по-ниска от среден (3.00) за 
усвоени знания, предвидени в учебната дисциплина.

Обучението по учебния план предвижда придобиването на 30 кредита за 
семестър (при редовна форма на обучение), или 60 кредита за учебната година 
- общо 240 кредита за образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, 
като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит – писмен теоретичен 
или защита на дипломна работа, в т. ч. преддипломен стаж. Посочените 
кредити са минимални, студентът може да придобива кредити и над тези, 
изучавайки по-голям брой дисциплини.

В 1, 2, 3 и 4 семестър студентите от редовна форма на обучение изучават 
задължително дисциплината „Физическо възпитание и спорт” с общ 
хорариум 240 ч. извън програмата за обучение (съгласно чл. 36 (1), 
Постановление 151/11. 07. 2003 г., ДВ 64/2003г.).

Обучението в редовна форма на всички специалности предвижда 
провеждането на лятна учебна практика за студентите от I, II и III курс, за 
която след успешна защита им се присъждат определен брой кредити. 
Оценката от защитата („зачита се” или „не се зачита”) се нанася в изпитен 
протокол и в студентската книжка. В последната се вписват и присъдените 
кредити. Практиката е групова за студентите от I курс и се ръководи от 
преподаватели от АФ. За студентите от II и III курс практиката е групова или 
индивидуална. Учебната практика се провежда по предварително утвърдена 
от Факултетния съвет на АФ програма, която е съобразена със спецификата на 
специалността. Студентите, които не са защитили практиката или са 
пропуснали (по различни причини) да я проведат, защитават или повтарят 
практиката през следващата учебна година.

Студентите от IV курс в редовна форма на обучение провеждат 
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преддипломен стаж в избрана от тях база, по програма от която се ръководят 
по време на стажа. Защитата на стажа се извършва преди държавния изпит. 
Оценката от защитата („зачита се” или „не се зачита”) се нанася в изпитен 
протокол и в студентската книжка. В студентската книжка не се вписват 
кредити за защита на преддипломен стаж, тъй като те са елемент от кредитите, 
които се получават след успешно полагане на държавен изпит.

Летните бригади/практики в чужбина се признават за учебни практики, 
ако отговарят на направлението за съответния курс на обучение и 
специалност, и се защитават по общия ред за защити на практики и стажове. 
Кредитите се вписват в студентската книжка, съответно от председателя на 
комисията по защита на практиката/стажа.

Всяка изучавана в АФ дисциплина има свой код, състоящ се от шест 
цифри. Първите две цифри в кода обозначават кода на факултета: 01 – Аграрен 
факултет, вторите две цифри обозначават специалността, в която се изучава 
съответната дисциплина, подредени по следния ред: „Зооинженерство” – 01, 
„Агрономство” – 02, „Екология и опазване на околната среда” – 03, „Аграрно 
инженерство” – 04, „Рибовъдство и аквакултура” - 05. Следващите две цифри 
в кода обозначават номера на дисциплината.

За участие в научноизследователски проект или кръжочна дейност на 
студентите се присъждат по 1.2 кредита на семестър. При едновременно 
участие в проект и кръжочна дейност се присъждат само 1.2 кредита на 
семестър, но не повече от 2.4 кредита за целия период на следване. 
Получените кредити се вписват в студентската книжка и в главната книга, 
съответно от ръководителя на проекта или на кръжока. Участието в кръжок се 
признава след подадено до съответната катедра заявление от студента, 
одобрено от ръководителя на катедрата и заверено от зам.-декана по УД в срок 
до началото на семестъра.

3.1. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЖИВОТНОВЪДСТВО”
СПЕЦИАЛНОСТ „ЗООИНЖЕНЕРСТВО”

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 
„БАКАЛАВЪР”

3.1.1. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
СПЕЦИАЛНОСТТА

Целта на обучението е да подготви висококвалифицирани специалисти в 
областта на животновъдството, с фундаментална и практическа подготовка, 
съответстваща на съвременните изисквания на аграрния бизнес. 
Подготовката им включва обучение в областта на биохимия, физиология и 
хранене, генетика и развъждане, микробиология, биотехнологии, 
агромениджмънт и маркетинг, поведение, растеж и развитие, репродукция, 
както и специфична подготовка в областта на механизацията, 
автоматизацията и аграрните сгради, мениджмънта в говедовъдството, 
овцевъдството, птицевъдството, свиневъдството, коневъдството и в други 
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икономически значими дялове на животновъдството. 
Бакалавърът зооинженер планира, организира и управлява процесите на 

устойчиво развитие при производството на животинска продукция за 
постигане на висока продуктивност, качество на продукцията, при 
технологии гарантиращи здравословния статус и хуманно отношение към 
животните, съобразени с опазването на екосистемите и с промените в 
климата.

Знанията и уменията на зооинженерите с ОКС „бакалавър” гарантират 
професионалните им умения да:

џ организират и управляват системите за ефективно производство на 
различни видове животински продукти, фуражи и фуражни смески, както и да 
извършват тяхното окачествяване и стандартизация;

џ организират развъдната дейност и възпроизводствения процес за 
съхраняването и усъвършенстването на генофонда в животновъдството;

џ осигуряват пълна реализация на генетичния потенциал на отглежданите 
животни при постоянни и оптимални условия, задоволяващи биологичните 
им изисквания и щадящи околната среда; 

џ имат компетентност да отглеждат дивеч, животни за ценни кожи, 
любителски животни, декоративни птици, риби и полезни насекоми;

џ извършват технологично проектиране при реконструкции на 
съществуващи или изграждане на нови животновъдни ферми, познават и 
експлоатират селскостопанска техника;

џ организират и осъществявят производството на качествени животински 
суровини за преработка;

џ въвеждат добри производствени практики и участват в управлението на 
системите за безопасност и качество на храните;

џ организират и осъществяват пълноценно хранене на селскостопанските 
животни, за осигуряване на висока продуктивност, здравословно състояние и 
качество на продукцията;

џ осъществяват маркетингова дейност по проучване потребностите на 
пазара за животински продукти, фуражи, стокови и разплодни животни и да 
организират дейности за тяхното задоволяване.

Завършилите тази специалност могат да организират и ръководят 
животновъдни ферми и да изпълняват организаторски, оперативни, 
консултантски и др. дейности свързани с производство, преработка, 
окачествяване и реализация на животинска продукция, в предприятия от 
животновъдния бранш, фуражната промишленост, развъдните асоциации и 
станции за изкуствено осеменяване, в държавната администрация, 
зоопаркове, търговски дружества, животновъдни асоциации, научни и 
образователни институции, обществени организации и други предприятия, 
произвеждащи и осигуряващи стоки и услуги за аграрния бизнес.

За обучението по специалност „Зооинженерство” отговаря доц. д-р 
Димитър Панайотов, декан на АФ.

Председател на Методичния съвет на специалността е проф. д-р Иван 
Върляков.
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Студентите избират задължително една от посочените избираеми дисциплини
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3.1.4. ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ НА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

Летните учебни практики на студентите от специалността се провеждат 
както следва: За първи курс – групова практика във фермите на УОС на ТрУ с 
продължителност 2 седмици във времето от 03.07 до 14.07.2017 г. За втори и 
трети курс – индивидуална практика с продължителност 3 седмици в 
животновъдни обекти (научно-изследователски институти, опитни станции, 
говедовъдни, биволовъдни, овцевъдни, козевъдни, свиневъдни, птицевъдни и 
зайцевъдни ферми), месо- и млекопреработвателни предприятия и фуражни 
заводи, за периода от 03.07. до 21.07.2017 г. За студентите от четвърти курс – 
преддипломен стаж в животновъдни институти, станции и ферми – 4 седмици 
във времето от 03.07. до 28.07.2017 г.
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3.1.6. КОНСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 
ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ЗООИНЖЕНЕРСТВО”

за образователно-квалификационна степен 
„БАКАЛАВЪР”

1. Комбинативна изменчивост. Генетична основа и значение за еволюцията 
на организмите и селекционния процес.

2. Полимерия. Генетична същност на полигенните признаци.
3. Продуктивност – генетична характеристика на основните продуктивни 

признаци и на устойчивостта на заболявания и стрес.
4. Преценка на развъдната стойност – генетични основи, методи, 

предимства и недостатъци.
5. Фактори, от които зависи ефекта от отбора – биологични и 

организационни.
6. Приложение на методите на развъждане в племенното и стоково 

животновъдство.
7. Технологии на изкуствено осеменяване на различни видове с.с. животни.
8. Енергийна хранителност на фуражите.
9. Протеинова хранителност на фуражите за преживни и непреживни 

животни.
10. Обемисти фуражи за преживни животни – видове, хранителна 

характеристика и начини за повишаване на качеството им.
11. Характеристика на зърнено-житните фуражи и използването им при 

храненето на животните.
12. Характеристика на основните протеинови фуражи и добавки за 

непреживни и преживни и използването им при храненето на животните.
13. Категоризиране и класификация на кланични трупове от свине, едър и 

дребен рогат добитък.
14. Автолитични процеси в месото и фактори влияещи върху тях (Rigor 

mortis зреене и дълбока автолиза на месото).
15. Физикохимични и технологични качества на суровите млека.
16. Създаване и усъвършенстване на породи говеда за мляко.
17. Създаване и усъвършенстване на породи говеда за комбинирано 
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използване.
18. Създаване и усъвършенстване на породи говеда за месо.
19. Биологични основи на млечната и месната продуктивност на говедата. 

Фактори, от които зависи.
20. Специфични изисквания при храненето на различни категории говеда.
21. Технологии и сгради за отглеждане на различни категории говеда.
22. Зоохигиенни изисквания при отглеждане на различни категории говеда.
23. Създаване и усъвършенстване на българските тънкорунни и 

полутънкорунни породи овце у нас.
24. Създаване и усъвършенстване на породи овце за мляко.
25. Биологични основи на продуктивността (вълнодайност, млечност, 

месодайност). Фактори, от които зависи.
26. Развъждане и технологични пътища за увеличаване производството на 

месо от овцете.
27. Специфични изисквания при храненето на различни категории овце.
28. Сгради за отглеждане на овце-майки и сгради за интензивно угояване на 

агнета, шилета или бракувани овце.
29. Зоохигиенни изисквания при отглеждане на различни категории овце.
30. Създаване и усъвършенстване на породите свине.
31. Хибридизация в свиневъдството. Организация и структура на 

хибридното свиневъдство.
32. Възпроизводителна продуктивност. Угоителни и кланични качества на 

свинете.
33. Специфични изисквания при храненето на различни категории свине.
34. Технологии и сгради за отглеждане на различни категории свине.
35. Зоохигиенни изисквания при отглеждане на различни категории свине.
36. Съвременни породи и хибриди птици, използвани в яйценосното 

направление.
37. Съвременни породи и хибриди птици, използвани в бройлерното 

направление.
38. Биологични основи на месодайността на птиците. Фактори, от които 

зависи.
39. Специфични изисквания при храненето на птици от яйценосно и 

бройлерно направление.
40. Технологии и сгради за производство на яйца и на пилета-бройлери.
41. Зоохигиенни изисквания при отглеждане на птици.
42. Чистокръвни и полукръвни породи коне.
43. Заводско-племенна работа в коневъдството.
44. Добри хигиенни практики в животновъдната ферма за опазване на 

околната среда.
45. Общи профилактични мероприятия при заразните болести по животните.
46. Профилактика на незаразните заболявания, опаразитяване и отравяния 

при селскостопанските животни.
47. Комплексна механизация при производството на зелени фуражи.
48. Комплексна механизация при производството на зърнени фуражи.
49. Доилни инсталации в млечното говедовъдство – характеристика.
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50. Системи от машини за раздаване на фуражите в животновъдството.
51. Видове рибовъдни стопанства, производствени системи и рибовъден 

оборот.
52. Биологични и продуктивни характеристики на домашния заек.
53. Бонитиране местообитанията на дивеча и таксиране на дивечовите 

запаси.
54. Ловене, транспортиране и разселване на дивеч в природата.
55. Технологии на производство на пчелни продукти – мед, восък, пчелна 

отрова, пчелно млечице, прополис и цветен прашец –  състояние, 
тенденции.

56. Производство на пашкули от копринена буба – технологии, състояние, 
тенденции.
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3.1.7. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 
„МАГИСТЪР”

Срокът за обучение в образователно-квалификационната  степен 
„Магистър” по „Зооинженерство” е два семестъра след придобиването на 
степен  „Бакалавър” по „Зооинженерство”. 

Обучението в ОКС „Магистър” по „Зооинженерство” се извършва по 15 
магистърски програми:

1. Репродуктивни биотехнологии в животновъдството;
2. Технология на мляко и млечни продукти;
3. Технология на месо и месни продукти;
4. Конен спорт;
5. Птицевъдство;
6. Аквакултура;
7. Специални отрасли;
8. Свиневъдство;
9. Говедовъдство и биволовъдство;
10. Овцевъдство и козевъдство;
11. Управление на системите за безопасност и качество на храните;
12. Коневъдство;
13. Хранене на животни и технология на комбинирани фуражи;
14. Развъждане на селскостопански животни;
15. Консултанска дейност, разработване и управление на проекти в 

животновъдството.
Съгласно държавните изисквания в магистърската степен по 

„Зооинженерство” се изучават задължителни и избираеми  дисциплини с общ 
хорариум от 1500 академични часа, т.е. 60 кредита, като в този хорариум се 
включват и 375 часа (15 кредита) за полагане на държавен изпит или защита на 
дипломна работа. 

Студентите, притежаващи образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър” или „Магистър” по други специалности, могат да придобият 
образователно-квалификационна степен „Магистър” по Зооинженерство при 
спазване на определени условия, съгласно ЗВО и решенията на ФС на 
Аграрния факултет. Срокът на обучение на тези студенти е четири семестъра  
(две години), като през първата година те изучават пакет от приравнителни 
дисциплини (задължителни и избираеми) в зависимост от избраната от тях  
магистърска  програма. 

За обучението по магистърските програми отговаря доц. д-р Стефан 
Рибарски.
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ПРОГРАМА ПО „РЕПРОДУКТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИИ В 
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО”

Ръководител на програмата доц. д-р Георги Бонев

Квалификационна характеристика

Целта на предлаганата магистърска програма е обучение по проблемите на 
изкуственото осеменяване,  управление на половоцикличната функция при 
женските животни, трансфер на ембриони, лапароскопия, ин витро 
оплождане, клониране, ултразвуково изследване и запознаване магистрите 
със съвременната апаратура и медикаменти, както и с начина на използването 
им.

Програмата е с научно-приложен характер, като предлага система от 
знания и умения за планиране, ръководство и изпълнение на задачите по 
развъждане и възпроизводство в животновъдните ферми. Репродуктивните 
технологии, които са включени в програмата, са в тясна връзка с програмите 
по говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство и козевъдство, птицевъдство и 
зайцевъдство. 

Тематичните методични единици обхващат в логична последователност 
репродуктивните биотехнологии, приложими при различните селскостопан-
ски животни, като се акцентира върху практическите занятия в условията на 
фермата. Магистърската програма предвижда осигуряване възможност на 
всеки от обучаемите за участие в процесите по провеждане на 
биотехнологичните мероприятия.

Репродуктивните биотехнологии в животновъдството значително 
повишават нивото на генетичен прогрес, а също така играят важна роля за 
съхранение на генетичните ресурси, в частност съхранение на семенна 
течност и ембриони от аборигенни породи и екзотични селскостопански 
видове. 
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ПРОГРАМА ПО „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ 
ПРОДУКТИ”

Ръководител на програмата доц. д-р Тодор Илиев

Квалификационна характеристика 

Магистърската програма по “Технология на мляко и млечни продукти” 
дава на студентите задълбочени знания за технологичните качества на 
млякото и неговата годност за производството на млечни продукти. 

Изготвянето на програмата е съобразено с логическата връзка на 
дисциплината Мляко и млечни продукти и с други дисциплини, изучавани в 
Аграрния факултет, като „Физика“, „Химия“, „Микробиология“, „Биохимия“ 
и др., които представляват фундамента за надграждане на познания, 
необходими на магистъра по “Технология на млякото и млечните продукти”.

В магистърската програма студентите се запознават с изискванията, 
принципите и нормите на европейското законодателство, залегнали в 
Националните нормативни документи за изпълнение на изискванията на 
Европейските директиви. Акцентира се и на изискванията по отношение на 
здравословните и безопасни условия на труд, а също и производството на 
безопасни хранителни продукти.
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ПРОГРАМА ПО „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСО И МЕСНИ 
ПРОДУКТИ”

Ръководител на програмата доц. д-р Стефан Рибарски

Квалификационна характеристика

Квалификационната характеристика на магистърската програма 
“Технология на месо и месни продукти” включва умение и знание за: 
Европейското и националното законодателство за хуманно отношение към 
животните по време на транспортирането, предкланичната почивка и 
клането; основните хигиенни и технологични правила при първичната 
обработка на кланичните трупове, хладилната обработка и съхранението на 
месото и хранителните субпродукти; производството на различните видове 
месни продукти; разработването и внедряването в производството на нови 
рецептури за месни продукти; мониторинг и контрол на технологичните 
операции; проследяемост на основните и допълнителните суровини и 
материали и на готовите месни продукти; управлението на системите за 
производство на безопасни  и качествени месо и месни продукти (Добри 
производствени и хигиенни практики /ДПП/ и  Анализ на опасностите и 
контрол на критичните контролни точки /НАССР/).

