Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

ПРОУЧЕТЕ ВУЗА, В КОЙТО ПРАЩАТЕ ДЕЦАТА СИ!
ОТ 17 000 ДИПЛОМИРАНИ ПРИ НАС НЯМА НИТО ЕДИН БЕЗРАБОТЕН,
твърди Ректорът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
За 22 години във Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите (ВУАРР) са се дипломирали
над 17 000 висшисти и сред тях няма нито един
регистриран безработен. Работодателите, с които
университетът поддържа връзка, получават от него
подготвени мениджъри за средно и висше
управленско ниво със заплата от 1500 лева и
нагоре. На какво се дължи 100-процентовата
реализация на възпитаниците на висшето
училище? За отговор потърсихме ректора на
ВУАРР професор Димитър Димитров.
- Проф. Димитров, кое е новото тази година във
Висшето училище по агробизнес и развитие на
регионите?
- Аз искам да кажа нещо по-различно. Когато
избирате университет, непременно проучете поне
три университета, където можете да учите
желаната специалност. Но проучването го
направете не по реклами, не от професорите, а от
тези, които учат там. И едва тогава изберете кой
университет ще бъде вашия.

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров

Интервю на Костадин Павлов с Ректора на
Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите проф. д-р инж. Димитър Димитров

При нас най-важният ни аргумент е, че при тази
безработица ние за 22 години сме дипломирали
над 17 000 висшисти и нямаме регистриран
безработен за този период. Това за мен е крайният
резултат. Учебни планове, програми, да се хвалим
с професори, с учебно-материална база – това е
напълно излишно, ако децата не могат да си
намерят работа.
Продължава на стр. 2
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ОТ 17 000 ДИПЛОМИРАНИ ПРИ НАС НЯМА НИТО ЕДИН БЕЗРАБОТЕН,
твърди Ректорът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Продължава от стр. 1

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров е вдъхновител на
тържественото шествие по случай 20‐годишнината на ВУАРР

- На какво, според вас, се дължи фактът, че
няма регистрирани безработни сред вашите
възпитаници?
- Дължи се, преди всичко, на реалната им
подготовка. Първо, ние сме подготвили учебни
планове и програми, които са близки до
изискванията на бизнеса и по това се отличаваме
от много други консервативни вузове. И второ, тук
се учи реално. Искам да кажа, че в частното висше
училище, което тепърва ще се изследва като
феномен, студентите не понасят някой да ги лъже,
не понасят някой да пести часове и ако се полагат
6 часа, той да им изнася 3 часа лекции. Те си
плащат и си искат това, за което си плащат.

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров начело на
тържественото шествие по случай 20‐годишнината на ВУАРР

- В какви специалности подготвяте бъдещите
висшисти?
- Бакалавърските ни степени са Управление на
агробизнеса, Икономика на туризма, Стопанско
управление, Аграрна икономика, Управление на
информационните системи – това е новата
специалност, защото се вижда, че един мениджър с
висока компютърна подготовка е желан във всяка
една фирма.
Магистратурите вече са твърде много, но бих казал
най-важните от тях. В областта на управление на
общините ние сме единствените, които работим по
магистърски програми. Управление на общините,
Управление на проекти, Управление на регионите,
Банково дело, Финанси, Счетоводство и одит,
Маркетинг и реклама, Артмениджмънт и още
няколко други специалности, които са желани от
студентите. В тези магистратури могат да дойдат и
завършили бакалавърски степени от други
университети.

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров връчва
дипломите на отличниците

- Какви възможности се отварят пред
завършилите новата специалност Управление
на информационните системи?
- Бизнесмените, с които поддържаме много тясна
връзка, ми казват: Искаме да ни подготвите
мениджъри за средно и висше управленско
равнище, с висока компютърна подготовка, с
езикова подготовка и разбира се с познания по
специалността. Някои казват: Е, ясно е, че трябва
да има и шофьорска книжка, защото му
осигуряваме служебен лек автомобил и започва от
заплата 1500 лева и нагоре.
Продължава на стр. 3
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студенти от чужбина, тъй като в този демографски
срив, в който се намираме, конкуренцията между
вузовете е голяма. Великите страни го правят – и
Германия, и САЩ, и Франция, и Холандия,
привличат „млада кръв“ - образовани млади хора,
които веднага се включват в университетите, а
след това и в бизнеса на тези държави. В личен
план пък си мечтая да доживея годините, когато
България ще бъде вече поне средноевропейска
заможна страна. Убеден съм, че това ще стане и
това ще го направят нашите възпитаници с добри
заплати, с добър стандарт на живота. Разбира се, и
за мир и спокойствие за хората и един умерен
просперитет.

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров със студенти
на ВУАРР след официалната церемония по връчване на дипломи

Още веднъж искам да подчертая - ние сме първият
частен университет на Пловдив, защото знаете, че
от 20 години има частни университети в София,
Бургас и Варна, а в Пловдив нямаше.
Преобразуването ни от Земеделски колеж към
университет даде възможност вече да се разширим
и в бакалавърските, и в магистърските програми.
Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров изнася слово по
време на официалната церемония за връчване на дипломи

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров със студенти
за традиционната снимка на входа на висшето училище след
получаване на дипломите

- Един ръководител освен да е добър
мениджър, трябва да може и да мечтае, за да
върви напред. Вие за какво мечтаете?
- Мечтая си, в национален план, да възродим
българската нация и за мен това е новата
национална кауза, за която трябва да се борим. А
тя е свързана и с осигуряването на студенти във
вузовете, с осигуряването в бъдеще на бизнеса с
кадри и въобще с това българският народ да не се
стопи, а да продължи да живее още хиляди години.
В тази връзка искам да кажа, че си мечтая, въпреки
че работим в тази насока, да имаме повече
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- Вие получихте научното звание професор,
вече се проявихте и като писател. Кажете нещо
за това ваше „хоби“.
- Вече е факт моята книга „Съвети за мъж на
средна възраст от Южна България“. Тя бе
представена пред широката общественост в
различни предавания по телевизията и радиото, в
специални срещи, организирани от едни от найголемите вериги книжарници в страната. Книгата е
много полезна за студенти, за професори, за
всички граждани, които биха искали да научат
честно представени идеи, а и опит на един човек,
който все пак има около 40 години стаж в
развитието на тази държава, с много здрава
работа, през последните 22 години ръководител и
създател на висше учебно заведение. Има какво да
се научи. Книгата е много стегната, всички идеи са
на по една страничка, човек може да ги прочете.
Сам съм си ги илюстрирал, знаете, че имам хоби да
рисувам карикатури. Сега замислям една нова
книга, тъй като интересът е голям, която ще се
казва „Малки смешни любовни истории на големи
академици“.
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Проф. Димитър Димитров връчи специалната награда на ВУАРР на 7-то
Международно биенале „Майстори на карикатурата“ – Пловдив 2013

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров с председателя на Общински съвет – Пловдив арх. Илко Николов, директора на Регионален
етнографски музей – Пловдив доц. д‐р Ангел Янков и председателя на Дружеството на пловдивските карикатуристи Цочо Пеев по време на
откриването на 7‐то Международно биенале „Майстори на карикатурата”