Тези знания и умения позволяват на магистрите да се реализират като 
технолози и мениджъри в месодобивните и месопреработвателните 
предприятия; в сферата на търговията с месо и месни продукти като 
маркетолози и търговци; в неправителствените, браншовите и регионалните 
организации като експерти по производство на безопасни и качествени месо и 
месни продукти.
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ПРОГРАМА ПО “КОНЕН СПОРТ”

Ръководител на програмата проф. д-р Георги Бързев

Квалификационна характеристика

Магистърската програма по “Конен спорт” е актуална и необходима в 
настоящия момент. Редовният курс по Коневъдство е съобразен с 
квалификацията на бъдещия зооинженер и като такъв дава по-широка 
информация и подготовка за тези специалисти, които работят в конно-
спортни и туристически бази. Магистърската програма по “Конен спорт” дава 
възможност за конкретна подготовка в това направление. Тя е съобразена с 
необходимостта от по-широки познания по Физиология на коня, Конен спорт 
и Селекционни програми в коневъдството. Включените методични единици 
по Теория и методика на конния спорт, Правилознание и Психология и 
педагогика са съобразени с изискванията на FEI (Международна федерация 
по конен спорт) и БФКС (Българска федерация по конен спорт). Получените 
инструкторски и съдийски карти отговарят на изискванията на FEI и са 
валидни в чужбина.

Магистърската програма по „Конен спорт” е предвидена за специалисти с 
образователна степен „Бакалавър”, имащи опит като състезатели или 
специалисти в конния спорт.
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ПРОГРАМА ПО „ПТИЦЕВЪДСТВО”

Ръководител на програмата проф. дн Атанас Генчев

Квалификационна характеристика

Селскостопанските птици осигуряват на човека пълноценни продукти – 
яйца и птиче месо. Обучението в магистърската програма по „Птицевъдство” 
обезпечава необходимите теоретични знания и практически умения и навици 
за решаване на основните проблеми на развитието на високоефективно 
производство на качествени и безвредни яйца и птиче месо. В настоящата 
програма се разглеждат основните проблеми на технологиите за 
производство на птицевъдна продукция, като продуктивност, генетика, 
селекция, породи, линии и хибриди, хранене, инкубация, качество на 
продукцията, ветеринарна профилактика, дълбочинни обработки, екология и 
оползотворяване на отпадъците от птицевъдство. Магистърът по 
птицевъдство придобива задълбочени знания и умения в областта на 
птицевъдното производство, които му дават възможност да планира, 
организира, реализира, анализира, оценява и управлява производството на 
висококачествена, безвредна и с ниска себестойност птицевъдна продукция.
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ПРОГРАМА ПО „АКВАКУЛТУРА”

Ръководител на програмата проф. д-р Йордан  Стайков

Квалификационна характеристика

Магистърът по „Аквакултура” е висококвалифициран специалист в 
следните области:

џгеографската, морфологичната и физичната характеристика на 
естествените водни басейни;

џекологичната класификация на хидробионтите, обекти на отглеждане;
џтехнологиите за отглеждане на фитопланктон и висши водни растения, 

морски и сладководни безгръбначни (охлюви, миди, стриди), нисши и висши 
ракообразни (артемия, скариди, омари, езерен и речен рак), сладководни и 
морски деликатесни видове риби.

Завършилите програмата притежават  умения за селекционирането на 
специалистите и контролирането на производствения процес във фермата, 
разработването на бизнес планове и инвестиционни програми, икономически 
анализ на аквапроизводството, мениджмънт на риска при производството на 
хидробионти. 
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МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ”

Ръководител на програмата доц. д-р М. Панайотов

Квалификационна характеристика

Магистърът по „Специални отрасли” е квалифициран специалист в 
областта на пчеларството, бубарството, зайцевъдството и дивечовъдството.

Подготвен е да изпълнява, организира, ръководи и анализира дейността по 
отглеждане на медоносните пчели, копринената пеперуда, различните породи 
зайци и видове дивеч. Осъществява производството на пчелни продукти, 
бубено семе, пашкули, греж, месо, вълна и пух от зайци и дивеч. Извършва 
окачествяване и стандартизация на получените продукти преди и след 
първична обработка и директно на пазара. Осъществява маркетингова 
дейност по проучване потребностите на пазара за пчелен мед и пчелни 
продукти, коприна и животински продукти от зайцевъдство и дивечовъдство. 
Организира дейностите за задоволяване на пазарните потребности. 
Магистърът по „Специални отрасли“ може да планира, прогнозира, 
контролира и осъществява техническия прогрес в пчеларството, бубарството, 
зайцевъдството и дивечовъдството. Създава нови и подобрява 
съществуващите ферми, внедрява нови технологии и организира 
производствената дейност. 

Усъвършенства и създава нови линии, породи и хибриди. Съхранява 
генофонда в пчеларството, бубарството, черничарството, зайцевъдството и 
дивечовъдството. Организира и усъвършенства биотехнологиите на 
размножаване на медоносната пчела, копринената пеперуда, зайци и дивеч. 
Изпитва и внедрява добавки и препарати, стимулиращи растежа и 
продуктивността, подобряващи здравословното състояние на пчелните 
семейства, копринените буби, зайците и дивеча. Организира профилактиката 
и опазването на околната среда в пчелините, бубарниците и фермите за 
отглеждане на зайци и дивеч. 
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ПРОГРАМА ПО „СВИНЕВЪДСТВО”

Ръководител на програмата проф. д-р Валентин Кацаров

Квалификационна характеристика

Магистърът по „Свиневъдство” е висококвалифициран специалист с 
възможности за вземане на оперативни решения. Завършилите курса и 
положили изпит по магистърската програма придобиват задълбочени знания 
и умения в областта на свиневъдството, анализ на производството в света и у 
нас и на установените познания в областта на генетиката, биологията, 
физиологията, храненето и биотехнологията да очертаят тенденциите за 
организация и направление на процеса, гарантиращи постоянно увеличаваща 
се ефективност при производството на качествено и безопасно свинско месо. 
Магистрите са подготвени да планират, организират, реализират, анализират, 
оценяват, управляват и вземат целесъобразни управленски решения, 
гарантиращи получаването на устойчива и с ниска себестойност продукция, 
съчетани с хуманно отношение към животните и спазване на всички 
екологични стандарти.
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ПРОГРАМА ПО „ГОВЕДОВЪДСТВО И БИВОЛОВЪДСТВО”

Ръководител на програмата проф. дн Живка Герговска

Квалификационна характеристика

Магистърът по „Говедовъдство и биволовъдство” има задълбочени 
познания в областта на селекцията и организацията на контрола на 
продуктивните, репродуктивните и екстериорните признаци на говедата за 
мляко. Има също задълбочени познания в областта на развъдната стойност, 
моделите за оценка на животните и различните селекционни индекси, 
използвани в млечното говедовъдство у нас и в други страни по света. Всички 
тези знания му дават възможност да заема отговорни длъжности в сферата на 
контрола на продуктивните качества, служби и организации, свързани със 
селекцията на с.с. животни, продажба на семенна течност, развъдни 
асоциации и др.

Магистърът по „Говедовъдство и биволовъдство” има много добра 
подготовка за работа в областта на месодайното говедовъдство. Има 
необходимите познания и подготовка за отглеждане, хранене и развъждане, 
преценка и селекция на говедата от породите за месо, организация на 
репродуктивната и производствена дейност в стадата с месодайно 
направление. 

Магистърът по „Говедовъдство и биволовъдство” е много добре подготвен 
в областта на храненето и технологиите на отглеждане на говеда от всички 
категории и производствени направления. Той има всички необходими знания 
за контрол и приложение на изискванията на ЕС в областта на благополучието 
на животните, хуманното отношение към тях на всички етапи на използването 
им и производството на качествени и безопасни за човека храни.  Всичко това 
му дава възможност да се реализира успешно във всички служби за съвети в 
земеделието, контролни органи и организации, свързани с производство и 
изкупуване на продукти от говедовъдството.
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ПРОГРАМА ПО „ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО”

Ръководител на програмата проф. дсн Радослав Славов

Квалификационна характеристика

Магистърът по „Овцевъдство и козевъдство” е с висока квалификация по 
генетика, развъждане, репродукция, хранене, технологии на отглеждане и 
здравеопазване на овце и кози. Той притежава компетентността да организира 
и контролира всички производствени и селекционни процеси. Познавайки 
както класическите, така и съвременните методи на генетичен контрол, той е в 
състояние да повиши точността на развъдните оценки и ефективността на 
селекцията. Придобива теоретични знания и практически умения да прилага 
нови системи на селекция за усъвършенстване на породите овце и кози. Може 
да ръководи и да решава проблемите на храненето на дребните преживни 
животни, както и да си служи с компютърни програми при съставянето на 
дажби за хранене на различни категории овце и кози, да извършва 
зоотехнически, икономически и екологичен анализ при балансиране на 
дажбите. Притежава задълбочени знания и конкретни умения относно 
въвеждането на съвременни технологии за отглеждане на овце и кози от 
различни продуктивни направления, породи и възрастови групи. Има знания 
и практически умения за биологично производство, за получаване на 
безвредна овцевъдна и козевъдна продукция. 

Владее методите за оценка и експертиза на екологични овцевъдни и 
козевъдни обекти. Притежава квалификацията да извършва окачествяване и 
маркетинг на продуктите от овце и кози по съвременни методики и стандарти. 
Организира, провежда и контролира профилактичните мероприятия във 
фермите. 

Магистърът по „Овцевъдство и козевъдство”, дипломиран в Аграрния 
факултет на Тракийския университет, притежава компетенциите да заема 
ръководни, организационни, координаторски и други длъжностти в аграрни 
предприятия и административни служби в аграрния сектор, асоциации, 
федерации и други.
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ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ”

Ръководител на програмата доц. д-р Стефан Рибарски

Квалификационна характеристика

Квалификационната характеристика на магистърската програма 
„Управление на системите за безопасност и качество на храните” включва 
умение и знание за: Европейското и националното законодателство за 
безопасността и качеството на храните от растителен и животински произход; 
видовете опасности, свързани с храните; проследяемостта на суровините, 
допълнителните материали и храните по цялата хранителна верига; 
основните хигиенни и ветеринарно–санитарни изисквания при 
проектирането, построяването и експлоатацията на предприятията от 
хранителния сектор; контрола на технологичните операции и хигиенните 
условия при производството на безопасни храни; въвеждането и 
функционирането на Добрите производствени и хигиенни практики (ДПП) и 
на системата за анализ на риска и контрол на критичните точки (НАССР); 
мониторинг на критичните контролни точки (ККТ) и предприемане на 
корективни действия, съгласно НАССР плана на предприятието.

Тези знания и умения позволяват на магистрите да се реализират като 
мениджъри по безопасността и качеството на храните в предприятията за 
производство и  съхранение на храни от растителен и животински произход в 
сферата на неправителствените, браншовите и регионалните организации 
като експерти, консултанти и съветници по производство на безопасни и 
качествени храни.
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ПРОГРАМА ПО „КОНЕВЪДСТВО”

Ръководител на програмата проф. д-р Георги Бързев

Квалификационна характеристика

Магистърската програма по „Коневъдство” е актуално необходимо 
допълнение към редовния курс по Коневъдство с квалификационна степен 
„Бакалавър“, като дава по-широка информация и подготовка за 
специалистите, които работят в конезаводи и племенни конеферми. 
Включените методични единици по генетика, развъждане, репродукция и 
хранене са разширен вариант на изучаваните в по-долната квалификационна 
степен и са конкретно насочени в областта на коневъдството. Детайлно 
разработени са и методичните единици по биологични основи на коня, които 
включват една по-конкретна насоченост в областта на специфичните 
особености на коня в морфологично и физиологично направление. Новост 
към програмата е и дисциплината „Защита и хуманно отношение към конете“, 
което е в унисон със съвременните изисквания  в животновъдството.

Завършилите програмата придобиват уменията на специалисти в областта 
на племенното коневъдство и могат успешно да ръководят племенните стада в 
конезаводи, племенни ферми, както и да работят като специалисти в 
структурите на ИАСРЖ, Националната асоциация по коневъдство и 
Министерството на земеделието и храните.
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ПРОГРАМА ПО „ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА 
КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ” 

Ръководител на програмата проф. дн Атанас Илчев

Квалификационна характеристика

Програмата по „Хранене на животни и технология на комбинираните 
фуражи” обединява основните моменти от предходни съществуващи две 
магистърски програми - „Хранене на селскостопанските животни” и 
„Комбинирани фуражи и хранене”. Целта на това обединение е да се осигурят 
за практиката високо подготвени специалисти, способни да решават 
възникналите в съвременното животновъдство проблеми, свързани с 
храненето на животните и производството на фуражи. В тази връзка в 
програмата са включени последните новости в науката за хранене на 
животните и оптимизиране на компонентния състав на дажбите и рецептите. 
При обучението на студентите се използват компютърни програми, които 
ускоряват процеса на съставяне на дажби и рецепти и подобряват точността на 
балансирането. 

В новата магистърска програма са включени въпроси за определяне 
потребностите на животните от енергия и хранителни вещества за отделните 
функции на организма,  съвременни схващания за храненето на различните 
видове и категории животни, нови моменти при производството и 
окачествяването на комбинирани фуражи, съвременни  методи за анализ на 
фуражите, вземане и подготовка на проби, максимално допустими 
концентрации на антихранителни съставки и вещества с токсично действие и 
др.

При обучението магистрите се запознават и с НАССР системите и Добрите 
производствени практики в предприятията за производство на комбинирани 
фуражи и при храненето на животните.

С това програмата задълбочава познанията на студентите по въпросите на 
храненето на различни видове и категории животни, придобити в 
образователно-квалификационната степен „Бакалавър”. 
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ПРОГРАМА ПО „РАЗВЪЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ЖИВОТНИ” 

Ръководител на програмата доц. д-р Стойчо Методиев

Квалификационна характеристика

Програмата е разработена и предназначена за подготовка на студентите за 
работа и управление на развъдните програми в животновъдството, както и за 
извършване на научно-изследователска работа в областта на развъждането на 
животните.

Тази програма е логическо следствие от натрупания опит в катедра 
Генетика, развъждане и репродукция по подготовката на специалисти в 
областта ползваща се с добро име у нас и зад граница. При подготовката на 
програмата са ползвани като образец най-добрите програми в тази област в 
Европа.

Квалификационната характеристика на магистърската програма по 
„Развъждане на селскостопанските животни“ включва знания и умения эа:  
избор на признаци в развъдната цел на развъдните програми; избор на 
развъдна стратегия; използване при оценката на генетичната стойност както 
на подходите на количествената генетика, така и на молекулярната генетика;  
избор на подходящи методи на отбор и подбор и оценка генетичният прогрес в 
краткосрочен и дългосрочен план; разработка и управление на развъдни 
програми както по усъвършенстването генетичният потенциал на съответни 
породи, така и на развъдни програми насочени към опазване на генофонда; 
работа по усъвършенстването и създаването на нови породи, линии и 
хибриди. 

Усвоените знания и умения предоставят възможност магистърът по 
„Развъждане на селскостопанските животни“ да се реализира успешно в 
развъдните асоциации, службите по селекция и репродукция, службите по 
съвети в земеделието, както и в бизнеса по осигуряване на развъдната 
дейност.
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ПРОГРАМА ПО „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТВАНЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО” 

Ръководител на програмата проф. дсн Радослав Славов

Квалификационна характеристика

Специалистите, придобили ОКС „Магистър” по „Зооинженерство”, по 
програмата „Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в 
животновъдството” са с висока квалификация по отношение на политиките и 
програмите на Европейския съюз и Р. България в областта на земеделието и 
развитието на селските райони. Те притежават знания и умения за 
осъществяване на ефективна консултантска дейност в областта на 
животновъдството, съгласно Регламент № 1306 от 2013 г., по дейностите, 
свързани със смекчаване на последиците от изменението на климата, 
опазването на биологическото разнообразие, почвите и водите, по правилата 
за кръстосано съответствие, както и за поддържането на земята в добро 
земеделско и екологично състояние. Владеят консултантските практики по 
управление на земеделските стопанства, разработването и управлението на 
проекти в областта на животновъдството. Специалистите, обучавани и 
успешно завършили магистърската програма, притежават задълбочени 
теоретични знания и практически умения относно прилагането на 
съвременни технологични решения при строителството на сгради и 
съоръжения за животновъдството, съвременни подходи в областта на 
развъждането, храненето и отглеждането на селскостопанските животни, 
извършването на икономически и екологични анализи, както и по отношение 
на оценката и управлението на риска в земеделските стопанства.