За 7–ми пореден път в Етнографски музей–
Пловдив бе открито Международното бианале.
Това е една инициатива на Дружеството на
пловдивските карикатуристи. В Международното
биенале активно се включи и изконният карикатурст
и
първи
председател
на
Дружеството
проф. Димитър Димитров – Ректор на ВУАРР. „През
годините сформирахме един добър екип“ –
отбеляза Ангел Янков – директор на Регионалния
етнографския музей. „Помагат ни и други творци и
организации, помага ни пловдивската Община,
както и Сдружение „Старинен Пловдив“. Това е
едно събитие, което се радва на широк успех. Тази
година темата е „Фаталното 13“. Човекът, който я
подсказа е проф.Димитров. „Фаталното 13“, защото
2013 е една година, в която много хора чакаха с
нетърпение какво ще се случи. Оказа се, че по
света „Фаталното 13“ може да носи и късмет, може
да носи и нещастие. Карикатуристите подходиха с
един нетрадиционен поглед към нещата, които се
случват около нас в годината 2013 и ни
предоставиха много и най-разнообразни сюжети.“
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От своя страна проф. Димитър Димитров заяви:
„Пловдив се превърна в един от световните
центрове на карикатурата. Това е факт. Седмо
биенале с участници от всички континенти. ВУАРР
подкрепя развитието на културата в гр. Пловдив по
следните причини: първо – висшето образование е
не само наука, но и култура.; второ – стойността на
един човек е неговата професионална и обща
култура; трето – същността на един народ – това е
неговата култура; четвърто – Пловдив е една от
културните столици на Европа векове наред.
Пловдив е културна съкровищница и днес. Без
култура няма прогрес. Всичко, което е създала
човешката цивилизация, се обобщава с едно
понятие: Култура. Някой ще попита: Не е ли
странно един университет да е спонсор? Поправилно би било обратното. Отговорът може да е:
Странно е, но е факт. Българската културна
общност вече свикна да се справя в условията на
недоимък и да не иска много.
Продължава на стр. 5
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Проф. Димитър Димитров връчи специалната награда на ВУАРР на 7-то
Международно биенале „Майстори на карикатурата“ – Пловдив 2013
Продължава от стр. 4
Достатъчно е да икономисаме от банкетите, от
луксозните стоки , от коктейлите и ще има пари за
артистите, музикантите, карикатуристите. В тази
посока на мисли ще споделя откъс от книгата ми
„Съвети за мъж на средна възраст от Южна
България“: „Бяхме щастливи в общество „Весели
пера”.
Организирахме се карикатуристите и писателитесатирици в Пловдив. Събирахме се всеки
четвъртък. Мястото беше барчето в къщата на
Съюза на архитектите в Стария град. Всички стени
на барчето бяха изрисувани от големия български
карикатурист Борис Димовски. Обстановката беше
вълшебна за нас. Тя ли, времето ли, в което
България се затресе от дива аристократичноелитарна треска... все същата от времето на
Войниковата „Криворазбрана цивилизация”, но в
компанията ни никнаха идеи, по клишето „като
гъби”, които идеи служиха за брейнсторм: Така
смешното ставаше по-смешно и се сътворяваха в
миг най-веселите идеи. Остроумието ни нямаше
граници. Това бяхме ние: Цочо Пеев, Ирен
Трендафилов-Иро, Стоян Начев и още много други.
Съдбата
покровителства
дръзките.
Ние
изпращахме нашите карикатури в един плик и те
пристигаха в Канада, Италия, Белгия, Турция,
Япония, Полша. Рядко някой от нас получаваше
каталози, защото повечето от тях Държавна
сигурност ги конфискуваше още от пощата,
вероятно заради възможността в свободния свят
карикатуристът да разказва за всичко, включително
и да критикува Източния блок.“
Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите
отличи
–
заяви
тържествено
проф.Димитров, с почетния си знак тази година за
изключителни творческо-художествени постижения
на 7-то Международно биенале „Майстори на
карикатурата“ – Пловдив 2013 Константин
Анастасов.
Председателят на Дружеството на пловдивските
карикатуристи Цочо Пеев припомни, че Салвадор
Дали е казал: „Художнико, рисувай, ти никога няма
да бъдеш съвършен.“ Пожелавам на майсторите на
карикатурата да продължат да рисуват и да се
включват в биеналето”.
Наградите на отличените майстори на карикатурата
бяха връчени от председателя на Общински съвет Пловдив арх. Илко Николов. Той сподели, че се
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отнася с почит и уважение, но и със съпричастност
към творчеството на карикатуристите. „Като
политик би трябвало да се притеснявам, че
попадам в една такава среда, защото вашите пера
понякога са доста остри. Виждам, че само един
човек си е донесъл скицник, така че не очаквам
някакви сериозни изненади, но ако счетете, че има
нужда да ми обърнете внимание, на ваше
разположение съм за някакъв шарж или
политически намек. Политическата карикатура
вероятно е винаги актуална.“

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров изненадва
арх. Николов с шарж‐портрет

Минута след това Ректорът на ВУАРР го изненада
с шарж портрет. Арх. Николов възкликна: “Не знаех,
че имаш такива умения. Знаех си аз, че не трябва
да предизвиквам. С добро чувство е направено.“

Специалната награда на Ректора на ВУАРР проф. д‐р инж.
Д. Димитров бе присъдена на Константин Анастасов
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ЧЕСТИТИ ДА СА НОВИТЕ НАУЧНИ ЗВАНИЯ НА НАШИТЕ ПРОФЕСОРИ!

ЗАМ.-РЕКТОРЪТ НА ВУАРР ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ИВАНОВА
Проф. д-р Марияна Иванова е
заместник-ректор
по
учебна
дейност
и
международно
сътрудничество на Висше училище
по агробизнес и развитие на
регионите - Пловдив. Завършила е
висше образование през 1984 г.
във
Висш
селскостопански
институт - Пловдив.
Има следдипломни специализации
по Растителна защита и торене в Аграрeн университет –
Пловдив и по Мениджмънт на околната среда в Колежа
за приложни технологии на гр. Ниагара фолс, Канада.
През 2004 г. защитава дисертация за присъждане на
образователна и научна степен “доктор”. Избрана е за
доцент по Растителна защита през 2008 г., а за
професор – през 2013 г.
Като
заместник-ректор
по
учебна
дейност
и
международно сътрудничество организира, координира и
осъществява
методически
контрол
на:
Приемa,
обучението
и
дипломирането
на
български
и
чуждестранни студенти; Внедрената система за
оценяване и поддържане качеството на обучение; Пряко
ръководство на дейността на отдела за международно
сътрудничество за организиране на преподавателски и
студентски мобилности с цел обучение и практика;
Институционален координатор по Програма „Еразъм“.
Координиране дейността на отдела за национални и
международни
проекти,
както
и
Центъра
за
професионална квалификация.
Представител на ръководството за Системата за
управление на качеството по ISO 9001:2008.
Извежда лекционни курсове в бакалавърски и
магистърски програми, както следва
За ОКС „Бакалавър“: Агроекология в специалностите:
Аграрна икономика, Стопанско управление, икономика на
туризма, Управление на агробизнеса; Биологично
земеделие, в специалностите: Аграрна икономика и
Управление на агробизнеса; Растителна защита, в
специалност Управление на агробизнеса
За ОКС „Магистър“: Биологично земеделие и
Мениджмънт на околната среда в магистърска програма
„Управление на селските райони“
Има над 70 научни публикации, издадени учебници,
учебни помагала, наръчници и справочници (вкл.
електронни). Участие и координиране на многобройни
национални и международни проекти.
Научните интереси на проф. д-р Марияна Иванова са в
областта на екологосъобразни методи за растителна
защита и опазване на околната среда, биологично
земеделие.