Магистрите по „Консултантска дейност, разработване и управление на 
проекти в животновъдството”, дипломирани в Аграрния факултет при 
Тракийския университет, притежават компетентностите да заемат ръководни, 
организационни, координаторски и други длъжности в МЗХ, Националната 
служба за съвети в земеделието, консултантски фирми, административни 
служби, асоциации, федерации, да разработват и управляват проекти в 
животновъдния сектор, да ръководят животновъдни ферми и други дейности, 
свързани с животновъдството.
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3.2. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЖИВОТНОВЪДСТВО”
СПЕЦИАЛНОСТ “РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА”
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 

„БАКАЛАВЪР”

3.2.1. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
СПЕЦИАЛНОСТТА

Целта на подготовката на технолога по рибовъдство и аквакултура е 
изграждането  на висококвалифициран специалист в различните направления 
на аквапроизводството – рибовъдство, производство на мекотели, 
ракообразни и водни растения. Той познава спецификата на отделните 
направления на производство на различни видове хидробионти и тяхното 
влияние върху водните екоситеми.

Методите за обучение на студентите, получаващи квалификацията 
технолог по рибовъдство и аквакултура, са: лекции; практически занятия; 
семинари; учебни практики; изнесени занятия в различни обекти със 
значение за българската аквакултура. Средствата на обучение включват 
съвременни подходи. Използват се модерно оборудвани зали и лаборатории. 
Практическото обучение на студентите от специалност “Рибовъдство и 
аквакултура“ се провежда в Учебно-експериментална база по аквакултура и 
редица сладководни и морски акваферми в страната и в чужбина. 

Равнището на придобитите знания и умения през курса на обучение дават 
възможност на завършилите специалността да:

- извършват анализи на хидрохимичните показатели при различните 
производствени системи за култивиране на хидробионти и организират 
размножаването на хидробионтите, обект на аквакултурата;

- управляват цялостната дейност във фермите за хидробионти и 
икономически да я ръководят;

- прилагат промишлени технологии, които не нарушават екологичното 
равновесие и осигуряват производство на качествени хидробионти и 
продукти от тях;

- участват във финансовия мениджмънт на фермите, в планирането и 
оптимизирането на аквапроизводството, в маркетинга на хидробионти и 
продукти от тях, в мениджмънта на производствения риск и  рекреачната 
дейност, спортния риболов и др.;

- извършват консултантска дейност при производството и размножаването 
на хидробионти, както и при промишления им улов от естествените водоеми.

Завършилите специалността могат да се реализират като технолози по 
промишлено аквапроизводство, специалисти в Изпълнителната Агенция по 
Рибарство и Аквакултури, в системата на ловно-рибарската дейност, 
преподаватели в професионални гимназии по селско стопанство и във висши 
училища; специалисти в аквариуми и зоологически градини; изследователи в 
научни институти.

За обучението по специалност „Рибовъдство и аквакултура” отговаря проф. 
д-р Веселин Радев, заместник-декан на АФ.

Председател на Методичния съвет на специалността е проф. д-р Йордан 
Стайков.
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3.2.4. ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ НА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

За студентите от първи курс – групова практика на територията на Тракийски 
университет в продължение на 2 седмици във времето от 03.07. до 14.07.2017 год. 

За студентите от втори курс – индивидуална или групова практика. За 
студентите от трети курс - специализираща индивидуална практика. Практиката за 
втори и трети курс е с продължителност 3 седмици и се провежда от 03.07. до 
21.07.2017 год. в научно-производствената база по аквакултура при ТрУ и фирма 
Номиком – гр. Раднево, рибовъдна ферма ИХТИО 2008 – гр. Пещера, научно-
производствената база на Института по Рибарство и аквакултури – гр. Пловдив.

За студентите от четвърти курс - преддипломен стаж с продължителност 4 
седмици в производствени бази от 03.07. до 28.07.2017 год.
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3.2.6. КОНСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 
ПО СПЕЦИАЛНОСТ „РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА”

за образователно-квалификационна степен 
„БАКАЛАВЪР”

1. Основни принципи на аквакултурата.
2. Вредни и полезни растителни организми във водните екосистеми.
3. Вредни и полезни птици и бозайници във водните екосистеми.
4. Замърсяването на хидроекосистемите, като основен причинител за 

оксидативния стрес при хидробионтите и свързаните с него 
функционални и репродуктивни разстройства (Синдром М74).

5. Основни морски биоми и техния състав. Екологични особености на 
Черно море.

6. Водорасли – основни отдели, характеристика, значение и представители.
7. Терморегулация. Телесна температура. Особености на терморегулацията 

при рибите.
8. Системи от вътрешното устройство на рибите в услуга на храненето и 

отделянето.
9. Шаранообразни риби – предмет на риболов и култивиране.
10. Фактори на водната среда. Класификация. Характеристика на физичните 

параметри на водата. Температурен режим на водата в стоящи 
стратифициращи водоеми.

11. Характеристика на химичните параметри на водата. Особености на 
кислородния режим в стоящи стратифициращи водоеми.

12. Полезни и вредни ракообразни във водните екосистеми.
13. Полезни и вредни водноживущи насекоми във водните екосистеми.
14. Зониране на морските и сладководните водоеми. Плеусталът, пелагиалът 

и бенталът като местообитания.
15. Фактори на водната среда. Хоризонтални и вертикални течения. 

Хидростатично налягане. Температура. Разтворени газове.
16. Тип Mollusca (Мекотели) - обща характеристика, класификация и по-

важни представители със стопанско значение.
17. Комбинативна изменчивост. Генетична основа и значение за еволюцията 

на организмите и селекционния процес.
18. Микрофлора на водата и водните екосистеми.
19. Микробиологична оценка на водните екосистеми.
20. Влияние на абиотичните фактори на външната среда. Биологични 

взаимоотношения във водоемите. Биологичен кръговрат и продуктив-
ност във водните екосистеми.

21. Опазване и управление на водите. Нормативна база.
22. Репродукция при пъстървови риби. Изкуствено размножаване.
23. Репродукция при шаранови риби. Изкуствено размножаване.
24. Признаци, обект на генетично усъвършенстване в аквакултурата. 

Генетична характеристика.
25. Особености на развъдния процес в аквакултурата.
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26. Технология за отглеждане на шаран.
27. Технология за отглеждане на есетрови видове риби.
28. Технология за отглеждане на пъстървови видове риби.
29. Технология за отглеждане на калкан.
30. Технология за отглеждане на ципура.
31. Технология за отглеждане на лаврак.
32. Потенциални възможности на интегрираните технологии. Роля на рибите 

в интегрираните технологии.
33. Интегрирани ферми за производство на аквакултури.
34. Отглеждане на риба в иригационни водоеми- язовири, напоителни канали 

и реки. Контролирано развитие на микрофитите в иригационните 
водоеми.

35. Технологии за хранене на шарана. Хранене на личинки и подрастващи 
шаранови риби. Хранене на шаран в басейни. Хранене на шаран в клетки.

36. Общ характер на действие и ефекти от действието на токсичните 
вещества върху хидробионтите.

37. Профилактични и лечебни мероприятия, свързани с болестите по 
хидробионтите.

38. Принципи и методи на консервиране на хидробионти. 
39. Роля на микробиологичните процеси в биологичното пречистване на 

водата.
40. Видове басейни и комплексна оценка за пригодността им за отглеждане 

на хидробионти. Системи за водозахранване на изкуствени водоеми и 
басейни. Помпени агрегати за принудително (напорно) водоподаване .      

41. Маркетингова система в аквапроизводството.
42. Маркетингова среда при аквакултурата. Анализ на маркетинговата среда.
43. Закон за рибарството и аквакултурата.
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3.3. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „РАСТЕНИЕВЪДСТВО
СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОНОМСТВО”

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

3.3.1. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
СПЕЦИАЛНОСТТА

В специалност Агрономство се подготвят квалифицирани специалисти за 
производство на  растителна продукция. Обучаващите се усвояват  
задълбочени знания по основните технологични направления: земеделие, 
растениевъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, 
растителна защита, напояване, както и основни познания, свързани с 
използването на земеделска техника и съоръжения.

Агрономът бакалавър, подготвен в АФ при ТрУ – Стара Загора, притежава 
качества и умения да организира производството и реализацията на 
продукцията от полски, фуражни, плодови и зеленчукови култури, да прилага 
авангардни технологии за отглеждането им. 

Дипломираните агрономи могат да се реализират като организатори и 
изпълнители в земеделското производство, консултанти във фирми за 
преработка и реализация на земеделска продукция, както и експерти в 
държавни, областни и общински институции, свързани с аграрния сектор.

Завършилите специалността „Агрономство“ могат да продължат 
обучението си в по-висока образователна степен.

За обучението по специалност „Агрономство” отговаря доц. д-р Нели 
Грозева, заместник-декан на АФ.

Председател на Методичния съвет на специалността е доц. д-р Мима 
Тодорова.

”
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3.3.4. ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ НА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ 
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 

“БАКАЛАВЪР”
Летните учебни практики за студентите от специалността се провеждат 

както следва: за първи курс – групова практика за 2 седмици във времето от 
03.07. до 14.07.2017 г.; за втори и трети курс – индивидуална или групова 
практика в растениевъдни обекти /научноизследователски институти, 
растениевъдни станции и ферми/, за 3 седмици през периода от 03.07. до 
21.07. 2017 г.

За студентите от четвърти курс – преддипломен стаж в растениевъдни 
институти, станции и ферми – 4 седмици, във времето от 03.07. до 28.07.2017 г.
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Необходими кредити от факултативни дисциплини – най-малко 3.6 кредита
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3.3.6. КОНСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО 

СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОНОМСТВО”
за образователно-квалификационна степен

„БАКАЛАВЪР”
1. Условия за образуване, разпространение, класификация, характерни 

свойства и плодородие на черноземи и сиво-кафяви почви. Мероприятия за 
повишаване на почвеното плодородие.

2. Условия за образуване, разпространение, класификация, характерни 
свойства и плодородие на смолници и канелени-горски почви. Мероприятия 
за повишаване на почвеното плодородие.

3. Хранене на растенията с азот. Промишлени азотни торове – характеристика и 
приложение.

4. Хранене на растенията с фосфор и калий. Промишлени фосфорни и калиеви 
торове – характеристика и приложение.

5. Органични торове. Обща характеристика, представители. Оборски тор -
видове според начин на получаване и степен на разлагане. Основни 
положения при използване на оборски тор.

6. Системи за обработка на почвата.
7. Сеитбообращения – същност и основни принципи за съставяне. Видове 

сеитбообращения.
8. Интегрирани методи за борба с плевелите при зърнени житни култури.
9. Икономически важни болести по зърнените житни култури (главни, ръжди, 

брашнеста мана, фузариоза и др.) и ефективни методи и средства за борба с 
тях.

10. Икономически важни болести по техническите култури (слънчоглед, рапица, 
картофи, тютюн). Методи и средства за борба с тях.

11. Икономически важни болести по зеленчуковите растения (домати, пипер, 
краставица, картофи и др.). Методи и средства за борба.

12. Икономически важни болести по овощните видове (ябълки, праскови, сливи, 
череши). Методи и средства за борба.

13. Икономически важни болести по лозата (мана, брашнеста мана, екскориоза, 
сиво гниене, бактериален рак и др.). Методи и средства за борба с тях.

14. Неприятели по житните култури – видов състав, морфология, биология, 
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борба.
15. Неприятели по техническите култури (слънчоглед, рапица, картофи, тютюн) 

– видов състав, морфология, биология, борба.
16. Неприятели по зеленчуковите култури (полско производство) – видов състав, 

морфология, биология, борба.
17. Неприятели по лозата – видов състав, морфология, биология, борба.
18. Неприятели по овощните култури от разредите Coleoptera (бръмбари) и 

Lepidoptera (Пеперуди) – видов състав, морфология, биология, борба.
19. Поливен режим – същност и елементи. Видове поливен режим.
20. Видове механични обработки на почвата и машини за извършването им.
21. Зърнени житни култури. Особености в растежа и развитието – фаза на 

развитие. Технология за отглеждане на зимни житни култури – пшеница 
(обикновена и твърда) и ечемик.

22. Технология за отглеждане на царевица за зърно и царевица за силаж.
23. Зърнени бобови култури. Представители и обща характеристика. Технология 

на отглеждане на фасул и зимен грах.
24. Маслодайни култури. Представители и обща характеристика. Технология на 

отглеждане на слънчоглед и зимна маслодайна рапица.
25. Етеричномаслени култури. Представители и обща характеристика. 

Технология на отглеждане на казанлъшка роза.
26. Технология за отглеждане на люцерна. Методи за съхраняване на биомасата.
27. Повърхностно подобряване на ливади и пасища.
28. Системи за използване на пасищата.
29. Семкови овощни видове. Морфологични и биологични особености. 

Екологични изисквания. Подложки и сортове.
30. Костилкови овощни видове. Морфологични и биологични особености. 

Екологични изисквания. Подложки и сортове.
31. Създаване на овощни насаждения. Избор на място за овощна градина, на 

видове и сортове. Организация на територията. Подреждане на сортовете. 
Предпосадъчна подготовка на терена.

32. Резитба на овощните растения. Физиологични основи. Основни принципи. 
Видове резитби.

33. Производство на лозов посадъчен материал.
34. Създаване и отглеждане на нови лозови насаждения.
35. Технология за отглеждане на винени плододаващи лозови насаждения.
36. Производство на зеленчуков разсад в кутивационни съоражения и на 

открито. Технологични елементи.
37. Ботаническа характеристика, биологични особености и технология на 

отглеждане на зеленчукови култури от сем. Картофови (домати и пипер).
38. Ботаническа характеристика, биологични особености и технология на 

отглеждане на зеленчукови култури от сем. Тиквови (краставици и дини).
39. Семепроизводство на земеделските култури. Схеми на семепроизводството 

при самоопрашващи се и кръстосаноопрашващи се култури. Организация и 
контрол над посевния материал.

40. Зърнокомбайни – принципно устройство и технологични регулировки 
(настройки) свързани с качеството и количеството на прибираната 
продукция.
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3.3.7. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 
„МАГИСТЪР”

Срокът за обучение в ОКС „Магистър” по Агрономство е два семестъра 
след придобиване на ОКС „Бакалавър” по Агрономство и  четири семестъра 
за „Професионален бакалавър” от същото професионално направление. 

Студентите, притежаващи ОКС „Бакалавър” по други специалности,  или 
„Професионален бакалавър” от същото професионално направление, могат 
да придобият ОКС „Магистър” по Агрономство за 2 години при условия, 
определени съгласно решение на ФС при АФ.

Обучението се извършва по следните 4 магистърски програми:
1. Производство на посевен и посадъчен материал;
2. Биологично земеделие;
3. Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в 

растениевъдството;
4. Агроекология и растителна защита.

За обучението по магистърските програми отговаря доц. д-р Ценка 
Желязкова.
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МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО
„ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ”

Ръководител на магистърска програма доц. д-р Ценка 
Желязкова

Квалификационна характеристика

Магистърската програма по „Производство на посевен и посадъчен 
материал” се основава на знанията, получени при обучението на 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по растениевъдство.

Обучението е насочено към придобиване на нови профилиращи знания и 
умения в областта на производството и заготовката с цел търговия, 
съхраняване, опаковане, етикетиране, търговски внос, износ и контрол на 
посевен и посадъчен материал от земеделски растения.

Завършилите програмата специалисти ще могат:
џДа организират и извършват производство на посевен и посадъчен 

материал от основните земеделски растения отглеждани в Р. България;
џДа извършват полски инспекции с цел сертификация на определени 

категории семена като полски инспектори;
џДа ръководят или да работят в лаборатории за определяне на посевните 

качества на семената с цел сертифициране;
џПри определени условия да извършват сортоподдържане на сортове и 

родителски компоненти от видове земеделски растения;
џДа заготвят и търгуват с посевен и посадъчен материал от видовете 

земеделски растения;
џДа консултират като експерти производителите и търговците на посевен 

и посадъчен материал;
џДа участват в научни експерименти и да интерпретират на експертно 

ниво резултатите от тях.
Специалистите, завършили магистърската програма, ще се реализират 

като: производители и търговци на посевен и посадъчен материал, 
специалисти в системата на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол и други държавни органи, като консултанти на 
производители и търговци на посевен и посадъчен материал.

Специалистите, завършили магистърската програма, ще са готови да 
продължат научната си подготовка в областта на  селекция и 
семепроизводство за придобиване на ОНС „Доктор”.
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МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Ръководител на магистърската програма доц. д-р Николай Вълчев
Квалификационна характеристика

Магистърът по „Биологично земеделие” ще притежава задълбочена 
теоретична подготовка по нормативната уредба, принципите, спецификата и 
същността на биологично производство на продукти от растителен и 
животински произход. Той ще  притежава специфични познания, свързани с 
морфологичните особености, биологията на развитие и изискванията към 
екологичните фактори на земеделските култури, отглеждани в условията на 
биологично земеделие. Ще познава в детайли най-новите достижения на 
селекцията във връзка със създаването на нови сортове  от земеделските 
култури, подходящи за биологичното земеделие и ще може да участва при 
районирането на подходящи  видове и сортове при създаването на 
биологични посеви и насаждения.

Познавайки най-новите и авангардни технологии за отглеждане на  
културите, той ще съдейства за въвеждането в практиката на подходящите 
агротехнически мероприятия за биологично производство, за увеличаване на 
неговата конкурентоспособност и за трансформирането на българското 
земеделие съгласно изискванията на Европейския Аграрен пазар.

Познанията по растителна защита на култури ще му позволяват да 
организира най-ефикасна система за опазване на продукцията според 
изискванията на биологичното земеделие, получаване  на висококачествена 
продукция за консумация и преработка и опазване на равновесието в 
екосистемите.

Използвайки възможностите на информационните системи, той ще може 
чрез информационните мрежи да следи непрекъснато новостите в областта на 
технологиите за отглеждане на земеделски култури по биологичен път  и 
изискванията на Европейския аграрен пазар (квоти, цени и др.) свързани с 
реализацията на продукцията от това производство.

Магистърът по „Биологично земеделие” ще придобие и конкретни 
практически знания и умения във връзка с изготвяне на проекти за преход към 
биологично производство във ферми и стопанства, с организиране и 
ръководство на производството в такива ферми и стопанства, със 
сертифицирането и контрола на биологично производство на растения и 
продукти от растителен произход, с изготвяне на проекти за участие в 
програмите за подпомагане на биологичното производство от ПРСР на ЕС. 

Широките и детайлни познания ще помогнат на магистрите по 
„Биологично земеделие” да се реализират като висококвалифицирани 
специалисти в системата за биологично производство на растения и животни 
и продукти от тях  като производители, ръководители, експерти и  
консултанти в държавни и неправителствени структури.

Специалистите, завършили магистърската програма, ще са готови да 
продължат научната си подготовка в областта на  биологичното производство 
за придобиване на ОНС „Доктор”.

118



119



МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО
„КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРОЕКТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО”

Ръководител на магистърска програма доц. д-р Галя Панайотова

Квалификационна характеристика

Магистрите по „Консултантска дейност, разработване и управление на 
проекти в растениевъдството“ придобиват висока квалификация по 
отношение на програмите на Европейския съюз и Р. България в областта на 
земеделието и развитието на селските райони. Те притежават знания и умения 
за осъществяване на ефективна консултантска дейност в областта на 
финансирането и управлението на селскостопанската политика съгласно 
Регламент (ЕС) № 1306/2013 г., относно дейности в растениевъдството, 
свързани с изменението на климата, опазването на биологичното 
разнообразие, почвите и водите, по правилата за кръстосано съответствие, 
както и за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 
Обучаваните владеят консултантските практики по управление на 
земеделските стопанства, по подобряване на организацията за трансфер на 
знания и иновации, по разработването на проекти в областта на 
растениевъдството. Специалистите, успешно завършили магистърската 
програма, притежават задълбочени теоретични знания и практически умения 
относно прилагането на нови, съвременни технологични решения по 
отглеждането на земеделските култури, по устойчивостта, модернизацията и 
технологичното обновление на земеделските стопанства, по 
хидромелиоративната инфраструктура, по увеличаване дела на биологичното 
производство, повишаване на енергийната ефективност, извършването на 
икономически и екологични анализи, по отношение на оценката и 
управлението на риска в земеделските стопанства и др. 

Магистрите по „Консултантска дейност, разработване и управление на 
проекти в растениевъдството“, дипломирани в Аграрния факултет при 
Тракийски университет, притежават компетентности да заемат ръководни, 
организационни, координационни и други длъжности в МЗХ, Националната 
служба за съвети в земеделието, консултантски фирми, административни 
служби, асоциации, федерации, да разработват и управляват проекти в 
растениевъдния сектор, да ръководят аграрни производствени единици и 
изпълняват други дейности, свързани с растениевъдството.
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МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО
„АГРОЕКОЛОГИЯ И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”

Ръководител на магистърска програма доц. д-р Грози Делчев

Квалификационна характеристика

Магистърът по „Агроекология и растителна защита” ще  притежава 
специфични познания свързани с морфологичните особености, биологията 
на развитие и начините за борба с вредителите (болести, неприятелии 
плевели) при всички полски, фуражни, зеленчукови и плодови култури, 
отглеждани в условията на нашата страна. Той ще притежава задълбочена 
теоретична подготовка по нормативната уредба и агроекологичните аспекти 
на интегрираната растителна защита.

Познавайки в детайли най-новите и авангардни технологии за 
растителната защита, той ще съдейства за въвеждането в практиката на 
новите достижения в аграрното производство, за увеличаване на неговата 
конкурентоспособност и за трансформирането на българското земеделие 
съгласно изискванията на европейския аграрен пазар.

Познанията по растителна защита на полските, фуражните, зеленчуковите 
и плодовите култури ще му позволяват да организира най-ефикасна система 
за опазване на продукцията от тези групи култури, получаване на 
висококачествена продукция за консумация и преработка, опазване на 
равновесието в екосистемите и организиране на интегрирано производство на 
безопасна растителна продукция.

Използвайки възможностите на информационните системи, той ще може 
чрез информационните мрежи да следи непрекъснато новостите в областта на 
растителната защита и агроекологията и изискванията на европейския 
аграрен пазар, свързани с пълноценната реализация на чиста от остатъчни 
количества на пестициди продукция.

Широките и детайлни познания ще помогнат на магистрите по 
„Агроекология и растителна защита” да се реализират като 
висококвалифицирани специалисти във всички земеделски стопанства, на 
борсите и тържищата, както и като ръководители, експерти и консултанти в 
държавни и неправителствени структури от аграрния сектор.
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3.4. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „БИОЛОГИЧЕСКИ 
НАУКИ”

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА”

Обучението по специалността е в образователно-квалификационни 
степени „Бакалавър“ и „Магистър“. Формата на обучение е редовна и задочна. 
Учебните програми по специалността са съобразени със стандартите и 
изискванията на Европейския съюз и страната в областта на екологията, 
управлението и опазването на околната среда. 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
 „БАКАЛАВЪР”

3.4.1. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
СПЕЦИАЛНОСТТА

Екологът бакалавър, подготвен в Аграрен факултет на Тракийски 
университет – Стара Загора, е висококвалифициран специалист със 
задълбочена теоретична подготовка по фундаментални за специалността 
природни, биологични и технологични дисциплини, върху които са 
надградени необходимите знания по приложна екология, свързани с опазване 
компонентите на околната среда, екологосъбразно управление на отпадъците, 
въвеждане на системи за управление на околната среда в производствени 
предприятия, предприемачество и иновации. 

Специалистът еколог, завършил обучението си, е подготвен да извършва 
екологичен мониторинг, анализи, оценки и експертизи на въздух, води 
(природни и отпадъчни), земеделски земи и почви; да оценява и прогнозира 
реалното състояние и екологичния риск за екосистемите, за опазване на 
защитените територии и биологичното разнообразие, за влиянието на вредни 
вещества във въздуха, почвите и водите върху организмите и екосистемите, за 
степените на въздействия и промените в биогеоценозите, както и да предлага 
решения за ограничаване и предотвратяване на негативни изменения в 
природни и антропогенни екосистеми. Той може да планира, прогнозира, 
разработва, контролира, въвежда и управлява екологосъобразни технологии 
на производство, с акцент на дейностите в аграрния сектор. Познава и прилага 
екологичното законодателство и норми.

Дипломираният бакалавър еколог може да се реализира като ръководител, 
организатор и изпълнител в редица държавни, частни и обществени 
структури и организации - МОСВ, ИАОС, ПУДООС, РИОСВ, Басейнови 
дирекции, Дирекции на национални и природни паркове, ПСОВ, МЗ, МЗХ, 
РЗИ, Общини, фирми и предприятия, ВУЗ, научни институти, училища, НПО, 
фондации, медии, национални и международни организации, с дейности в 
областта на екологията и др.

За обучението по специалност „Екология и опазване на околната 
среда” отговаря доц. д-р Нели Грозева, заместник-декан на АФ.

Председател на Методичния съвет на специалността е проф. дсн 
Стефан Денев.

124



125

Извънауди
торна 

заетост

Извънауди
торна 

заетост



126



127



128



129



130



131



132



133

Физиология на 
животните и човека



134



135

Екологични аспекти на 
земеделска и 
транспортна техника



136



137



3.4.4. ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ НА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

Летните учебни практики за студентите от специалността се провеждат 
както следва: за студентите от първи курс – групова практика на територията 
на Тракийски университет, 2 седмици за времето от 03.07. до 14.07.2017г.

За студентите от втори курс – индивидуална или групова практика в 
растениевъдни и животновъдни обекти, 3 седмици за времето от 03.07. до 
21.07.2017 г. За студентите от трети курс – специализираща индивидуална 
или групова практика, 3 седмици във времето от 03.07. до 21.07.2017 г. 
Практиките се провеждат в РИОСВ, РЗИ и други фирми и организации.

За студентите от четвърти курс – индивидуален преддипломен стаж в 
аграрни и други предприятия – 4 седмици във времето от 03.07. до 28.07.2017 
г.
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3.4.6. КОНСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО 
СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА”
за образователно-квалификационна степен 

„БАКАЛАВЪР”
1. Промяна на климата – глобални проблеми.
2. Състояние и проблеми на атмосферното замърсяване в България.
3. Основни замърсители на атмосферния въздух.
4. Въздействие на замърсителите на атмосферния въздух върху 

екосистемите.
5. Екологията като наука – основни екологични закони.
6. Биоценоза (екосистеми) – същност, структура и организация.
7. Абиотичните фактори светлина и вода – въздействие върху живите 

организми, екологични адаптации.
8. Биотични екологични фактори и въздействието им върху екосистемите.
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9. Екологични оценки за въздействие върху околната среда – видове и 
процедури.

10. Закон за опазване и управление на околната среда.
11. Нормативни актове по организация и управление на околната среда.
12. Нормативни актове по опазване чистотата на въздуха.
13. Нормативни актове по управление на водите.
14. Нормативни актове по управление на отпадъците.
15. Нормативни актове по опазване на земеделски земи и почви.
16. Водни ресурси – характеристика, замърсяване и водоползване.
17. Управление на природни води.
18. Управление на отпадъчни води.
19. Технологии за пречистване на газове.
20. Технологии за пречистване на отпадъчни води
21. Мониторинг на околната среда – същност, организация и видове.
22. Национална система за екологичен мониторинг – задачи, структура, 

подсистеми.
23. Системи за управление на околната среда – структура, въвеждане, 

реализация.
24. Управление на околната среда и устойчиво развитие на екосистемите.
25. Хипобиотични и хипербиотични процеси при животните в беогеоцено-

зите.
26. Общопатологични процеси при животните в екосистемите.
27. Антропогенно въздействие, опазване и възстановяване на почвите.
28. Геоложки фактори и въздействие върху земната кора.
29. Класификация и характеристика на твърди отпадъци.
30. Технологии за обезвреждане на твърди отпадъци.
31. Биологично разнообразие на България – видово богатство, ендемизъм, 

защитени видове.
32.  Заплахи за биологичното разнообразие и мерки за опазването му.
33. Нейонизиращи електромагнитни лъчения и въздействие върху екосисте-

мите.
34. Екологосъобразна механизация в аграрното производство.
35. Микробиология на почвата. 
36. Микробиология на въздуха.
37. Микробиология на водата.
38. Дивеч и околна среда.
39. Въздействие на абиотичните фактори върху водните организми. 
40. Адаптация на хидробионтите към абиотичните фактори на водната среда.
41. Екологични аспекти на производството на хидробионти в 

рециркулационни системи.
42. Мутагенеза и мутагенни фактори на околната среда.
43. Радиоактивно замърсяване на околната среда.
44. Въздействие и защита от йонизиращи лъчения.
45. Икономика на опазването на околната среда.
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3.4.7. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 
„МАГИСТЪР”

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен 
„Магистър“ по „Екология и опазване на околната среда“ се осъществява по 3 
програми:

1. Опазване и управление на околната среда;
2. Екотуризъм;
3. Безопасност на труда, екологичен риск и действие при бедствия и 

аварии.
Бакалаври, завършили същата специалност, се обучават за срок от 2 

семестъра по учебен план на съответната  магистърска програма. 
Бакалаври, завършили друга специалност, се обучават за срок от 4 

семестъра, като през първите два семестъра се изучават основни дисциплини 
от пакета задължителни дисциплини при бакалавърската степен за 
специалност „Екология и опазване на околната среда”.

Студентите от магистърските програми получават задълбочена 
специализираща  подготовка по съответното направление на програмата. 

Дипломираният магистър еколог може да заема различни ръководни и 
експертни и изпълнителски длъжности във:

§ структури на МЗ и МОСВ;
§ Изпълнителна агенция на програма САПАРД;
§ областни и общински служби по земеделие;
§ ферми, кооперации, стопанства и фирми за производство на 

растителни и животински продукти;
§ неправителствени организации;
§ научни и образователни институции – училища, университети, научно-

изследователски институти и лаборатории;
§ проектански бюра и консултантски фирми в аграрния сектор;
§ банки;
§ фондации и програми за развитие на селските райони;
§ медии и др.

За обучението по магистърските програми отговаря проф. д-р Чонка 
Митева.
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МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО 
„ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Ръководител на магистърската програма проф. дсн Гюрга Михайлова

Квалификационна характеристика

Студентите, завършили магистърската програма по "Опазване и 
управление на околната среда" (ОУОС), получават знания и придобиват 
умения за осъществяване на дейности, касаещи опазване и използване на 
биологичните ресурси, получаване на безопасни хранителни продукти, 
организиране на екологосъобразно производство, осъществяване на 
природосъобразен туризъм и др. 

Магистрите от тази програма са подготвени да извършват оценка за 
качеството на екосистемите, да осъществяват контрол и управление на 
околната среда, да познават начините за опазване на околната среда от вредни 
въздействия и на базата на математически модели да прогнозират негативни 
изменения в агроекосистемите. 

По време на обучението студентите получават задълбочени знания в 
областта на биологичното производство, както и добра теоретична подготовка 
по управление замърсяването на естествените биологични ресурси, защитени 
територии и др. Магистърската програма има за цел да разшири знанията на 
студентите бакалаври по оценка въздействието на човешкия фактор върху 
компонентите на околната среда, опазването на биологичните ресурси и др.
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МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ЕКОТУРИЗЪМ”

Ръководител на магистърската програма проф. дн Иванка Желязкова

Квалификационна характеристика

Магистърът по „Екотуризъм” е висококвалифициран специалист със 
задълбочена теоретична подготовка относно природните, екологичните и 
нормативните изисквания за осъществяване на екотуристическа дейност, 
мястото на екотуризма в туристическия отрасъл и ролята му за опазване на 
околната среда. По време на обучението студентите получават знания за 
видовете туризъм и туристическите ресурси в Р. България, екологичното 
състояние на туристическите райони и екорегиони в страната, 
възможностите, условията и нормативната база за развитието на екотуризъм в 
България, по-важните обекти на екотуризма.

Студентите магистри по “Екотуризъм” придобиват умения за 
осъществяване на дейности, свързани с: екологична оценка и контрол на 
екологичното състояние на районите, обект на туризъм; организация и 
ръководство на туристически групи и пътувания до места и защитени зони, 
обект на екотуризъм; провеждане и контрол на природоохранителни 
мероприятия в природни комплекси, обект на екотуризъм; екологична 
подготовка на кадри, работещи в туристически организации, както и 
екологично възпитание на туристите за опазване на околната среда; създаване 
и ръководство на собствени туристически бази.
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МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, 
ЕКОЛОГИЧЕН РИСК И ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ”

Ръководител на магистърската програма проф. д-р Юрий Митев

Квалификационна характеристика

Магистърът по „Безопасност на труда, екологичен риск и действия при 
бедствия и аварии” е висококвалифициран специалист със задълбочена 
теоретична подготовка за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд и действия при бедствия и аварии, в съответствие с изискванията на 
ЕС и тези, транспонирани в националното ни законодателство. Освен това 
обучението на студентите по тази програма ще даде необходимите знания и 
умения за: осигуряване на безопасна работна среда в аграрния сектор; 
идентификация на рисковете, които съпътстват ежедневната работа в 
аграрния сектор; превенция на опасни ситуации и предприемане на правилни 
действия при появата им; необходимост и работа с предпазни средства; 
адекватно действие при критични ситуации; провеждане на обучение и 
инструктажи относно хигиената на труда и техниката на безопасност в 
аграрния сектор; управление на екологичния риск и адекватно действие при 
неблагоприятни екологични ситуации; организиране на дейности при 
възникване на производствени аварии и катастрофи и природни бедствия; 
прилагане на адекватни мерки за организация и осъществяване на защита на 
селскостопански и други животни при възникване на природни бедствия и др.
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3.5. ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО”
СПЕЦИАЛНОСТ “АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО”

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

3.5.1. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
СПЕЦИАЛНОСТТА

Основната цел  на обучението по специалност „Аграрно инженерство“ е 
да се подготвят високо квалифицирани специалисти с висше образование за 
различни отрасли на пазарната икономика и основно за аграрния сектор, 
които да отговарят на изискванията на съвременното механизирано и 
високотехнологично земеделско и животновъдно производство и на 
свързаните с него производствени и непроизводствени структури. Неизменна 
част от тази цел е да се отговори и на очакванията на обществото за нов тип 
ръководни и изпълнителски кадри с високи професионални качества.

При обучението студентите придобиват базови знания в областта на 
фундаменталните инженерни и аграрни науки: математика, физика, химия, 
механика и съпротивление на металите, хидравлика и хидрозадвижване, 
електротехника и електрозадвижване, почвознание и земеделие, 
растениевъдство, животновъдство. Специализираните знания се получават 
чрез изучаване на дисциплините: трактори и автомобили, механизация в 
растениевъдството, механизация и автоматизация в животновъдството, 
топлотехника, икономика на селското стопанство, екология на земеделското 
производство, агромениджмънт и др. Чрез много избираеми и факултативни 
дисциплини студентите могат да се специализират и в други близки области 
на знанието. Обучението се извършва чрез теоретически и практически 
занятия, като се ползват и модерните и съвременни бази на производствени и 
търговски фирми.