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПРИ
БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЮЦЕРНА
В монографичния труд са представени няколко
аспекта при производството на биологична
люцерна, които а отличават от конвенционалното
производство. На първо място, трябва да се
следват правилата, установени от нормативната
уредба на РБългария. Вредните насекоми,
болестите и плевелите трябва да бъдат много поинтензивно
наблюдавани
при
биологичното
производство, както и навременното извършване
на основните земеделски дейности – сеитба,
косене и др. , което е от изключително значение за
успешното
управление
на
вредителите
в
люцерновата агроценоза. Предварително трябва
да се разработи план за управление на
вредителите и плодородието на почвата.
От биологична люцерна се нуждае не само
биологичното животновъдство за изхранване на
животните с качествени фуражи, но люцерната
служи още като една успешна култура за прехода
към биоземеделие и за структуриране на почвата.
Излишно е да говорим за ползата от люцерната в
земеделието, както и за значението й за
сеитбообобота. От тази важна културата трябва да
се интересуват не само животновъдните фермери и
тези, които отглеждат фуражни култури, но и всички
земеделски производители, които трябва да
спазват задължително сеитбообращение, за да
прилагат във фермите си добри земеделски
практики.
Управлението на неприятелите при биологична
система на отглеждане на люцерна зависи от
няколко фактора: климатичните особености,
полезните насекоми, които вече обитават района и
схемите на коситба на люцерната. Въпреки, че в
люцерновите посеви се срещат над 1000 вида
членестоноги насекоми (A. Mostafa, 2012), то само
малка част от тях застрашават добива.
Провеждането на растително-защитни мероприятия в условията на биологично земеделие е трудна
задача и изисква богат опит и дългосрочна
концепция. Болестите и неприятелите причиняват
най-сериозните проблеми по културните растения,
като намаляват значително пазарната им стойност.
Ето защо, растителната защита, насочена към
превантивни мерки, е от особено значение за
биологичното земеделие.
Продължава на стр. 7
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ЗАМ.-РЕКТОРЪТ НА ВУАРР ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ИВАНОВА
Продължава от стр. 6

Целта на растителната защита при биологичното
земеделие е не да унищожи вредителите (плевели,
болести и неприятели), а да ги контролира.
И биологичното, и конвенционалното земеделие имат
една обща цел: да отглеждат и поддържат културните
растения при здравословни условия.
За да постигне това, конвенционалното земеделие се
нуждае от синтетични вещества – синтетични торове,
пестициди, които нарушават балансираното състояние
на агроекосистемите и ги прави все по-зависими от тези
химикали.
Земеделските производители, практикуващи биологично
земеделие се отказват от използването на химически
пестициди. Те могат да използват ограничен набор от
одобрени препарати за растителна защита от растителен
или минерален произход, но ефективността им е много
ниска в сравнение с ефективността на съвременните
пестициди.
Биологичната защита на растенията все още не е
достатъчно широко разпространена в практиката, но има
голяма перспектива в бъдеще.
Основната цел на биологичната растителна защита е да
се премахнат причините за появата на вредни организми,
т.е. прилагане на превантивни мерки или т.нар. косвени
методи за растителна защита. Следователно, само ако
вредните организми се размножават над пределни нива,
се прилагат преки методи за защита.
В биологичното земеделие трябва да се поддържа
балансирано съотношение между вредители и техните
антагонисти.
Повече от 100 са видовете насекоми, които са в
състояние сериозно да повредят люцерновите растения,
а годишните загуби на фураж и семепроизводство в САЩ
възлизат на повече от 260 мил. долара (Мanglitz &
Ratcliffe, 1988).
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В наши проучвания в групата на вредната ентомофауна
сме идентифицирали и проучили сезонната динамика и
популационна плътност на 43 неприятели от кл. Insecta,
които нанасят по-значителни щети на люцерната и които
полета.
присъстват
в
обследваните
люцернови
Насекомите,
нанасящи
щети
на
люцерновото
производство може да класифицираме в 4 групи, според
характера
на
повредите,
които
причиняват
и
растителните части, с които се хранят:
 Насекоми, които се хранят с листата и стъблата на
поникващите растения и на растенията, които
възобновяват вегетацията си след коситба.
 Насекоми, които се изхранват по корените.
 Насекоми, които се хранят с генеративните части на
люцерновите растения – пъпки и семена, и засягат
семепроизводството.
 Насекоми, които смучат сок от растенията.
Мониторингът на люцерновите агроценози за
установяване популационната плътност на насекомите
на полето е много важна стъпка в биологичното
земеделско производство с оглед намаляване до
минимум загубите, причинени от насекомите. Повечето
насекоми имат кратък жизнен цикъл, така че тяхната
популационна плътност може много рязко да се повиши
значително. При люцерната, честите наблюдения са
необходими, защото тя е добър гостоприемник за много
насекоми, особено при производството на люцерна за
семе. Също така е налице широка гама от полезни
видове насекоми (хищници и паразити), които също
трябва да бъдат наблюдавани, тъй като те често са
гръбнакът на стратегиите за управление на вредителите.
При разработване на стратегии за управление на
неприятелите в люцернови агроценози трябва да се
вземат под внимание следните по-важни моменти:
 Правилно определяне на неприятелите – кои
вредители и в кои стадии причиняват повредата. Това е
основата за вземане на всички решения.
 Мониторинг – включва периодична оценка на
неприятелите (поне веднъж седмично, а при висока
популационна плътност и по-често), факторите за
природно регулиране (полезните видове насекоми),
особености на културата (фенофази на развитие), и
фактори на околната среда (температура, валежи и др.).
 Планиране на превантивни стратегии – това е
основна управленска стратегия при управлението на
вредните видове в условията на биологично отглеждане
на люцерната; трябва да се извърши внимателно
проучване на историята на полето и всички аспекти на
земеделската производствена система, за да се
определи дали културата може да се отглежда или
третира за предпазване от вредната популация от
надвишаващия праг на вредност.
 Вземане на решение - Включва преценка на
информацията от мониторинга за оценяване на
съответните икономически ползи пред рисковете от
растително-защитни действия.

Продължава на стр. 8
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ЗАМ.-РЕКТОРЪТ НА ВУАРР ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ИВАНОВА
Продължава от стр. 7
Избор на оптимални методи и тактики за
борба с неприятелите
За управление на проблема при минимални
рискове за здравето и околната среда. При
биологичното земеделие, както вече беше
подчертано
многократно,
се
прилагат
екологосъобразни методи. Възможностите за
интегриране на химични методи са изцяло
изключени. Основните въпроси, на които трябва да
се търси отговор са следните: Как възможностите за
провеждане на контрол биха се вместили в
цялостната управленска система? Колко успешна
ще е борбата със съответния вредител? Какъв
ефект би имала върху този, който я прилага, върху
обществото като цяло и върху околната среда?
Това действие ще окаже ли било то позитивно или
негативно въздействие върху други неприятели,
върху полезни видове?
 Прилагане
След
като
се
изберат
възможностите за управление на неприятелите, те
трябва да се приложат по подходящ начин с
прецизност и компетентност. Тук трябва да се
набележат мерки за контрол – преки и косвени.
 Оценяване - Много е важно да се отдели време
за обратна информация и оценка на приложените
растително-защитните мерки, за да се направи
извод за тяхната ефективност.


Всички тези компоненти са от значение особено при
биологичната система на отглеждане на люцерната,
където се залага предимно на превантивни мерки и не
може да се разчита на бързодействащите синтетични
пестициди за справяне с неприятелите.
Биологичното земеделие безспорно крие много повече
рискове,
отколкото
конвенционалното,
поради
трудностите, с които трябва да се справя при
управлението на културите, като плодородие, борба с
плевелите и управление на неприятелите. Тези
предизвикателства са особено показателни през периода
на преход от конвенционално към биологично
производство.
Земеделски
производители,
които
избират
да
произвеждат по биологичен начин своята продукция
изброяват различни причини. В нашите проучвания
установихме, че 35% от тях посочват по-високата
субсидия за това производство като основен фактор, за
да предприемат тази стъпка.
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По-високата цена за реализиране на продукцията
посочват 22% от анкетираните. За голяма част от
производителите (45%) опазването на околната среда е
основен приоритет. Те цитират негативното въздействие
на пестицидите и синтетичните торове върху почвата,
качеството на водата и здравето на хората. Това
означава, че земеделието в името на природата е важно
за голяма част от тези производители. Правилното
разбиране на системата, в която си взаимодействат
почвата, растенията и живите организми, както и
работата в екосистема, в която има стремеж да се
създаде баланс е основното предизвикателство за тях.
Отделено е внимание на ролята на отделни елементи от
технологията на отглеждане на люцерната в процеса на
управление на неприятелите, в т.ч. сеитбообращение,
избор на сортове, схеми на коситба, обработка на
почвата,
биологичен
контрол,
приложение
на
биоинсектициди и др.
Едно от основните предизвикателства при отглеждането
на биологична люцерна е поддържането на добре
балансирана агроекосистема. Това налага прилагането
на земеделски практики, щадящи околната среда. В
люцерновите посеви се срещат над 200 вида плевели.
Плътността, в която се появяват в люцерновите посеви е
в
пряка
зависимост
от
дълготрайността
им,
продуктивността на семена, добивът и качеството на
сухата биомаса и др.
Стратегиите за управление на плевелите в биологичните
люцернови посеви, отглеждани без хербициди, трябва да
включват комбинация от практики, които трябва да
започнат с добра подготовка на почвата за сеитба,
график за паша и коситби, подсяване с алтернативни
фуражи, режим на поливките (съобразно климатичните
условия), опламеняване с пропан бутан и др.
Създаването на здрав, силнорастящ люцернов посев е
от изключително значение за управлението плевелите по
време на жизнения цикъл на люцерната, тъй като
здравите
посеви
по-добре
противопоставят
на
плевелите.
Едно от основните предизвикателства при отглеждането
на биологична люцерна е поддържането на добре
балансирана агроекосистема. Това налага прилагането
на земеделски практики, щадящи околната среда. Поголямото биоразнообразие е основна предпоставка за
подпомагане на биологичния контрол върху вредните
насекоми чрез управление на местообитанията им, което
се постига при спазване на максимален баланс в
системата почва - растения - животни и естествените
цикли на развитие. А това допринася за устойчивото
развитие на селските райони, за опазването на околната
среда и гарантира добри жизнени условия за животните.
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ПРОФ. Д-Р ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ

Проф. д-р Велико Великов е
завършил СУ „Св.Климент Охридски“,
специалности
„Геоморфолог“
и
„Геоморфолог и картограф“. Защитил
е
дисертация
на
тема:“Типове
структура на ландшафтите в Средна
Стара планина и техните геохимични
характеристики“
в
Московския
държавен университет и му е
присъдена научна степен „Кандидат
на географските науки“ по „Геохимия на околната среда“.
Работил е като старши научен сътрудник в секцията
„Физическа география“ към Географския институт на
БАН, декан на Факултета по природни науки в Шуменски
университет „Епископ Константин Преславски“, зам.декан на Исторически факултет и декан на Свободен
факултет във ВТУ, където създава и специалност
„Туризъм“.
Ръководи лекционни курсове в областта на туризма и
икономиката на туризма. Чете лекции по дисциплините:
„Въведение в туризма”, „Екскурзоводство”, „Технология
на екскурзоводското обслужване“, „Туроператорска,
агентска и транспортна дейност“, „Туристическа политика
на България“, „Туристическа анимация“ и др. във
филиалите на ВУАРР в гр. Велико Търново и Русе в
специалност „Икономика на туризма“.