Придобитите комплексни теоретични знания и конкретни практически 
умения позволяват на завършилите специалността “Аграрно инженерство“ да 
решават широк кръг задачи и проблеми, свързани с производствена, 
технологична, проектантска и конструкторска дейност в областта на 
аграрното производство. Завършилите тази специалност могат успешно да се 
реализират в производствени аграрни структури, фирми занимаващи се с 
производство, търговия, сервизиране и технически контрол на земеделска 
техника, както и в държавната администрация, свързана с аграрното 
производство.

За обучението по специалност „Аграрно инженерство” отговаря 
проф. д-р Светлана Георгиева, заместник-декан на Аграрен факултет.

Председател на Методичния съвет на специалността е доц. д-р 
Неделчо Делчев.
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3.5.4. ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ НА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

Летните учебни практики със студентите от специалността се провеждат 
както следва: за студентите от първи курс – индивидуална или групова 
практика в растениевъдни обекти, 2 седмици от 03.07. до 14.07.2017 г.

За студентите от втори курс – индивидуална или групова практика по 
животновъдство, 3 седмици от 03.07. до 21.07.2017 г.

За студентите от трети курс – индивидуална или групова практика във 
фирми и организации, свързани с проектиране, производство, търговия, 
обслужване и ремонт, технически контрол и др. на земеделска техника, а също 
така и на производствени растениевъдни и животновъдни предприятия с 
висока степен на механизация, 3 седмици от 03.07. до 21.07. 2017 г.

За студентите от четвърти курс – индивидуален преддипломен стаж във 
фирми и организации, свързани с проектиране, производство, търговия, 
обслужване и ремонт, технически контрол и др. на земеделска техника, а също 
така и на производствени растениевъдни и животновъдни предприятия с 
висока степен на механизация, 4 седмици от 03.07. до 28.07. 2017 г.
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3.5.6. КОНСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО 
СПЕЦИАЛНОСТ „АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО”

за образователно-квалификационна степен
 „БАКАЛАВЪР”

1. Техническа механика: Условия за равновесие - три основни форми при 
условието за равновесие. Определяне на опорните реакции при „проста” 
греда, натоварена с произволно действащ товар в основната й равнина.

2. Съпротивление на материалите: използвани геометрични величини, 
статичен момент, център на тежестта, инерционен момент, 
съпротивителен момент.

3. Съединители. Предназначение, класификация, изчислително 
натоварване. Несъосности и начини за компенсиране. Твърди, еластични 
и триещи съединители - приложение, кинематика. 

4. Механични предавки. Класификация, основни кинематични, 
геометрични и изчислителни зависимости. Зъбни, верижни и ремъчни 
предавки.

5. Обработване на материалите без снемане на стружка. Леене, пластично 
деформиране и заваряване – особености на технологичните процеси; 
машини, съоръжения и инструменти, необходими за тяхното 
реализиране.

6. Обработване на материалите чрез рязане. Струговане, свредловане, 
зенкероване, райбероване, фрезоване и шлифоване – особености на 
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технологичните процеси; металорежещи машини и инструменти, 
необходими за тяхното реализиране.

7. Флуиди: основни физични свойства. Основни уравнения в 
хидростатиката и хидродинамиката. Течения със съпротивления в тръбни 
мрежи. Изтичане през накрайници.

8. Хидравлични машини: Видове. Принцип на действие. Предимства и 
недостатъци. Работни характеристики.

9. Трифазни електрически вериги. Схеми на свързване на трифазна верига в 
звезда и триъгълник. Определяне на мощността в трифазна електрическа 
верига. 

10. Електрически машини за променлив ток. Устройство и принцип на 
действие на асинхронни и синхронни машини.

11. Градивни елементи на електрониката. Основи на схемотехниката: 
усилватели, генератори на импулси.

12. Приложение на електрониката в областта на земеделската и 
животновъдната техника.

13. Основни принципи на управлението и автоматизацията в аграрното 
инженерство.

14. Изчисляване потребната топлина на помещения и сгради.
15. Определяне на необходимото количество вентилационен въздух за 

животновъдни помещения. Топлинен баланс.
16. Технология за отглеждане на зимни житни култури – пшеница, зимен 

ечемик, тритикале.
17. Маслодайни култури. Представители и обща характеристика. Технология 

на отглеждане на слънчоглед.
18. Машинно доене на крави.
19. Машинна стрижба на овце.
20. Основни показатели на ДВГ. Характеристики на автотракторни 

двигатели.
21. Видове тракторни трансмисии.
22. Хидравлични системи на тракторите. Хидравлична навесна система.
23. Механизация на растениевъдството – особености, състояние и 

перспективи.
24. Видове механична обработка на почвата и почвообрабатващи машини.
25. Видове сеитба и принципно устройство и технологичен процес на  

сеялките.
26. Зърнокомбайни – принципно устройство. Системи за вършитба и 

сепарация.
27. Технико-технологични предпоставки за производство на качествено 

мляко в животновъдните ферми: доилна техника, съоръжения за 
охлаждане и съхраняване на млякото, системи за измиване и 
дезинфекция.

28. Механизирано и автоматизирано раздаване на фуражите в 
животновъдството. Класификация и критерии за избор на машините и 
съоръженията.

29. Машини и инсталации за почистване на тора в животновъдството. 
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Методи, машини и съоръжения за утилизация на торовата маса.
30. Отопление, вентилация и климатизация на животновъдни сгради. 

Проектиране на вентилационна система.
31. Видове напояване и поливки.
32. Капково напояване – същност, предимства, недостатъци, принципна 

схема, експлоатация.
33. Технология и техника за прибиране на биомасата от люцерна.
34. Слънчеви колектори – класификация и устройство. Ефективност на 

слънчевите колектори. Критерии за избор. Колекторни полета.
35. Технико-технологични концепции при проектиране на биогазови 

инсталации в земеделието. Критерии и подход при избора на 
техническите компоненти на инсталацията.

36. Торища за сух и полутечен тор, торища за течен тор (лагуни), 
тороотцедители.

37. Технологии и сгради за отглеждане на различни категории говеда.
38. Сгради за отглеждане на овце-майки и сгради за интензивно угояване на 

агнета, шилета или бракувани овце.
39. Технологии и сгради за отглеждане на различни категории свине.
40. Технологии и сгради за производство на яйца и на пилета-бройлери.
41. Производителност на машинно-тракторни агрегати и възможности за 

повишаването й.
42. Кинематика на машинно-тракторните агрегати – видове завои и начини 

на движение.
43. Техническа експлоатация на трактори и земеделски машини.
44. Производствени разходи в селското стопанство. Същност и 

класификация на разходите. Зависимости между видовете разходи и 
продукцията.
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3.5.7. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 
„МАГИСТЪР”

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен 
„Магистър” по „Аграрно инженерство” се осъществява по 2 програми:

1. Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор;
2. Земеделска техника.
Бакалаври, завършили същата специалност, се обучават за срок от 2 

семестъра по учебен план на съответната  магистърска програма. 
Бакалаври, завършили друга специалност, се обучават за срок от 4 

семестъра, като през първите два семестъра се изучават основни дисциплини 
от пакета задължителни дисциплини при бакалавърската степен за 
специалност „Аграрно инженерство”.

Студентите от магистърските програми получават задълбочена 
специализираща  подготовка по съответното направление на програмата. 

Дипломираният магистър аграрен инженер може да заема различни 
ръководни, експертни и изпълнителски длъжности.

За обучението по магистърските програми отговаря доц. д-р Рашко 
Георгиев.
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МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ПО „ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В АГРАРНИЯ 

СЕКТОР”

Ръководител на магистърска програма доц. д-р Рашко Георгиев

Квалификационна характеристика

Магистърът по „Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор” 
получава познания за енергийно спестяване  и възобновяеми енергийни 
източници от и за селското стопанство. Основните придобити знания са в 
направление – биогорива от енергийни култури, биогаз от растителна и 
животинска биомаса, слънчева термична енергия и икономия на топлинна 
енергия в селскостопанските обекти.

Завършилият магистър притежава умения и познания да разработва, 
проектира и реализира проекти, свързани с добив и производство на 
биогорива и биогаз, проекти, свързани с използване на термичната слънчева 
енергия и проекти за намаляване на потребената топлинна енергия в 
аграрните сгради и съоръжения. Това е специалистът, който ще спомага да се 
усвоят пустеещите земи в страната и да се намали енергийната интензивност 
в селското ни стопанство. Магистърът в тази област може да подобрява, 
усъвършенства и разширява съществуващите аграрни структури в посока 
снижение на енергийните разходи и усвояване на нови технологии за 
енергодобив.

Реализацията на магистърът по „Възобновяеми енергийни източници в 
аграрния сектор” може да бъде в животновъдни и земеделски структури, 
фирми за производство и преработка на биогорива и биогаз, консултантски и 
проектантски бюра и служби в аграрния и енергийния сектор, 
научнообразователни институции, общини и др.
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МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО
„ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Ръководител на магистърска програма доц. д-р Неделчо Делчев

Квалификационна характеристика

Целта на магистърския курс по „Земеделска техника” е студентите да 
получат задълбочени фундаментални и специализирани знания в областа на 
земеделските машини, също така актуални знания за новостите в тази област, 
особено тези свързани с прецизното земеделие.

Програмата е насочена към подготовка по трактори, подемно-транспорти 
машини, машини за обработка на почвата, за сеитба, грижи за растенията, 
прибиране на земеделските култури, за механизиране процесите в 
животновъдството. Във връзка с предизвикателствата на съвремието и 
реалните нужди у нас са засегнати екологичните въпроси свързани със 
земеделската и транспортна техника, маркетинга на земеделската техника и 
организация на сервизната дейност и подръжката  в земеделските стопанства  
и в специализираните  фирми свързани със земеделската техника. 

Области на реализация на магистъра по „Земеделска техника” могат да 
бъдат:

- мениджъри и специалисти към фирми свързани с производство, 
продажба и сервиз на земеделска техника; 

- мениджъри на сервизи и сервизни специалисти;
- продуктови мениджъри;
- специалисти по експлоатация на земеделска и транспортна техника в 

земеделските стопанства;
- специалисти и експерти във фирми и организации, занимаващи се с 

развойна, научна и научно-внедрителска дейност;
- обучаващи, преподаватели и научни работници в институции свързани с 

земеделската техника;
- специалисти в държавни институции свързани със сертифицирането, 

регистрирането и създаването на нормативи във връзка с производството и 
използването на земеделска техника. 

Завършилите ОКС „Магистър” по „Земеделска техника” ще отговорят на 
нуждите на пазара на труда и на европейските изисквания за специалисти в 
областта на земеделието.
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4. ИЗПИТИ В АГРАРНИЯ ФАКУЛТЕТ
Проверката на знанията на студентите и тяхното обективно оценяване е важна и 

неотменна част от цялостния учебен процес.
Оформянето на окончателната оценка от изпита по всяка дисциплина се извършва 

въз основа на резултатите от: текущ контрол; колоквиуми (не важи за задочно 
обучение); практически изпит; писмен тест и теоретичен изпит.

4.1. ТЕКУЩ КОНТРОЛ
Текущият контрол се осъществява по време на упражненията. За всяко или няколко 

упражнения студентът получава оценка. Формата за проверка на знанията може да 
бъде: изготвяне и защита на протокол; проект; контролна работа; тест или препитване 
и зависи от спецификата на преподаваната дисциплина.

Упражнението се счита за отработено при изпълнение на минималните изисквания 
за знания и умения по темата на упражнението.

При пропускане на упражнения по уважителни причини (здравословни, семейни 
или други), студентите са длъжни до края на съответния семестър, след съгласуване с 
преподавателя, да ги отработят и защитят. Катедрата преценява кои упражнения 
задължително трябва да се отработят от студентите в случаите на законно разрешени 
продължителни отсъствия от занятия.

По някои дисциплини оценката от текущия контрол е окончателна.

4.2. КОЛОКВИУМИ
Провеждат се само по определени дисциплини по график, определен 

предварително от катедрите и съгласуван с деканата.
Колоквиумите се организират по време на лекции или по време на упражнения, в 

срок до 2 седмици преди приключване на семестъра.
Студент, който се е явил, но не е взел колоквиума по дадена дисциплина, се допуска 

до изпит в редовната сесия по същата дисциплина, като при оформяне на 
окончателната оценка от изпита резултатите от колоквиума участват със слабата 
оценка.

4.3. ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ
Практическият изпит по дадената дисциплина може да се проведе по един от 

следните варианти: а) през последната седмица от семестъра, б) един ден преди 
теоретичния изпит, в) в деня на теоретичния изпит.

Студент, получил слаба оценка на практическия изпит на първо явяване, има право 
да се яви допълнително на определена от преподавателя дата преди теоретичния изпит.

Студент, който не издържи практическия изпит, не се допуска до теоретичен изпит.

4.4. ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ
Теоретичният изпит се провежда само в рамките на определените по академичния 

календар или с решение на Факултетен съвет на Аграрния факултет изпитни сесии. 
Провежда се съобразно изискванията на ЗВО, чл. 44, ал. 2, 3 и 4. Съгласно 
изискванията на ЗВО основна форма за оценяване на знанията във висшето училище е 
писменият изпит. Извън рамките на определените сесии могат да се полагат само 
приравнителни изпити. 

В рамките на една учебна година студентите имат право да се явят на изпит за всяка 
дисциплина по един път на редовна, поправителна и ликвидационна сесия. Редовните 
студенти имат право да се явяват на изпити в сесиите, обявени за задочни студенти и 
обратно.

Студентът определя индивидуално изпитния си график. Като изпитни се 
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предоставят всички дати в рамките на сесията. Празничните дни се включват по 
изключение със съгласието на водещия дисциплината. Окончателното оформяне на 
редовните изпитни дати се извършва при спазване на правилото: не по-малко от 6 и не 
повече от 25 студенти за изпитна дата.

Подготовката за теоретичния изпит се осъществява по предварително 
предоставена на студентите (в началото на семестъра) учебна програма или конспект.

Изпитът се провежда от водещия лекционен курс преподавател, а при негово 
отсъствие той може да се проведе от друг хабилитиран преподавател, посочен от 
ръководителя на катедрата.

Студентите се допускат до изпитни сесии със заверен семестър. Заверяването се 
осъществява, ако студентът е отработил всички практически занятия и има 
определения минимум от посещения на лекции. На първия изпит от съответната сесия 
студентът може да се яви с незаверен семестър, но по дисциплина, за която има заверен 
такъв. Студенти, които не са заверили семестъра презаписват учебната година.

Теоретичният изпит се провежда чрез писмен тест или чрез писмено развиване на 
2 или 3 изтеглени от студентите по конспекта въпроси.

Писменият тест може да се проведе по два начина – чрез писмен отговор на 
поставени въпроси или чрез отбелязване на предварително представени в теста 
отговори. Максималният брой на въпросите, включени в писмения тест е 30. В теста се 
включват въпроси, изискващи по-конкретни отговори.

Писменият теоретичен изпит се провежда чрез оценяване на отговори на 2 или 3 
въпроса от конспекта. Решението за достигане до теоретичен писмен изпит се взема от 
водещия дисциплината при изпълнение от страна на студента на всички изисквания от 
катедрата и успешно положен практически изпит. При необходимост при оформянето 
на крайната оценка преподавателят провежда устно събеседване със студентите. 
Устното събеседване на последния изпитван студент се провежда винаги в 
присъствието на друго лице (вече изпитан студент, асистент или служител).

Извънредните дати за изпит на студентите с перманентна сесия се определят от 
Деканския съвет на АФ през месеците март, май и декември. Перманентната сесия се 
разрешава от Деканския съвет срещу подадена молба поради продължителни 
заболявания, бременност, майчинство и др. сериозни семейни причини. Протоколи за 
полагане на изпити се издават от деканата на АФ.

При получена слаба оценка на писмения теоретичен изпит, окончателната оценка 
от изпита е слаб.

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Получените оценки от практическия изпит се зачитат до края на 
обучението; 2. Всички оценки от теоретичния изпит, независимо дали са слаби или по-
високи, се внасят в изпитния протокол, студентската книжка и главната книга. 
Водещите дисциплини водят тетрадка, в която се записват всички необходими 
подробности за изпитното състояние на студентите по съответните дисциплини.

Явяването на изпит за повишаване на успеха се разрешава само в рамките на 
редовната, поправителната и перманентната сесия. Изпитът се провежда пред 
комисия, назначена от Декана.

До поправителна и ликвидационна сесия се допускат студенти с неограничен брой 
неположени изпити.

4.5. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
Студентите от АФ завършват обучението си с провеждане на държавен изпит –
 теоретичен или защита на дипломна работа два пъти през годината – на редовна и 

на поправителна сесия. До държавен изпит се допускат студенти, които са изпълнили 
задълженията по учебен план.

Държавният теоретичен изпит се провежда писмено и при необходимост с устно 
събеседване (по предварително утвърден от Факултетния съвет конспект).
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При разработване на дипломна работа студентите трябва да спазват следните 
изисквания:

1. Дипломна работа имат право да разработват всички студенти,  които се 
обучават в АФ;

2. Темата на дипломната работа трябва да е в насоката на специалността и да е 
обсъдена на катедрен съвет;

3. Структурата на дипломната работа да обхваща: увод; литературен преглед; цел; 
материал и методи на работа; резултати и обсъждане; изводи и препоръки; списък на 
литературата;

4. Обемът на дипломната работа да е между 40 и 60 страници;
5. Заглавието на темата на дипломната работа трябва да се представи в 

канцеларията на деканата 15 дни преди провеждане на държавния изпит;
6. Дипломната работа се представя в канцеларията на деканата 2 дни преди 

защитата, придружена с протокол от катедрата и рецензия от специалист в даденото 
направление.

Държавният изпит (теоретичен или защита на дипломна работа) се провежда пред 
комисия, определена със заповед на Ректора, в която влизат не по-малко от трима  
хабилитирани преподаватели в съответното научно направление, както и външни на 
висшето училище лица от сродни организации. По изключение в състава на 
държавната комисия могат да участват  преподаватели с научна и образователна 
степен “Доктор”.

Абсолвент, който не е издържал успешно държавните си изпити на определените 
редовни сесии, се допуска повторно на поправителните сесии, но не по-късно от 5 
години след семестриалното завършване. След този срок абсолвентът може да се 
допусне до държавен изпит след възстановяване на студентските си права чрез 
кандидатстване и при успех минимум среден 3.00. 

Завършването на студентите от ОКС „Магистър” се осъществява също чрез 
теоретичен държавен изпит или чрез защита на дипломна работа. Препоръчителен е 
вторият начин. 

При неуспешна защита студентът има право да преработи дипломната работа (за 
срок не по-дълъг от 12 месеца) и да я представи за нова защита.
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5. КУРСОВИ РЪКОВОДИТЕЛИ В АФ
Курсовите ръководители се натоварват с Решение на Декански съвет и отговарят за 

съответния курс по време на цялото следване. За учебната 2016/2017 год. са 
определени следните курсови ръководители: 
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5.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУРСОВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
Курсовият ръководител е административен отговорник на съответния курс, който 

изпълнява следните по-важни функции: 
џПоддържа постоянна и системна връзка със студентите от курса, за който 

отговаря. Довежда до тяхното знание всички решения на ректорското и деканското 
ръководства, свързани с учебната работа, учебно-производствените практики, 
факултетни и университетски мероприятия, социално-битови въпроси и др. 

џПровежда срещи с курса и информира студентите за решенията на Декански и 
Факултетен съвет.

џОказва съдействие на студента при избор на избираеми и факултативни 
дисциплини с цел натрупване на необходимите кредити.

џПредставя мненията и възраженията на студентите пред ръководството на АФ 
относно работата на отделните катедри, преподавателите, служителите, деканското и 
ректорското ръководства, обслужващите звена и др. 

џИзвинява отсъствията след представянето на молба, придружена със 
съответните документи. Извинените отсъствия се отразяват в студентската книжка.

џСъвместно със студентите определя графиците за провеждането на изпитните 
сесии и следи за тяхното изпълнение. 

џСледи за реда и дисциплината в курса, за спазването на приетите правила в 
Тракийския университет и в Аграрния факултет, за участието на студентите във 
факултетски и университетски мероприятия. 

џИнформира ръководството при установяване на несъответствия с изискванията 
на учебния процес. 

5.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ КУРСОВИТЕ 
РЪКОВОДИТЕЛИ

џДа спазват всички разпореждания и указания на курсовите ръководители. 
џДа информират курсовите ръководители за възникнали проблеми, свързани с 

учебната работа, социално-битовите условия, учебно-производствената практика и 
др.

џДа представят конкретни предложения и инициативи за подобряване на учебната 
работа, материалната база и др.

џПри отсъствия от учебни занятия, практики, индивидуални дежурства и др. да 
информират курсовия ръководител за причините и да търсят съдействието му за 
решаване на проблемите за отработването и извиняването им.

6.  ПРЕПОДАВАТЕЛ-СЪВЕТНИК (ТЮТОР)
По желание студентите избират съветници (тютори) измежду преподавателите на 

АФ - от гл. асистент до професор (виж списъка на преподавателите по катедри).

7. ДРУГИ ВЪПРОСИ ПО ОБУЧЕНИЕТО
7.1. ПРАВА НА СТУДЕНТА

а) Да завърши обучението си в съкратен срок при положение, че има среден успех 
над много добър. За целта се подава заявление при записване на следващия курс. 
Преминаването към обучение по индивидуален учебен план може да се извърши не по-
рано от четвъртия и не по-късно от шестия семестър на обучение. Студентът, получил 
право на обучение по индивидуален учебен план, се ръководи от хабилитиран 
преподавател от съответното научно направление.

б) Да се прехвърля от една форма на обучение в друга, като за целта до 30.08. за 
съответната учебна година, след успешно приключване на лятната сесия, подава 
заявление в деканата, което се разглежда и евентуално одобрява от Деканския съвет. 
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Студентите, които желаят да променят формата на обучение, трябва да са положили 
успешно изпитите по регистрираната учебна програма при записването.

в) Да се обучава едновременно в две специалности. Студентът, желаещ да се 
обучава във втора специалност, трябва да е държал конкурсен изпит за дадената 
специалност, да е завършил най-малко втори курс и да има успех не по-нисък от добър 
4.00. Студентът избира формата на обучение във втората специалност (редовна или 
задочна) и заплаща две такси за обучение.

г) Да ползва студентски общежития, столове, студентски почивни станции и 
здравни заведения, спортната и културно-битова база на Университета, да получава 
стипендия, ако отговаря на предвидените условия.

д) Да получава квалифицирана помощ и ръководство за своето научно, 
професионално-творческо и културно израстване, да ползва лабораториите на 
факултета за извършване на научна дейност.

е) Да участва в самоуправлението на висшето учебно заведение и факултета като 
избира и бъде избиран в органите на управление.

ж) Да дава становище за качеството на преподаването.
з) Да обжалва пред Декана и Ректора оценките от изпитите и решенията, отнасящи 

се до студентското положение.
и) Да се явява повторно на изпит за повишаване на успеха като това се извършва 

пред комисия и оценката е окончателна.
й) Да се сдружава в студентски общности за защита на своите права и интереси.
к) Да членува в Студентския съюз и в Съюза на аграрните студенти в България.
л) Да получава кредити, заеми или стипендии за своята издръжка.
м) Да се прехвърля в други факултети и университети при спазване на съответните 

изискванията.

7.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТА
џДа посещава редовно учебните занятия (лекции, упражнения и др.) и да 

изпълнява в срок и качествено всички контролни работи, домашни задания, курсови 
проекти, практика и др., предвидени в учебния план. Заверката на семестъра се 
осъществява при необходимия минимум посещаемост на лекциите и извинени 
отсъствия от упражнения.

џДа се подготвя старателно за практическите и лекционните занятия.
џДа полага изпитите си в определените срокове.
џДа спазва законите, установения ред, да тачи името и престижа на висшето 

учебно заведение и факултет.
џСтудентът, който наруши ЗВО, Правилника за устройство и дейност на ТрУ и 

Правилата за учебна дейност се наказва от Декана със „забележка” или „мъмрене”, а от 
Ректора по доклад на Декана с отстраняване за срок от 1 или повече от 1 учебна година. 
Предложеният за наказание студент се изслушва.

7.2.1. ОТСЪСТВИЯ ОТ ЗАНЯТИЯ
1. Студент може да отсъства от учебни занятия само при заболяване, което се 

удостоверява с болничен лист, или по уважителни причини, но не повече от 30 
(тридесет) дни за редовно и 7 (седем) дни за задочно обучение за една учебна година, 
като пропуснатите практически занятия се отработват по ред, определен от 
съответната катедра.

2. По-продължително отсъствие, но не повече от 50% от учебното време, се 
разрешава на състезатели, включени в национални и олимпийски отбори и на 
хронично или тежко заболели студенти, представили документ от ЛКК, издадени или 
заверени от здравна служба. Същите са задължени да отработят определените от 
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съответната катедра задължителни практически занятия.
3. Бременните студентки и студентките-майки с деца до 6-годишна възраст от 

редовна форма на обучение ползват облекчен режим на следване – имат право на 
отсъствия от занятия до 50% от учебното време на семестъра. На изпит се явяват по 
индивидуален график, като преди това отработват задължителните практически 
занятия.

4. Ако и двамата родители са студенти с дете до 6-годишна възраст, което е при 
тях, облекченият режим на обучение може да се ползва по избор от единия родител. За 
целта предварително съобщават в деканата кой ще ползва облекчения режим. 
Пропуснатите практически занятия се отработват.

5. При условие, че студентското семейство има 2 и повече деца, облекчен режим 
могат да ползват и двамата родители, ако децата са при тях, но също отработват 
пропуснатите практически занятия.

6. Срокът на обучение на студентките-майки може да се удължи до 2 години с 
прекъсване или без прекъсване на обучението за всяко дете, родено до заверката на 
последния семестър от следването.

7. Въпросът с пропуснатите по време на отсъствията лекции, упражнения или 
други дейности, произтичащи от учебния план, студентът урежда директно с водещия 
дисциплината, съгласувано с деканата и след представяне на необходимия документ 
(акт за раждане, медицинско свидетелство, документ от физкултурното дружество и 
др.).

Водещият дисциплината, решава кога и кои от пропуснатите единици да бъдат 
отработени, за да се допусне студентът до изпит по дисциплината. Катедрата 
осигурява условия за изпълнение на задълженията на този студент.

8. Отсъствията на отделни студенти за участие в културни, спортни и др. 
мероприятия се разрешават предварително от зам. декана по учебната работа. При 
случаи, които налагат отсъствие от занятия на учебни групи или потоци, отсъствията 
се разрешават от декана.

9. През последната седмица от семестъра катедрата обявява списък с имената на 
студентите, които няма да получат заверка на семестъра и няма да бъдат допуснати до 
изпит по преподаваната дисциплина.

10. Деканът, с решение на Факултетния съвет, по изключение може да завери 
служебно (административно) един семестър на студент от редовно обучение.

11. Задочните студенти по уважителни причини имат право на служебна заверка, с 
решение на Декански съвет, максимум до два семестъра през целия курс на обучение.

7.2.2. ЗАПИСВАНЕ В СЛЕДВАЩ КУРС
Право да запишат следващ курс имат студентите, които отговарят на следните 

условия:
1. Взели са изпитите по всички дисциплини за съответния курс на обучение (виж 

учебните планове по специалности). Допуска се записване в по-горен курс с 2 
неположени изпита след ликвидационната сесия, които трябва да се положат през 
съответните сесии на следващата учебна година. През това време на студентите се 
разрешава да посещават занятията по дисциплините от следващия курс на обучение.

2. Имат заверена лятна практика. Допуска се условно записване в по-горен курс без 
заверена лятна практика, като студентът се задължава да отработи практиката си през 
следващата учебна година. Закъснението в заверката не може да бъде повече от една 
година.

3. Представят студентска книжка и служебна бележка от библиотеката.
4. Представена квитанция за внесена такса за студентите.
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7.2.3. ПРЕКЪСВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ
џСтудентите, които не отговарят на изискванията за записване в следващ курс, 

прекъсват обучението за една година с право да се явят на невзетите изпити през 
следващата учебна година. Тези, които нямат заверен семестър по някоя от 
дисциплините от преминалия вече курс са длъжни да отработят пропуснатите занятия 
по договореност със съответните ръководители на дисциплини.

џСтудентите имат право да прекъсват обучението веднъж по време на обучението. 
Изключения се допускат при бременност и майчинство, при тежко продължително 
боледуване и по особено важни семейни причини.

џСтудентите, с три и повече неположени изпита след ликвидационна сесия, 
прекъсват обучението си. Полагането на изпита става в семестъра, в който се изучава 
съответната дисциплина.

џПри бременност и раждане на студентките се разрешава едногодишно 
прекъсване на обучението. През това време те могат да се явят на отделни изпити при 
изпълнени задължения, съгласно учебния план по съответната дисциплина.

џПо време на прекъсването, независимо от причините, студентът губи правата, 
определени от студентския статут.

џПрекъсналите студенти поради слаб успех, ако не положат успешно изпитите си 
през годината на прекъсването, се отстраняват от Университета със заповед на 
Ректора.

џСтуденти, които са отстранени, могат да възстановят студентските си права чрез 
конкурс в срок до 5 години от датата на издаването на заповедта за отстраняване. 
Студентите трябва да положат конкурсен изпит с минимална оценка среден 3.00.

џНа възстановилите студентските си права се признават положените изпити, ако 
не са настъпили промени в съдържанието на съответните дисциплини.

џЗа прекъсване и за продължаване на обучението си от прекъснали, студентите 
подават заявление до Декана на АФ, както следва: за зимен семестър – до 15 септември 
за летен семестър – до 15 март. Студентите с неуредено студентско положение, 
неподали заявление за прекъсване се отстраняват административно, съгласно чл. 44(2) 
от Правилата за учебната дейност на Тракийския университет.

7.2.4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ В ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ
И УНИВЕРСИТЕТИ

1. Преместването на студенти в рамките на Тракийския университет в друга 
специалност, както и промяната на формата на обучение, се разрешава от Ректора по 
предложение на Декана. При промяна на формата на обучение от редовно в задочно и 
обратно специалността се запазва. Прехвърлянето на студенти от един факултет в друг 
става при наличие на кандидатстудентски изпит, отговарящ на специалността, за която 
се кандидатства - по предложения на Декана с разрешение на Ректора.

2. Преместването на студенти в Тракийския университет от други сродни висши 
училища се допуска само срещу заплащане на ежегодната такса за обучение, 
определена от нормативните документи.

3. Преместването на студентите се допуска след изтичане на предходната, но не по-
късно от започването на текущата учебна година.

4. Изключение по отношение смяната на формите на обучение се прави за 
бременните студентки и студентките-майки. Те могат да се прехвърлят от редовно в 
задочно и обратно.

5. Преместването на студенти от Тракийския университет в друго висше училище 
се извършва при взаимно съгласие на двамата ректори.
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8. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ, ОТДЕЛИ, КАТЕДРИ И АДМИНИСТРАТИВНИ 
СЛУЖБИ

8.1. РЪКОВОДСТВО НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Висш колективен орган за самоуправление на ТрУ е Общото събрание, което се 

състои от всички хабилитирани преподаватели, от представители на 
нехабилитираните преподаватели, на служителите и на студентите и докторантите. 

Общото събрание се свиква от Ректора на университета, най-малко един път в 
течение на една учебна година. Основните функции на Общото събрание са: да 
обсъжда и взема решения по основните и най-важни проблеми от дейността на 
университета; да приема Правилника за устройството и дейността на висшето 
училище. То определя числеността на Академичния съвет и избира с тайно гласуване 
неговите членове и ректора.

В Академичния съвет се включват хабилитирани лица, студенти, представители 
на научноизследователски институти и на ведомства, за които университета готви 
кадри.
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Академичният съвет решава всички въпроси на учебно-възпитателната и 
научноизследователската работа. Той приема основните насоки и планове за 
подготовката на специалисти с висше образование и за научни изследвания, както и 
план за подготовка на научнопреподавателските кадри.