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – СЪСТОЯНИЕ,
ТЕНДЕНЦИИ, ОСНОВНИ ДЕСТИНАЦИИ
Монографичният труд „Международен туризъм –
състояние, тенденции, основни дестинации“ е
актуализирано продължение на монографията
„Международен туризъм“, в която е анализирана
статистическата информация за състоянието на
международния туризъм за 2000 г. (като базова),
2004, 2005, 2006 и 2007 г. Тъй като туризмът е
интензивно развиващ се отрасъл на световната
икономика, през 2011 г. се наложи да бъде
обобщена
и
анализирана
статистическата
информация за 2008 и 2009 г., а при наличие на
такава – и за 2010 г.
Обект на изучаване в монографичния труд е
състоянието на международния туризъм през
последните (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.) по
основните параметри на СТО: международни
туристически
пристигания,
постъпления
от
международния туризъм, постъпления от един
турист, разходи за международен туризъм, салдо
от
международния
туризъм.
Направена
е
характеристика на туристическите ресурси на
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основните дестинации за регионите Европа
(анализът е по подрегиони), Америка, Африка и
Близък Изток, Азиатски и Тихоокеански регион.
В изданието от 2009 г. се обосновахме с конкретни
примери, че критериите на СТО еволюират във
времето по отношение на туристическата подялба
на света и затова причисляваме регион Близък
Изток към Азиатски и Тихоокеански. В настоящото
монографично
изследване
се
придържаме
стриктно към подялбата на СТО.
Предмет на изследване са водещите пет
дестинации от всеки подрегион (Северна Европа,
Западна Европа, Централна и Източна Европа,
Южна Европа и Източно Средиземноморие) на
регион Европа, водещите 10 дестинации на регион
Азия и Тихоокеански басейн, водещите 9
дестинации на регион Америка и водещите
дестинации в регионите Африка и Близък Изток, за
които има актуална информация.
Целта
на
изследването
е
установяване
състоянието на международния туризъм в
основните световни региони по основни параметри,
разкриване на съществуващите закономерности,
проблеми, регионални особености и някои
тенденции.
За постигане на така формулираната цел се
решават следните задачи:
1. Анализ на регионалната подялба на света,
обосновка на предложения и виждания за
оптимизиране на същата.
2. Изследване състоянието на международния
туризъм
по
направления:
пристигания,
постъпления, постъпления от един турист, салдо и
разходи.
3. Разкриване на регионалните особености за
водещи дестинации, и основните тенденции в
развитието на международния им туризъм.
4. Характеристика на туристическите ресурси на
водещите дестинации във всеки от изследваните
подрегиони и региони.
При изследване състоянието на международния
туризъм в света по подрегиони и региони е
използвана основно статистическа информация,
посочена в резюмето на монографията от 2009 г. и
включена в настоящия анализ. Характерното и
специфичното за 2008 и 2009 години е, че
световната икономическа и финансова криза оказа
негативно влияние върху развитието на световния
туризъм.
Продължава на стр. 10
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Така
например
според
СТО
намаляват
международните туристически пристигания и
постъпленията от международния туризъм. Това се
отрази и върху постъпленията от един турист, и
върху темповете на растеж. През 2010 г.
международният туризъм доказа, че е стабилен и
динамичен отрасъл като реализира ръст за
2010/2009 г., независимо от продължаващата
икономическа и финансова криза в някои големи
пазари, стихийни бедствия в редица страни,
политическите и социални конфликти в Северна
Африка и Близкия Изток. За привързването на т.н.
„добри практики”, разкрити при анализа на
съответните дестинации, към нашата туристическа
практика е използвана информация за състоянието
на нашия туризъм от бившата Държавна агенция
по туризъм, Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, НСИ и вижданията на
отделни
браншови
и
неправителствени
организации в сферата на туризма.
В настоящото изследване на анализ е подложена
информацията за 2000 г. като базова и за
последните четири години (2006, 2007, 2008, 2009
и 2010 г.) от изследвания период с цел разкриване
на новоразвили се закономерности и тенденции.
Това е така, защото в предишни наши изследвания
на анализ е подлагана информацията от 1990 г.
насам. Изследвани са и темповете на растеж на
съответните параметри за двойките години
2007/2006, 2008/2007, 2009/2008 и 2010/2009 г.
Анализите
на
основните
параметри
са
илюстрирани със стълбчати графики, а темповете
на растеж с линейни.
Регион Европа е анализиран с четири подрегиона.
Подрегион Северна Европа е характеризиран с
водещите
си
дестинации:
Великобритания,
Ирландия, Швеция, Норвегия и Дания. Направен е
изводът, че подрегионът от 2007 до 2009 г. в
резултат на икономическата и финансова криза се
регистрира по основните показатели чувствителен
спад (за пристиганията, за постъпленията и за
постъпленията от един турист). Този спад се
отрази и в темповете на растеж. Акцентирано е, че
по постъпления от един турист (за разлика от
водещата
дестинация
Великобритания
по
пристигания и постъпления) на първо място е
Швеция, което се дължи на високия й стандарт на
живот и високите цени, които съпътстват
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туристическия й продукт. По този показател
Швеция е водеща в Европейския регион.
Великобритания е водеща по разходи за туризъм в
подрегиона и на трето място в света след
Германия и САЩ. Обръща се внимание на някои
регионални особености по отношение на легловата
база и категоризирането й във Великобритания,
като се посочват и някои главни тенденции. По
отношение на салдото от международния туризъм
се стига до извода, че изследваните водещи
дестинации са с отрицателно такова. В
заключителен
раздел
се
характеризират
туристически
ресурси
на
анализираните
дестинации, като се посочват тези, които
привличат най-голям туристически поток.
Подрегион Западна Европа е характеризиран с
водещите
дестинации:
Франция,
Германия,
Австрия, Холандия и Швейцария.
Анализирайки туристическите пристигания в
подрегиона се установява, че те бележат ръст до
2008 г. с изключение на Франция, чийто пик е през
2007 г. За разлика от Франция, спадът в
пристиганията на останалите дестинации е
незначителен през 2009 г.
Водеща по пристигания е Франция, както в
подрегиона, така и в региона и света. По
отношение на постъпленията от международен
туризъм за 2009 г. води също Франция. Германия е
водеща по разходи за туризъм в подрегиона,
региона и света през последните години. Посочени
са някои регионални особености за водещите
дестинации.
Подрегион
Южна
Европа
и
Източно
Средиземноморие е водещ в регион Европа по
пристигания и постъпления. Пристиганията са найголеми през 2008 г. За 2009 г. има спад в темпа на
растеж и той за 2009/2008 е отрицателен. Този
спад се дължи на вече коментираната за
предходните
подрегиони
финансова
и
икономическа
криза.
Тенденцията
при
постъпленията е същата. Водеща дестинация в
подрегиона и на второ място в региона и света по
международни пристигания е Испания за 2009 г.
Пристиганията обаче в сравнение с 2006 и 2007 г.
са намалели, а това води и до отрицателни
темпове на растеж за 2008/2007 г. и за 2009/2008 г.
Тези отрицателни темпове на растеж корелират с
намаляването на разходите за туризъм на
основните генератори на туристи към Испания –
Германия и Великобритания.
Продължава на стр. 11
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На второ място е Италия, където по всяка
вероятност кризата се е проявила през 2008 г., а за
2009 г. вече е преодоляна. Турция е на трето място
в подрегиона. Единствено тя няма спад в
пристиганията за кризисните 2008 и 2009 г.
Четвърто място заема Гърция, която регистрира
намаляване на туристопотока след 2007 г.
Анонсираните
очаквания
на
гръцкото
Министерство на туризма от 2007 г., че през 2009
тенденцията за намаляване на чуждестранния
туристопоток ще се промени във възходяща
посока, не се оправдаха. Португалия се подрежда
на пето място. От 2006 г. насам на
южноевропейския туристически пазар се появи нов
активен играч – Хърватска, която се нарежда на
шесто място. За нея,както и за Турция, не са
характерни големи спадове при пристиганията за
2008 и 2009 г.
По
отношение
на
постъпленията
от
международния туризъм водеща в подрегиона,
региона и на второ място в света (след САЩ) е
Испания. Спад, обаче, се регистрира до 2010 г. вкл.
На второ място е Италия. На фона на пиковата за
нея 2008 г. е отчетен отрицателен темп на растеж.
Турция е на трето място с едно стабилно
увеличение на постъпленията до 2008 г. и
значителен темп на растеж. Регистриран е малък
спад за 2009 и 2010 г. Гърция е четвърта по
постъпления, но с един чувствителен спад за 2009
и 2010 г. На пето място е Португалия, която през
2010 г. преодоля спада дотогава и реализира
положителен темп на растеж.
През последните пет години Хърватска почти
измести Португалия от петото място по
постъпления в подрегиона. Заслужава внимание
загрижеността на хърватското правителство да
заеме позиция на един силно конкурентен пазар,
като използва услугите на испанска маркетингова
компания, за да подготвя кампанията си за периода
2008–2012 г. и след това. По постъпления от един
турист е водеща в подрегиона Хърватска за 2009 г.,
след нея се подреждат Испания, Гърция, Италия и
Турция.По разходи за международен туризъм
Италия заема първото място за 2009 г., второто
място е за Испания, която има най-високия в
подрегиона отрицателен темп на растеж за
2009/2008 г. За 2010 г. спадът е преустановен и
разходите са вече с положителен темп на растеж.
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На трето място е Турция с постоянно нарастващи
разходи за туризъм, които на фона на ниската база
са с най-висок темп на растеж в подрегиона.
Същият темп на растеж се запазва за 2010/2009 г.
Следват Португалия и Гърция, която е с
колебливи, но намаляващи разходи за туризъм от
2000 г. насам Тук е направен изводът, че спадът за
бъдеще ще продължи предвид сериозната
финансова криза, в която се намира Гърция.
В заключителната част на раздела са анализирани
някои особености и тенденции в развитието на
международния туризъм на дестинациите. По
отношение салдото от него на първо място е
Испания, следвана от Турция, Италия, Гърция и
Португалия.
Анализирани са и водещите дестинации по
отношение на най-атрактивните туристически
ресурси.
Подрегион Централна и Източна Европа се
характеризира с постоянно увеличение на
пристиганията от 2000 г. до 2008 г. В резултат на
световната икономическа и финансова криза през
2009 г. показателите бележат рязък спад. Освен
това е налице и известно разместване на
позициите между Украйна, Русия и Полша. По
международни туристически пристигания от 2007 г.
Украйна измества от първото място Русия, която
беше водеща дотогава от 2000 г. За 2009 г.
Украйна показва чувствителен спад и има найвисокия за подрегиона отрицателен темп на растеж
на пристиганията. За 2010 г. спадът е преодолян и
е налице слаб темп на растеж. Полша заема
третата позиция с постоянно намаляващи
пристигания от 2000 г. насам, следвана от Унгария,
единствената страна с положителен темп на
растеж за 2009/2008 г. Чехия е на пето място, като
през 2010 г. преодоля спада от предходната година
и отбеляза слаб темп на растеж.
По постъпления водеща от 2008 г. е Русия, която
изпревари Полша. На трето място е Чехия,
следвана от Унгария, а България през 2009 г.
изпревари Украйна и зае петото място. За
2010/2009 г. темпът у нас също е отрицателен.
По постъпления от един турист води Чехия пред
Полша, България, Унгария и Русия, а по разходи за
международен туризъм водеща е Русия, която от
2000 г. насам успява да ги увеличи над 2 пъти с
максимум през 2008 г.
Продължава на стр. 12
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Далеч зад Русия е Полша, която през 2009 г.
регистрира най-високия отрицателен темп на
растеж в подрегиона по разходи за международния
туризъм. Следват я Чехия, Унгария и Украйна с
близки резултати.
В раздела „Регионални особености, основни
тенденции и салдо от международен туризъм“ се
анализира туристическата инфраструктура в Русия,
както и хотелската база и други характерни
особености. Салдото от международния туризъм
само за Русия е отрицателно.
В заключителния раздел се характеризират
атрактивните туристически ресурси на водещите
дестинации в подрегиона.
Регион Америка е характеризиран с деветте си
водещи дестинации, тъй като показателите на
основните дестинации в повечето подрегиони са
твърде ниски и не обхващат всички години от
изследвания период (2006 – 2009 и 2010 г.).
Американският регион се нарежда на второ място в
света след Европейския регион по пристигания,
постъпления и разходи за туризъм.
По международни туристически пристигания води
САЩ. В резултат на регистрирария отлив за
региона след атентатите от 2001 г. САЩ успяха да
възстановят пристиганията от 2000 г. чак след 2006
и 2007 г. На второ място е Мексико с плавно
нарастващи пристигания от 2000 г. насам Канада е
на трето място и регистрира намаляване на
пристиганията и отрицателен темп на растеж. Едва
за 2010 г. тя преодоля спада и постигна
положителен темп на растеж.
Американският регион има водеща роля като дял
от световните постъпления от туризъм, сравнен с
дела в пристиганията. Водещи по постъпления за
2009 г. са САЩ макар с отрицателен темп на
растеж на фона на рекордната 2008 г. Този факт
отново показва и потвърждава, че туризмът е
много динамичен отрасъл на световната икономика
и се влияе от всякакви световни и регионални
събития и явления. За 2010 г. спадът е преодолян
и е налице положителен темп на растеж. Далеч
назад след САЩ се подреждат Канада, която след
спад също постига положителен темп на растеж за
2010 г., Мексико, която при постоянно нарастващи
постъпления до 2009 г. също има отрицателен
темп през тази кризисна година, но за 2010 г. това
е преодоляно, Бразилия също със спад за 2009 и
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преодолян отрицателен темп на растеж за 2010 г.
Доминиканската република е на пето място, за
2010 г. тя дори успява да възстанови рекордните
си постъпления от 2008 г. След нея се нареждат
Аржентина, Пуерто Рико, Перу, Куба и Колумбия.
По
разходи
за
международен
туризъм
информацията от СТО е твърде оскъдна за
дестинациите от Южна Америка. Ето защо
анализът обхваща само 5 дестинации.
САЩ заемат водещо място в региона и второ място
в света след Германия по разходи за
международния туризъм. След тях се нареждат
Канада, Бразилия, която измества от третото място
Мексико, на пето е Аржентина. Всички отбелязват
спад за 2009 г., като за 2010 г. спадът е преодолян.
Най-голям скок регистрира Бразилия – повече от
50% увеличение на разходите за 2010 спрямо
2009 г. Отбелязани са и други регионални
особености, характерни за Бразилия. От всички 5
водещи дестинации само САЩ и Мексико
регистрират положително салдо от международния
туризъм.
В раздела следват характеристики на поатрактивните
световноизвестни
природни
и
антропогенни туристически ресурси на региона.
Азиатският и Тихоокеански регион (АТР), който е
обособен от СТО да обедини Източноазиатския и
Тихоокеанския регион с регион Южна Азия, е един
от най-бързо развиващите се туристически пазари
в света. Делът на региона в пристиганията и
постъпленията от международен туризъм е над
20% от световните. Регионът е водещ в света по
съотношението пристигания:постъпления.
Водещ по постъпления в самия регион е Китай,
който за 2010 г. достига рекорден темп на растеж –
над 55%. След него се нарежда Малайзия с
постоянно положителни темпове на растеж на
пристиганията, което показва, че световната
икономическа и финансова криза не се отразява на
международния туризъм в тази страна. След тях се
нареждат Тайланд, Р Корея и Сингапур.
Япония регистрира най-големия спад за региона в
пристиганията предвид природните бедствия и
страхът от радиация у потенциалните туристи,
което вероятно ще продължи и в близкото бъдеще.
Индонезия изпревари Австралия с по-висок темп
на растеж за 2010 г. Следва Нова Зеландия с почти
постоянен показател по пристиганията от 2006 г.
насам.
Продължава на стр. 13
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ЧЕСТИТИ ДА СА НОВИТЕ НАУЧНИ ЗВАНИЯ НА НАШИТЕ ПРОФЕСОРИ!