Академичният съвет избира заместник-ректорите.
Понастоящем ръководството на Университета е съставено от:
Ректор – проф. двмн  Иван Въшин - ст. 241, ет. 2, тел.: 699202, 67 02 04.
Ръководи цялостната дейност на университета и се отчита пред Академичния 

съвет  и Общото събрание.
Секретар на Ректора – Станислава Карова - ст. 241, тел.: 699202 тел./факс: 67 20 

09
Зам.-ректор по учебна дейност - проф. дсн Гюрга Михайлова - ст. 245, ет. 2, тел.: 

699201
Зам.-ректор по научноизследователска дейност - проф. дхн Веселина Гаджева 

- ст. 247, ет. 2, тел.: 699204
Зам.-ректор по административна и финансова дейност – проф. д-р Наско 

Василев - ст. 249, ет. 2, тел.: 699203
Зам.-ректор по проектна дейност – доц. д-р Дарина Заимова

тел.: 699271
Гл. секретар – доц. д-р Таня Танева – ст. 243, тел.: 699205
Помощник ректор - доц. д-р Стефан Рибарски – ст. 521 тел.: 699230
Отговаря за административно-стопанската дейност на ТрУ и за поддържането и 

експлоатацията на материално-техническата база.
Гл. счетоводител – Руси Кокенов – ст.225 тел.: 699 220; e-mail:acc@uni-sz.bg, 

accstaff@uni-sz.bg

8.2. СЛУЖБИ И ОТДЕЛИ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Отдел „Акредитация и качество”
Ръководител: проф. дпн Георги Иванов, тел: 042/699224; Е-mail: givanov@uni-

sz.bg
Пламена Иванова – главен експерт по качество на обучението, тел.: 699224, E-mail: 

pivanova@uni-sz.bg
Отдел „Административно обслужване”
Ралица Атанасова – главен експерт ТРЗ и ЛС, E-mail: trz@uni-sz.bg, тел.: 699297
Ваня Трифонова – главен експерт административна дейност, тел: 699206; E-mail: 

tr_vanya@uni-sz .bg
Петя Дечева – главен експерт обществени поръчки и обобщаване на отчети, тел: 

699270; E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg
Страхил Илиев - главен експерт обществени поръчки и обобщаване на отчети, тел: 

699270; E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg
Ст. експерт администратор обслужване, тел.: 699577
Деловодство
Румяна Колева – технически сътрудник-деловодител, тел: 699217; E-mail: 

rkoleva@uni-sz.bg
Златка Кънева – изпълнител - куриер, тел: 699 216

Отдел „Учебен”
Буряна Манчева – главен експерт чуждестранни студенти, тел: 699 209;

E-mail: academic@uni-sz.bg
Константина Канелова – главен експерт учебна работа, тел: 699 208; 673021;

E-mail: kanelova@yahoo.com

 – ст. 279-Б, ет. 2, 
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Златка Славова – главен експерт, инспектор стипендии, тел: 699227, 
E-mail: zslavova@uni-sz.bg

Лиляна Танчева – главен експерт следдипломна квалификация, тел: 699207, E-
mail: tancheva@uni-sz .bg

Студентски съвет - Тракийски университет, тел.: 699256

Отдел „Научен” 
Снежана Друмева – главен експерт научна дейност и докторанти, тел: 699212;

E-mail: sdrumeva@uni-sz.bg
Ваня Буюклиева – главен експерт научна дейност, тел: 699213;

E-mail: tjs@uni-sz.bg

Отдел „Международно сътрудничество, проекти и мобилност”
Ренeта Мицова – главен експерт международно сътрудничество, тел: 699213; 

E-mail: intern@uni-sz.bg
Бояна Велева – главен експерт, протокол и връзки с обществеността,  тел: 699212; 

E-mail: bveleva@uni-sz.bg

Кариерен център – Наталия Митева – тел.: 699245; E-mail: career_center@uni-
sz.bg

Видео и фотоцентър
Ивалин Костадинов – специалист оператор ВТ, тел: 699218; E-mail: 

svetlozar.nedev@gmail.com

Отдел „Административно -стопанска дейност” 
Александър Александров – главен специалист - отговорник спомагателна  

дейност, тел: 699 280 
Ваня Тодорова  – домакин, тел: 699 252
Секция „Хигиена и озеленяване” 
Дончо Костов – главен специалист – Отговорник секция хигиена, тел: 699242 
Секция „Телекомуникации” 
Пламен Трифонов – младши специалист телекомуникации, тел: 699211
Секция „Автотранспорт”
Валентин Благоев – отговорник, тел: 699255
Стоян Недев – шофьор, тел.: 699255
Константин Трифонов – шофьор микробус, тел.: 699255
Никола Николов – шофьор автобус, тел.: 699255
Дончо Донев – шофьор, тел.: 699255
Слави Тодоров – шофьор, тел.: 699255
Георги Митков – шофьор, тел.: 699255

Полиция – охрана – тел: 699 222 

Библиотека: Директор Желка Даковска - тел.: 699238.
Заемна служба - тел.: 699240.

Учебно-опитно стопанство: 
Директор – зооинж. Антон Тонев, тел.: 699258, 67 29 51; 
Счетоводство - тел.: 259; 67 30 19; 67 03 71.
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Център за информационно и компютърно обслужване
инж. Лиляна Касаджикова – Ръководител, ст.246, ет.2, тел.: 214.
Живко Желязков – Експерт информационни и компютърни системи - ст.244, ет. 2, 

тел.: 215
Максим Велчев – Експерт информационни и компютърни системи - ст.244, ет. 2 

тел.: 215
Георги Георгиев – Старши експерт – специалист компютърни мрежи и системи – 

тел: 699211

Отдел „Капитално строителство, университетска (собствена) охрана“
Гл. спец. – строителен техник, тел.: 699251 
Димка Димитрова – портиер, тел.: 699235
Портиер бл. 7, тел.: 699236
Портиер бл. 3, тел.: 699235
Портиер бл. 6, тел.: 699285

Студентски столове – Студентски град 
Управител – тел.: 699261, 67 29 62.
Домакин – тел.: 699261, 67 29 62.
Кухня – тел.: 699263

Общежития
Студентски общежития, бл. 7, Студентски град, тел.: 699264; 67 29 64
Студентски общежития, бл. 4, Студентски град, тел.
Студентски общежития, бл. 3, кв. „Казански”, тел.: 67 11 07
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8.2.1 ОСНОВНИ ЗВЕНА В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Ветеринарномедицински факултет:
Декан – проф. дн Михни Люцканов, тел.: 042699 505, 67 01 93.
Секретар – Кети Ангелова – тел.: 042 699500
Медицински факултет:
Декан – проф. д-р Мая Гълъбова,  тел.: 664200, 60 07 05
Секретар -  Ирена Ганева, тел.: 664200; 600705
Педагогически факултет:
Декан – проф. д-р Петър Петров, тел.: 613777; 62 77 23.
Секретар - тел.: 613778
Стопански факултет:
Декан – проф. д-р Иван Георгиев, тел.: 699404, 699400
Секретар –  Диана Господинова, тел.: 699400; 633226
Факултет Техника и технологии – Ямбол:
Директор - доц. д-р Красимира Георгиева, тел.: 046/66 91 81.
Секретар -  доц. д-р Маргарита Пехливанова – тел. 046/ 669182
ДИПКУ:
Директор: проф. д-р Галя Кожухарова – тел.: 617442; 63 30 24.
Медицински колеж – Стара Загора:
Директор - доц. д-р Христина Милчева – тел.: 600 755.
Учебен отдел – тел.: 601 721.
Филиал – Хасково:
Директор - проф. д-р Коста Костов – тел. 664375
Учебен отдел – тел.: 038664, 0887285639, 0888805027
Център за езиково обучение и следдипломна квалификация  - Хасково:
тел.: 038/664375
Център за електронно и дистанционно обучение:
Основна цел: създава условия за прилагане на интерактивно електронно обучение; 

указва съдействие на преподавателите да създават, изграждат и използват електронни 
курсове с учебни материали по изучаваните дисциплини;  съдейства на студентите при 
регистрация и проблеми с достъпа до учебните ресурси. 

Сайт на Тракийския електронен университет – http://edu.uni-sz.bg 
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8.3. РЪКОВОДСТВО НА АГРАРНИЯ ФАКУЛТЕТ
Висш колективен орган за самоуправление на Аграрния факултет е Общото 

събрание. В него влизат всички хабилитирани преподаватели от факултета, 
представители на нехабилитираните преподаватели, на служителите, на студентите и 
докторантите, на външни организации или изтъкнати специалисти от практиката. 
Свиква се от Декана на факултета. Основните му функции са да обсъжда основните 
въпроси по организацията и съдържанието на учебния процес, научноизследовател-
ската работа, подготовката и квалификацията на научните кадри във факултета, да 
определя числения състав и избира Факултетен съвет и Декан.

Факултетният съвет включва хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, и 
студенти.
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Факултетният съвет координира и ръководи цялостната дейност на факултета.  Той 
избира заместник-декани и ръководители на катедри, утвърждава учебните програми 
за всички квалификационни равнища, утвърждава щата и разпределението на 
бюджетните средства и други. Свиква се поне веднъж месечно от декана или по искане 
на не по-малко от 1/4 от членовете му.

Ръководството на Аграрния факултет е в състав:
Декан, отговаря за специалност „Зооинженерство” – доц. д-р Димитър Панайотов - 
ст. 439, ет. 4, тел.: 699303, 67 09 40
Зам.-декан по административно-стопанска дейност, отговаря за специалност 
„Рибовъдство и аквакултура“ - проф. д-р Веселин Радев - ст. 410, ет. 4, тел.: 699301
Зам.-декан по учебна дейност (редовно и задочно обучение), отговаря за 
специалностите „Екология и опазване на околната среда” и „Агрономство” – доц. д-р 
Нели Грозева - ст. 445, ет. 4, тел.: 699302
Зам.-декан по научноизследователска дейност, отговаря за специалност -  „Аграрно 
инженерство“ – проф. д-р Светлана Георгиева - ст. 449, ет. 4, тел.: 699309
Секретар на АФ – доц. д-р Диян Георгиев – ст. 319, ет. 3, тел.: 699466

Старши експерт административен секретар – Рени Карабайрамова - ст. 437, ет. 4, тел.: 
699300, тел./факс 67 09 42
Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на 
специалностите „Зооинженерство” и „Агрономство” - Данилина Учкова - ст. 408, ет. 
4, тел.: 699304
Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на 
специалностите „ЕООС” „Аграрно инженерство” и „Рибовъдство и аквакултура” – 
Лина Попова – ст. 408, ет. 4, тел.: 699304
Инспектор ОКС “Магистър” (редовно и задочно обучение) и ОНС „Доктор” Нина 
Пенева - ст. 410, ет. 4, тел.: 699311
Инспектор ККО - Ана Георгиева – ст. 410, ет. 4, тел.: 699311
Технически сътрудник – административна служба Маргарита Делчева – ст. 405, ет. 4, 
тел.: 699305 и 699253
Технически сътрудник – Христина Иванова - ст. 405, ет. 4,  тел.: 699305
По студентски въпроси приема доц. д-р Нели Грозева във вторник от 13.00 до 15.00 
часа и в сряда от 10.00 до 12.00 часа.
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8.3.1. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ЗВЕНО
Здравка Илиева – старши експерт – администратор инф. системи – зала № 477, ет. 4, 
тел. 312

8.3.2. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ
Финансово-счетоводен отдел: 
Главен счетоводител – Галя Стоянова Стоянова - ст. 347, ет. 3, тел.: 699306
Счетоводител –  Антония Георгиева Иванова - ст. 420, ет. 4, тел.: 699307
Счетоводител – Ваня Тонева Иванова - ст. 420, ет. 4, тел.: 699307
Личен състав и касиер – Дора Колева Даскалова - ст. 319, ет. 3, тел.: 699308
Икономист ТРЗ – Ренета Тихомирова Танева - ст. 539, ет. 5, тел.: 699247
Шофьор - снабдител – Пенко Славов Войников - ст. 429, ет. 41, тел.: 699255

8.3.3. ЦЕНТЪР ЗА КООРДИНАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ 
И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
Ръководител център – проф. дсн Георги Петков – тел.: 699446
Старши експерт международно сътрудничество – Нели Тодорова Цветанова, ст. 450, 
тел.: 699446
Старши експерт инспектор НИТ и проекти – ст. 487, тел. 699443

8.3.4. ЦЕНТЪР ЗА СЛЕДИПЛОМНО, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И 
КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ
Старши експерт Стоянка Петкова Балабанова – ст. 512, тел.: 699387

8.3.4. КАТЕДРИ И СЕКЦИИ В АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО”
Ръководител катедра: Доц. д-р Кънчо Василев Пейчев – ст. 25, тел.: 394
Организатор катедра: ст. експерт зооинж. Нанка Иванова Никифорова, офис (партер) 
тел.: 398
Доц. д-р Рашко Иванов Георгиев – ст. 33, тел.: 395
Доц. д-р Кънчо Василев Пейчев – ст. 25, тел.: 394
Доц. д-р Ваня Петрова Димова – ст. 31, тел.: 397
Ас. Димитър Стоянов Георгиев – ст. 37, тел. 396
Ас. Галин Илиев Тиханов – ст. 39, тел.: 390
Ас. Йордан Стоянов Стоянов – ст. 39, тел.: 390
Ас. д-р Галина Тенева Динева – ст. 27, тел.: 455
Хонорувани преподаватели:
Доц. д-р Банко Вълчанов Банев - ст. 31, тел.: 398, 392
Доц. д-р Веселин Николов Влашев – ст. 31, тел.: 393
Проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров – ст.31
Доц. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова – ст. 31
Инж. Стоян Митев Колев – ст. 31
Лекционни зали, учебни зали, учебни кабинети: Учебна зала по “Машинно доене” 
№40 (партер, корпус 1), Лекционна зала  №13 (партер, корпус 1); Лекционна зала  №17 
(партер, корпус 1); Лекционна зала  №19 (ет. 1, корпус 1); Учебен кабинет по 
“Механизация на овцевъдството”№119 (ет. 1, корпус 1); Учебен кабинет по 
“Механизация на земеделието” №111 (ет. 1, корпус 1); Учебна зала по “Климатизация 
на животновъдството и възобновяеми енергийни източници” №113 (ет. 1, корпус 1); 
Учебна зала по “Животновъдни сгради”  №257 (ет. 2, корпус 2); Учебна зала по 
“Екологично строителство и териториално устройство” №259 (ет. 2, корпус 2); 
Зала № 380, ет. 3, корпус
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Организатор упражнения: ст. експерт зооинж.  Нанка Иванова Никифорова - тел.: 398
Технически сътрудник: Антоанета Добрева Баликова - офис (партер) тел.: 398
Изп. автомонтьор Дончо Събев Стоянов – катедрена работилница.

КАТЕДРА „БИОЛОГИЯ И АКВАКУЛТУРА”
Ръководител катедра: Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков – ст. 535, тел.: 377
Организатор катедра: Валентина Иванова Щилянова – ст. 620, тел.: 378
Към катедрата са формирани следните 3 секции: Ботаника, Зоология и Аквакултура

СЕКЦИЯ „БОТАНИКА”
Доц. д-р Нели Христова Грозева – ст. 671, тел.: 317
Доц. д-р Катя Нанева Величкова – ст. 599-6, тел.: 318
Гл. ас. д-р Силвия Стефанова Раданова – ст. 699-2, тел.: 319
Организатор упражнения: Светослава Росенова Господинова – ст. 699-3, тел.: 319
Зали за упражнения: 598-4, 699-4

СЕКЦИЯ „ЗООЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ”
Доц. д-р Златка Михайлова Димитрова – ст. 599-3, тел.: 321
Доц. д-р Диана Йовчева Ганева – ст. 599-4, тел.: 324
Доц. д-р Диян Михайлов Георгиев – ст. 599-2, тел.: 322
Ас. Маргарита Христова Маринова – ст. 599-6, тел.: 375
Докторант – Силвия Евгениева Калчева – ст. 598-5, тел.: 323, 322
Зали за упражнения: 598-8, 598-10, 688, 699-6
Организатор упражнения: Румяна Неделчево Петкова – ст. 598-3, тел.: 325

СЕКЦИЯ „АКВАКУЛТУРА”
Проф. д-р Йордан Стефанов Стайков – ст. 535, тел.: 377
Проф. д-р Ангел Николов Зайков – ст.  ст. 618 тел.: 379
Доц. д-р Таня Атанасова Хубенова – ст. ст. 618 тел.: 379 
Доц. д-р Ивайло Николаев Сираков – ст. 641, тел.: 376
Гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова – ст. 641, тел. 376
Гл. ас. д-р Галин Янков Николов – ст. 618 тел.: 379
Гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков – ст. 618 тел.: 379
Докторанти:
Йордан Илиев Черпоков – ст.610, тел. 378
Кремена Йорданова Георгиева – ст. 610, тел. 378
Зали за упражнения: 626 ет. 6 корпус ІІ
Организатор упражнения: Валентина Иванова Щилянова – ст. 620, тел.: 378
УЕБ Аквариум – тел.: 380

КАТЕДРА „БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И ФИЗИКА”
Ръководител катедра: Проф. дсн Стефан Ангелов Денев – ст. 447, тел.: 326
Организатор катедра: ст. 427, тел.: 328

СЕКЦИЯ „БИОХИМИЯ”
Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – ст. 499, тел.: 313
Гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова – ст. 489, тел.: 314
Ас. д-р Милена Танкова Цанова – Стоева - ст. 497, тел.: 315
Зали за упражнения: 460, 466 ет. 4 корпус ІV
Организатор упражнения: ст. експерт Елеонора Стефаона Иванова, ст. 495, тел.: 316, 
452 
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СЕКЦИЯ „МИКРОБИОЛОГИЯ”
Проф. дсн Стефан Ангелов Денев – ръководител катедра, ст. 447, тел.: 326
Доц. д-р Георги Георгиев Беев – ст. 403, тел.: 349
Гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев - ст. 453, тел.: 327
Зала за упражнения: 402 
Организатор упражнения: ст. 427, тел.: 328

СЕКЦИЯ „ФИЗИКА”
Доц. д-р Стефанка Любева Атанасова – ст. 375, тел. 458
Гл. ас. д-р Николай Петров Такучев – ст. 373, тел.459
Ас. д-р Димитър Иванов Йоргов – ст. 377, тел. 457
Хонорувани преподавател – доц. д-р Пенка Дюлгерова
Организатор учебна дейност: ст. експерт Галя Танева Тенева – ст. 364-1, тел.: 459
Зали за упражнения: 364, 366, ет. 3, корпус ІІІ

КАТЕДРА „ГЕНЕТИКА, РАЗВЪЖДАНЕ И РЕПРОДУКЦИЯ”
Ръководител катедра: Доц. д-р Стойчо Недков Методиев – ст. 341, тел.: 337
Организатор катедра: ст. експерт Росица Христова Спасова – ст. 324, тел.: 335, 338