ПРОФ. Д-Р ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ
Продължава от стр. 12
Към
Китай
като
нови
административнотериториални единици (с някои особености за
следващите четири десетилетия) са присъединени
Хонконг (с името Сянган), Макао и Тайван.
Анализът на техните показатели показва, че за
кризисната 2009 г. Хонконг и Макао отчитат
незначителен спад, компенсиран през 2010 г., а
Тайван има дори висок темп на растеж за 2009 г.
(най-високия за региона), който продължава и през
2010 г. Най-високи постъпления отчита Китай, след
него се нареждат Австралия, Тайланд, Индия,
Япония, Р Корея, Сингапур и Индонезия. По
отношение
на
новите
административнотериториални единици на Китай води Хонконг с
постоянно нарастващи постъпления и впечатляващ
темп на растеж от почти 40%, следват го Макао и
Тайван за 2010/2009 г.
По отношение на постъпленията в АТР като цяло
се налага изводът, че за 2009 г. световната
икономическа и финансова криза не се отразява на
Хонконг, Макао, Тайван и Малайзия, където водещ
е деловият туризъм. Постъпленията от един турист
в региона са доста високи, като водеща е
Австралия, която утроява показателя за 20 години.
Втора е Индия, следвана от Япония, която
увеличава 2 пъти постъпленията от един турист в
сравнение с 2000 г., Сингапур, Р Корея, Тайланд,
Индонезия. На последните две места са Китай и
Малайзия,
а
от
новите
административнотериториални единици на Китай по този показател
води Тайван, следван от Хонконг. Затова пък по
разходи за международния туризъм Китай е водещ,
следван от Япония и Австралия, Сингапур,
Р Корея, Индия, която е утроила разходите си от
2000 г. На седмо място излиза Иран с висок темп
на растеж на разходите, Кувейт с постоянно
нарастващи разходи и нищожен спад за 2009 г.,
следвани от Малайзия, Индонезия и Тайланд. От
новите административно-териториални единици на
Китай водещ е Хонконг с постоянно нарастващи
разходи, следван от Тайван, с висок темп на
растеж на разходите (над 20% само за
2010/2009 г.).
В анализа на регионалните особености се
акцентира върху обстоятелството, че китайските
туристи
могат
да
бъдат
привличани
от
туроператори само от страни, официално признати
за туристически дестинации от властите в Пекин.
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Напр. България бе обявена за официална
туристическа дестинация в началото на април 2006
г., като поставя и задължителни условия.
Анализират се
и
актуални
тенденции
в
управлението и развитието на китайския туризъм,
както и стратегията за развитие на туризма в Нова
Зеландия.
По отношение на салдото от международния
туризъм трябва да се каже, че с най-голямо
отрицателно салдо в региона е Япония, следвана
от Сингапур, Китай, Р Корея и Тайван. С найголямо положително салдо е Австралия, след
която се нареждат Тайланд, Малайзия, Индия и
Индонезия.
В
заключителната
част
на
раздела
се
характеризират
основните
дестинации
в
анализираните страни.
Туристическите пристигания в Африканския регион
са с много ниски стойности и са само малко повече
от 5% от световните. Причина за това изоставане
на Африка са преди всичко икономически и
политически (чести вътрешни конфликти) и
терористични актове.
Регион Африка е единственият, на който не се
отрази световната икономическа и финансова
криза в пристигания и те нарастват непрекъснато.
Водеща дестинация е кралство Мароко, което се
дължи на богатото му културно-историческо
наследство в старите градове-столици и много
добрите условия за ваканционен туризъм по
средиземноморските и атлантическите брегове и в
Атласките планини, фериботните връзки с Европа,
много добрата пътна инфраструктура и стабилната
политическа система. На второ място е Република
Южна Африка (РЮА) въпреки най-високия за
целия регион отрицателен темп на растеж на
пристиганията, следвана от Тунис, Зимбабве,
Алжир.
Характерна особеност на региона е, че след
2008 г.: Мароко измества РЮА от първото място,
независимо, че в нея се проведе един голям
световен спортен форум – Световното първенство
по футбол. Алжир измести от петото място Кения
вследствие на започналата в края на 2007 г.
вътрешнополитически криза в нея, тъй като найголемите генератори на туристи за Кения –
Великобритания, Германия и САЩ – призоваха
своите граждани да се въздържат от пътувания до
приключване на кризата.
Продължава на стр. 14
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ЧЕСТИТИ ДА СА НОВИТЕ НАУЧНИ ЗВАНИЯ НА НАШИТЕ ПРОФЕСОРИ!

ПРОФ. Д-Р ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ
Продължава от стр. 13

Студенти от специалност „Икономика на туризма” на
туристическа обиколка в Испания

След края й туристопотокът към тази екзотична
държава се възстановява. Нещо повече, датата на
първия избор на Барак Обама за президент на
САЩ (4.ХІІ.) е обявена за втори национален
празник на Кения. Това предполага и приток на
туристи и инвеститори от САЩ към икономиката и
туризма на Кения.
Постъпленията от международния туризъм в
Африканския регион са едни от най-ниските в
света. Водеща по постъпления е РЮА,следвана от
Мароко, Тунис, Мавриций. По постъпления от един
турист водещите по първите два показателя
дестинации отстъпват на други две, които са с
много ниски показатели по пристигания и
постъпления – Сейшелските острови и остров
Мавриций.
По разходи за международния туризъм водеща е
Нигерия с постоянно нарастващи такива до 2009 г.,
когато обаче има рязък спад с повече от 50%.
По отношение на салдото от международния
туризъм извод може да се направи само за РЮА
(положително салдо). За останалите дестинации от
региона
няма
актуална
информация
за
изследвания период.
Разделът завършва с характеристика на основните
дестинации.
В регион Близък Изток по пристигания водещ е
Египет с незначителен спад за кризисната 2009 г.,
следван от Саудитска Арабия, регистрирала рязък
спад за 2009 г., Сирия и Йордания с постоянно
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нарастващи пристигания и положителни темпове
на растеж за кризисните години.
По постъпления от международния туризъм първо
място заема отново Египет със скок през 2010 г.,
следван от ОАЕ с постоянно нарастващи
постъпления, Саудитска Арабия и Йордания със
слаби колебания в постъпленията. По постъпления
от един турист води Египет, следван от Йордания и
Саудитска Арабия.
Разходите за международния туризъм са найголеми в Саудитска Арабия, следвана от ОАЕ и
Ливан. С положително салдо е само Египет,
следван от Саудитска Арабия и ОАЕ, които са с
отрицателно салдо от международния туризъм.
В раздела за регионалните особености се
акцентира на туристическата политика на
водещата дестинация Египет. В специален закон за
туризма в тази страна са предвидени и някои
полезни за нашата туристическа практика данъчни
облекчения,
специално
разгледани
в
монографичния труд. С постановление на
президента в Египет се формира икономическа
организация
за
развитие
на
туризма,
специализирана в разпределението на общинска
земя за туристически проекти и в снабдяване на
инвеститорите с технически и икономически
проучвания, в осъществяване на проектите по
точно разписани условия и процедури. Тя приема и
заеми, дарения и отстъпки от арабски фондове и
международни компании.

Международна група студенти на туристическа обиколка в
България
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ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ВУАРР
ДОЦ. Д-Р ЗЛАТКА ГРИГОРОВА
Доц. д-р Златка Григорова е
завършила ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий“, специалност “История и
география”. Специализирала е
“Организация и
управление на образованието” в
ПУ
“Паисий
Хилендарски“.
Докторант е на СУ „Св. Климент
Охридски”, катедра „ЛОПС” на ГГФ
по научна специалност „Екология и
опазване на екосистемите”. През 2010 г. е избрана за
доктор по екология и опазване на екосистемите; а през
2013 г. за доцент по „Туризъм” /География на
рекреацията и туризма/. Член е на Съюза на учените в
България.
Доц. д-р Григорова ръководи лекционни курсове в
дисциплините: Въведение в туризма, Туристическа
анимация,
Екскурзоводство,
Технология
на
екскурзоводството, Алтернативни видове туризъм;
Селски и екологичен туризъм; Балнео, СПА и Уелнес;
Международни туристически организации; Туризъм и
природоползване; Екология в туризма; Биоразнообразие;
Ландшафтна екология; Почвознание, замърсяване на
почвите и въздействие върху екосистемите; География
на биотата и почвите и др.
Научни интереси на доц. д-р Григорова са свързани с:
туризъм
и
рекреация,
селски
и
екотуризъм,
ландшафтната
екология,
консервационното
природоползване и устойчиво развитие на защитени
територии.

Научноизследователският труд е посветен на
комплексното изследване на значими и актуални
днес проблеми като: въздействие на туризма върху
природата,
управлявано
чрез
световните,
общоевропейски
и
дъжавни
политики
за
съхраняването й; мониториране на антропогенния
натиск за устойчиво развитие и управление. След
проучване на европейската визия за опазване на
„нашия общ дом – Земята” и българския модел за
природозащита и консервационна политика е
възприет новаторски подход за развитие на
екотуризма, чрез опазването на биологичното и
ландшафтно разнообразие.
Целта на монографичния труд е проучване и
анализ на съвременните етатистки политики за
екотуризъм и консервационните дейности в
Смолянска област, като нова възможност за
рекреационно усвояване, съчетаваща икономическата и социална изгода с екологичната
отговорност в туризма.