СЕКЦИЯ „ГЕНЕТИКА”
Проф. дсн Светлин Генов Танчев – ст. 337, тел.: 332
Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева - ст. 333, тел.: 334
Гл. ас. д-р Деяна Генчева Христова – ст. 351, тел.: 362
Зали за упражнения: 302, 326
Организатор упражнения: ст. експерт зооинженер Николай Пенев Николов– ст. 324, 
тел.: 338

СЕКЦИЯ „РАЗВЪЖДАНЕ”
Доц. д-р Стойчо Недков Методиев – ст. 341, тел.: 337
Ас. Желязко Щерев Събев - ст. 345, тел.: 331
Зали за упражнения: 328, 330, ет. III, корпус II
Организатор упражнения: ст. експерт зооинженер Николай Пенев Николов – ст. 324, 
тел.: 338

СЕКЦИЯ „РЕПРОДУКЦИЯ”
Доц. д-р Станимир Георгиев Димитров – ст. 313, тел.: 340
Доц. д-р Георги Бонев Георгиев– ст. 315, тел.: 341
Зала за упражнения: 301
Организатор упражнения: ст. експерт зооинж. Борис Кръстев Бадаров - ст.303, тел.: 
343

КАТЕДРА „ЖИВОТНОВЪДСТВО – НЕПРЕЖИВНИ И ДРУГИ ЖИВОТНИ”
Ръководител катедра: Проф. дн Атанас Генчев Генчев – ст. 521, тел.: 383
Организатор катедра: ст. експерт зооинженер Цветана Тодорова Тонева– ст. 503 и 
523, тел.: 384

СЕКЦИЯ „ПТИЦЕВЪДСТВО”
Проф. дн Атанас Генчев Генчев - ст. 521, тел.: 383
Докторант – Христо Луканов Христов – ст. 513, тел. 381
Зали за упражнения : 501, 505, V етаж, I корпус
Организатор упражнения: ст. експерт зооинж. Цветана Тодорова Тонева – ст. 503 и 523, 
тел.: 384.
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СЕКЦИЯ „ЗАЙЦЕВЪДСТВО И ДИВЕЧОВЪДСТВО”
Доц. д-р Евгений Георгиев Райчев - ст.629, 655 тел.: 363
Ас. Станислава Пейчева Пеева – ст. 651, тел.: 365
Зали за упражнения : 632, ет. 6, корпус II.
Организатор учебна дейност: ст. спец. Тодорка Енчева Славова - ст. 635, тел.: 373

СЕКЦИЯ „СВИНЕВЪДСТВО”
Проф. д-р Валентин Яков Кацаров – ст. 537, 514, тел.: 388
Доц. д-р Валентин Дойчев Дойчев – ст. 533, тел.: 386
Зала за упражнения: 502, ет 5, корпус 1
Организатор учебна дейност: ст. експерт зооинж. Цветана Тодорова Тонева – ст. 503 и 
523, тел.: 384.

СЕКЦИЯ „КОНЕВЪДСТВО”
Проф. д-р Георги Димитров Бързев – ст. 637, тел. 373
Ас. д-р Радка Василева Влаева – ст. 633, тел. ……..
Организатор учебна дейност: ст. специалист лаборант: Тодорка Енчева Славова – ст. 
635, тел.: 373
Зала за упражнения – 601, ет.6

СЕКЦИЯ „ПЧЕЛАРСТВО”
Проф. дн Иванка Желева Желязкова – ст. 647, тел.: 367
Ас. Свилен Богданов Лазаров – ст. 645, тел.: 366, 368
Зала за упражнения: 630, ет. 6, корпус II
Организатор учебна дейност: ст. специалист Донка Монева Канева – ст. 640, тел.: 369

СЕКЦИЯ „БУБАРСТВО”
Доц. д-р Михаил Василев Панайотов – ст. 649, тел.: 370
Ас. Радостина Пенева Гънчева – ст. 667, тел. 369
Зали за упражнения: 628, ет.6, корпус II.
Организатор упражнения: ст. спец. лаборант Донка Монева Канева – ст. 640, тел.: 369

КАТЕДРА „ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И 
МЛЕКАРСТВО”
Ръководител катедра: Проф. дсн Радослав Иванов Славов – ст. 553, тел.: 345
Организатор катедра: ст. експерт зооинж. Раймонда Христова Кацарова, ст. 520, 
тел.: 350

СЕКЦИЯ „ГОВЕДОВЪДСТВО И БИВОЛОВЪДСТВО”
Проф. дн Живка Илиева Герговска – ст. 455, тел.: 351 
Доц. д-р Милена Руменова Панайотова – ст. 461, тел.: 353
Докторант Ивайло Богданов Маринов – ст. 459, тел.: 356
Зали за упражнения: 424, 426, ет. IV, корпус II
Организатор упражнения: ст. експерт зооинженер Стефан Велев Велев – ст. 422, 
тел.: 357

СЕКЦИЯ „ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО”
Проф. дсн Радослав Иванов Славов – ст. 553, тел.: 345
Доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов – ст. 559, тел.: 346
Гл. ас. д-р Дарина Генова Памукова – ст. 557, тел.: 347
Зали за упражнения: 524, 526, ет. 5, корпус 5
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Организатор учебна дейност:ст. експерт зооинженер Раймонда Димитрова Кацарова – 
ст. 520, тел.: 350

СЕКЦИЯ „МЛЕКАРСТВО”
Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова – ст. 451, тел.: 359
Доц. д-р Тодор Николов Илиев – ст. 465, тел.: 355
Доц. д-р Николина Найденова Желева – ст. 467, тел.: 354
Зала за упражнения : 404, ет 4, корпус 1
Организатор упражнения: ст. експерт зооинженер Пламен Георгиев Петков – ст. 416, 
тел.: 361; 358

КАТЕДРА „МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ НА 
ЖИВОТНИТЕ”
Ръководител катедра: Доц. д-р Стефан Славев Рибарски – ст. 613, тел.: 471
Организатор катедра: ст. експерт зооинженер Филинка Ванева Минева – ст. 660, 
тел.: 465

СЕКЦИЯ „МОРФОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ”
Доц. д-р Радослав Михайлов Михайлов – ст. 272, тел.: 470
Доц. дсн Мирослав Георгиев Стефанов – ст. 268, тел.: 469
Зали за упражнения: 128, ет.1, корпус V, и 262, ет. 2, корпус V 
Организатор упражнения: ст. експерт ОУД Валентин Нецов Вичев – ст. 266, тел.: 472

СЕКЦИЯ „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”
Доц. д-р Стефан Славев Рибарски – ст. 613, тел.: 471
Ас. Иван Георгиев Пенчев – ст. 617, тел.: 473
Зали за упражнения: 602, ет. VI, корпус I
Организатор упражнения: - ст. експерт зооинж. Диана Филипова Илиева, ст. 611, 
тел.: 473

СЕКЦИЯ „ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ”
Проф. д-р Иван Стоянов Върляков – ст. 687 тел.: 460
Проф. д-р Веселин Димчев Радев – ст.689, тел.: 466
Гл. ас. д-р Тодор Желязков Славов – ст.673, тел.: 462
Зали за упражнения: 679 и 681, ет. 6, корпус V.
Организатор упражнения: - ст. експерт зооинженер Филинка Ванева Минева – ст. 660, 
тел.: 465
Изп. гледач опитни животни: Светла Нейкова Иванова – ст. 660, тел.: 465

СЕКЦИЯ „ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ”
Проф. дн Атанас Аданев Илчев – ст. 229, тел.: 474
Доц. д-р Сашка Иванова Чобанова – ст. 235, тел.: 476
Доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев - ст. 211, тел.: 477
зали за упражнения: ст. 230, 204, ет. 2, корпус II
компютърна зала – ст. 210, тел.: 481
Организатор упражнения: ст. експ. инж. химик  Йорданка Ганчева Папазова – ст. 215, 
тел.: 478
Ст. експерт, химик Марта Игнатова Генова – ст. 215, тел.: 478
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КАТЕДРА “ПРИЛОЖНА ЕКОЛОГИЯ И ЗООХИГИЕНА”
Ръководител катедра: Проф. дсн Георги Стефанов Петков - ст. 577, тел.: 488 
Организатор катедра: ст. експерт Росица Пенчева Галеова – ст. 572, тел.: 492

СЕКЦИЯ “ПРИЛОЖНА ЕКОЛОГИЯ”
Проф. дсн Георги Стефанов Петков – ст. 577, тел.: 488
Проф. дн Гергана Стоянова Костадинова – ст. 579, тел.: 487
Ас. Дияна Маринова Дерменджиева – ст. 537, тел.: 484
Ст. експерт – еколог Стефка Стоянова – ст. 552, тел. 491

СЕКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Проф. д-р Юрий Емилов Митев – ст.581, тел.: 482
Доц. д-р Тончо Господинов Пенев – ст. 575 тел.: 483
Ст. експерт вет. лекар Росица Пенчева Галеова – ст. 572, тел.: 492

СЕКЦИЯ “ЗООХИГИЕНА”
Проф. д-р Чонка Минчева Митева – ст. 562Б, тел.: 489
Ас. Димо Проданов Димов – ст.571, тел.: 486
Организатор упражнения: мл. експерт зооинж. Надежда Генова Василева – ст. 572, 
тел.: 492
Зали за упражнения: 554, 568, 569, 570, ет. 5, корпус 3 и 4

КАТЕДРА „РАСТЕНИЕВЪДСТВО”
Ръководител катедра: Доц. д-р Антония Стоянова – ст. 483   тел. 495

Организатор катедра: ст. 491, тел.: 389
Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова – ст.479 тел. 453
Доц. д-р Грози Делчев Делчев – ст. 485., тел.  493
Доц. д-р Мима Христова Тодорова – ст. 457, тел.: 499
Доц. д-р Антония Стоянова – ст. 483   тел. 495
Доц. д-р Николай Янчев Вълчев – ст. 543    тел. 496
Ас. Митко Георгиев Георгиев - ст. 541, тел.: 498
Ас. д-р Мария Асенова Герджикова – ст. 457, тел.: 499
Ас. д-р Пенка Иванова Пеева – ст. 469, тел. 456
Ас. Любов Костадинова Плешкуца – ст. 469   тел. 456
Хоноруван преподавател - Проф. дсн Димитър Христов Павлов – ст. 487, тел.: 494
Хоноруван преподавател - Проф. д-р Христо Георгиев Бозуков – ст. 487, тел.494
Хоноруван преподавател - Доц. д-р Стефан Георгиев Мавродиев – ст. 541, тел. 498
Организатор упражнения: ст. 491, тел.: 389; 312
ст. експ., агроном: Диана Динева – ст. 491, тел.: 389
ст. спец., лаборант: Славка Тенева Динева – ст. 491, тел.: 389

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ
Ръководител: Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова - ст. 421, тел.: 359, 272
Специалисти:
Ст. експерт, химик Иванка Стефанова Иванова - ст. 413, тел.: 262, 272
Мл. експерт, химик Силвия Иванова Иванова - ст. 438, тел.: 262, 438, 272
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Гл. специалист,химик: Станка Тодорова Василева – ст. 417, тел.: 262

209



СЪДЪРЖАНИЕ

1. Академичен календар (план) за провеждане на учебните
занятия със студентите от всички специалности на АФ 
през учебната 2016-2017 г.
2. Обща информация за Аграрен факултет
2.1. История на висшето Аграрно образование у нас
2.2. АФ и неговата дейност
3. Специалности, по които се провежда обучение в 
Аграрен факултет. Дисциплини, кодове на дисциплините, 
 образуване на кодовете
3.1. Професионално направление “Животновъдство”. 
Специалност “Зооинженерство”
3.1.1. Квалификационна характеристика на специалността
3.1.2. Изучавани дисциплини
3.1.3. Разпределение на дисциплините по семестри при редовна 
форма на обучение
3.1.4. Летни учебни практики на редовните студенти за образователно-
квалификационна степен “Бакалавър”  
3.1.5. Разпределение на дисциплините по семестри при задочна
 форма на обучение 
3.1.6. Конспект за теоретичен Държавен изпит
по специалност “Зооинженерство”
3.1.7. Образователно-квалификационна степен “Магистър”
3.2. Професионално направление “Животновъдство”. 
Специалност “Рибовъдство и аквакултура”
3.2.1. Квалификационна характеристика на специалността
3.2.2. Изучавани дисциплини
3.2.3. Разпределение на дисциплините по семестри при редовна 
форма на обучение
3.2.4. Летни учебни практики на редовните студенти за образователно-
квалификационна степен “Бакалавър” 
3.2.5. Разпределение на дисциплините по семестри при задочна
 форма на обучение 
3.2.6. Конспект за теоретичен държавен изпит 
по специалност „Рибовъдство и аквакултура“ 
3.3. Професионално направление “Растениевъдство”.
Специалност “Агрономство”
3.3.1. Квалификационна характеристика на специалността
3.3.2. Изучавани дисциплини
3.3.3. Разпределение на дисциплините по семестри
при редовна форма на обучение
3.3.4. Летни учебни практики на редовните студенти за образователно-
квалификационна степен “Бакалавър”
3.3.5. Разпределение на дисциплините по семестри
при задочна форма на  обучение
3.3.6. Конспект за теоретичен Държавен изпит
 по специалност “Агрономство”
3.3.7. Образователно-квалификационна степен “Магистър”
3.4. Професионално направление “Биологически науки” 
Специалност “Екология и опазване на околната среда”

210

3
4
4
5

8
8

10

15

22

23

30
33

68
68
69

73

79

79

85

87
87
88

93

101

101

110
112

124

7



3.4.1. Квалификационна характеристика на специалността
3.4.2. Изучавани дисциплини
3.4.3. Разпределение на дисциплините по семестри
при редовна форма на обучение
3.4.4. Летни учебни практики на редовните студенти за образователно-
квалификационна степен “Бакалавър”
3.4.5. Разпределение на дисциплините по семестри
при задочна форма на обучение
3.4.6. Конспект за теоретичен Държавен изпит по 
специалност ЕООС
3.4.7. Образователна квалификационна степен “Магистър”
3.5. Професионално направление “Общо инженерство”
Специалност “Аграрно инженерство”
3.5.1. Квалификационна характеристика на специалността
3.5.2. Изучавани дисциплини
3.5.3. Разпределение на дисциплините по семестри
при редовна форма на обучение
3.5.4. Летни учебни практики на редовните студенти за образователно-
квалификационна степен “Бакалавър”
3.5.5. Разпределение на дисциплините по семестри
при задочна форма на обучение
3.5.6. Конспект за теоретичен Държавен изпит по 
специалност “Аграрно инженерство”
3.5.7. Образователна квалификационна степен “Магистър”
4. Изпити в Аграрен факултет
4.1. Текущ контрол
4.2. Колоквиуми
4.3. Практически изпит
4.4. Теоретичен изпит
4.5. Държавен изпит и дипломна работа
5. Курсови ръководители в Аграрен факултет
5.1. Задължения на курсовите ръководители
5.2. Задължения на студентите към курсовите ръководители
6. Преподавател-съветник (тютор)
7. Други въпроси по обучението
7.1. Права на студента
7.2. Задължения на студента
7.2.1. Отсъствия от занятия
7.2.2. Записване в следващ курс
7.2.3. Прекъсване и отстраняване
7.2.4. Прехвърляне в други специалности и университети
8. Ръководни органи, отдели, катедри и административни служби
8.1. Ръководство на Тракийския университет
8.2. Служби и отдели в Тракийски университет
8.2.1. Основни звена в Тракийски университет
8.3. Ръководство на АФ
8.3.1. Научно-информационно звено
8.3.2. Административни служби
8.3.3. Център за координация и разработване на
 национални и международни проекти
8.3.4. Катедри и секции в АФ

211

124
125

131

138

139

147
149

158
158
159

164

171

172

178
181
188
188
188
188
188
189
191
192
192
192
192
192
193
193
194
195
195
196
196
198
201
202
204
204

204
204



СПРАВОЧНИК

на АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

при ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Съставители на
Справочника на Аграрен факултет:

Доц. д-р Димитър Панайотов
Доц. д-р Нели Грозева
Проф. д-р Веселин Радев
Проф. д-р Светлана Георгиева
Доц. д-р Диян Георгиев

Набор и техническо оформление:

Ана Георгиева 

гр. Стара Загора – 6000
Студентски град
Избиране на телефонна централа: 699 
плюс съответният вътрешен номер.
Учебен отдел: вътр. 304
Декан: тел./факс. (042) 67-09-42
e-mail: af@uni-sz.bg
http://www.uni-sz.bg

Стара Загора, 2016

212



Тракийски университет, Аграрен факултет
Студентски град, гр. Стара Загора 6000

e-mail: af@uni-sz.bg
: 042 699 300; : 042 670 942

: 042 699 304
  „ “: 042 699 311

: 042 699 378
-mail: 

тел  факс
Учебен отдел „Бакалаври“
Учебен отдел Магистри  

Следдипломна квалификация
е qualification@af.uni-sz.bg

Тракийски университет, Аграрен факултет
Студентски град, гр. Стара Загора 6000

e-mail:
тел: факс:

Учебен отдел „Бакалаври“:
Учебен отдел „Магистри“:

Следдипломна квалификация:
е-mail:

 af@uni-sz.bg
 042 699 300;  042 670 942

 042 699 304
 042 699 311 

 042 699 378
 qualification@af.uni-sz.bg


	korica
	tqlo