Година I, бр. 4, юли - септември 2013

Доц. д‐р Златка Григорова отбелязва Международния ден на
Земята със студенти в парка на ВУАРР

За постигане на тази цел са поставени следните
основни задачи:
 разкриване на диференциращата роля на
съвременните етатистки политики за опазване на
природната среда и развитие на екотуризма;
 проучване опазването на природната среда и
екотуризмът в парадигмата на съвременните
етатистки политики;
 изследване на биологичното и ландшафтно
разнообразие на Смолянска област, като ресурс
за развитие на туризма;
 създаване на мониторингов модел за оценка
на
рекреационно
усвоени
консервационни
ландшафти в територии под протекция;
 проучване на възможностите за намаляване
на негативното влияние на туристическата
индустрия, чрез алтернативни видове екотуризъм
и с устойчиви „зелени” идеи.
Обект на настоящото проучване са природните
компоненти и техният рекреационен потенциал за
екотуризъм в Смолянска област.
Продължава на стр. 16
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ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ВУАРР
ДОЦ. Д-Р ЗЛАТКА ГРИГОРОВА
Продължава от стр. 15
Предмет на изследване са етатистките политики
за опазване на околната среда, които стимулират
устойчив екотуризъм.
За теоретична основа на изследването са
използвани научните трудове на българските и
чуждестранни учени, на специалисти в областта на
туризма и консервацията, както и законодателната
рамка за консервация и опазване на околната
среда на ЕС и България. В процеса на
изследването са използвани методите на теренно
проучване, анкетиране, графични методи за
визуализация, анализ и синтез на генерираната
база от данни, икономико-статистическия и др.
методи.
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Научната
актуалност
на
монографичното
изследване се заключава в обосноваване на
концепция за рекреационно усвояване, чрез
действащите етатиските политики, които намаляват
негативното влияние на туризма върху околната
среда, създават устойчивост и позволяват
рационално управление.
Основните научни резултати, определящи
актуалността на изследването се заключават в
следното:
 проучени са етатистките политики в областта
на опазването на природата и въздействието на
туризма върху околната среда;
 установен
е
законодателният
инструментариум в световен, европейски и
национален мащаб за опазване, консервация,
природоползване и екотуризъм;
 проучена е ресурсната база на туризма в
Смолянска
област,
чрез
биологичното
и
ландшафтно
разнообразие
на
защитените
територии;
 установен е консервационния статус на
териториите под протекция и антропогенното
въздействие тук;
 създаден
и
изпробван
е
модел
за
мониторингова
оценка
на
рекреационно
усвоените консервационни ландшафти;
 анализирано е състоянието на туризма в
Смолянска област по общини и са проучени
възможностите
за
диверсификация
на
туристическия продукт, и въвеждането на
„зелени” идеи в туристическата индустрия на
региона.
В резултат от извършеното изследване и
получените данни от анализи и обобщения е
изведено основното твърдение - етатистките
екологични политики осигуряват рационално
използване на природните ресурси, икономически
растеж и пазят крехкото равновесие между природа
и общество.
Практическото значение на монографичното
изследване е в приложението на получените
резултати за диверсификация на туристическия
продукт и развитие на нови форми на туризъм,
които ще бъдат полезни за местните жители, ще
намалят негативното влияние върху източниците
на препитание и ще планират устойчивото
икономическо развитие. За област Смолян новите
нишови туристически продукти са в сферата на
устойчивия алтернативен екотуризъм.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ВУАРР
ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ЛАКОВ
Доц. д-р Пламен Лаков е роден на
16 октомври 1965 г. в град
Ябланица.
Завършва
висше
образование във ВТУ ”Св.Св. Кирил
и Методий” с придобита степен и
специалност: магистър по история и
география. От 2004 г. е докторант
към катедра “География” на ВТУ
„Св.СВ.Кирил и Методий” по научна
специалност
Климатология
с
научен ръководител проф. д.г.н. Хараламби Тишков. На
13.03.2007 г . в СНС по географски науки защитава
дисертация на темата: “Климатът в Централна Северна
България” и Висшата атестационна комисия същата
година му дава образователната и научна степен
“Доктор” по научна специалност „Климатология”.
Завършва курсове за: „Инструктури на базови
компютърни умения” във Фак. по „Математика и
информатика” на СУ „Св. Кл. Охридски”; „Географски
информационни системи – практически увод” в
Национален педагогически център към МОН; за оценител
на тестови задачи със свободен отговор по география и
икономика и съставител на тестови задачи по география
и икономика към ЦКОКО на МОМН. Притежава първа
професионална квалификационна степен, дадена от
ДИУУ на СУ”Св. Кл. Охридски”.
Над двадесет години работи в системата на средното
образование като преподава предметите: история и
цивилизация, география и икономика, свят и личност,
опазване на човека и околната среда. Последователно
заема длъжностите учител и главен учител в училища от
град Плевен.
От 2012 г е преподавател във Висшето училище по
агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР), а през
2013 г. е избран за доцент в професионално
направление „Туризъм” във факултета по „Икономика и
управление” към ВУАРР. Води лекции и упражнения по
дисциплините „Регионална икономика”, „Туристическа
политика на България” , „Алтернативни видове туризъм”
,„Хотелиерство”, „Природен потенциал на местните и
регионални общности”. Научните интереси са в областта
на туризма, туристическите ресурси, климатологията и
хидрологията, природоползване, ландшафтознание и
опазване на околната среда, ГИС и тяхното използване в
обучението, история.
Автор е на монографията „Климатичен туристически
потенциал на Западна и Средна Северна България“,
учебник и електронно помагало по „Туристическа
политика на България”, учебно пособие „Атлас – Европа–
опознаване, морфоструктура, полезни изкопаеми, релеф,
климат, води, почви, растителност, животински свят,
природогеографски райони” и редица стадии и доклади в
тематични направления: климатология и регионални
климати; туризъм, икономика и социално-икономическа
география; ланшафтознание и опазване на околната
среда; методика на обучението.
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Участие в колективи, като специалист от практиката, по
разработване на доклади по ОВОС и в редица проекти
като: BG051PO001-3.1.04 „Подобряване качеството на
общото образование” – разработване на учебни
програми за профилирана подготовка по учебен предмет
география и икономика, на МОМН; BG051PO001-4.3.040056 „Развитие на електронни форми на дистанционно
обучение във ВУАРР” на ВУАРР и др.
От октомври 2007 г. е приет за индивидуален член на
Съюза на учените в България.
Удостоен е с почетното отличие „Неофит Рилски” на
МОМН за дългогодишна и цялостна трудова дейност в
системата на народната просвета през май 2011 г. от
Министъра на образованието.

КЛИМАТИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЗАПАДНА И СРЕДНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
Монографията разглежда един от основните
природни компоненти на средата в локален план,
който влияе върху развитието на рекреацията и
туризма – климатът на Западна и Средна
Северна България. Акцентът е поставен върху
климатичния туристически потенциал на Западна и
Средна Северна България. Проучени са отделните
климатични елементи и комплексите от тях, което
разкрива наличието на определени локални
варианти на фоновия климат и неговия
туристически потенциал.
Авторът има като основна цел да изследва
детайлно климатичните особености на територията
на Западна и Средна Северна България
посредством
разкриване
на
характерните
особености и закономерностите в териториалното
проявление на отделните климатични елементи и
комплекси от тях, предизвикани от въздействието
върху климата на специфичните местни условия,
като характер на релефа, надморска височина и
т.н., и на тази основа – разкриване на климатичния
туристически потенциал на района.
Направена е кратък преглед на степента на
проученост на района, неговото географско
положение и морфографски характеристики.
Посочени са основните източници на изходните
данни, използваните подходи и изследователски
методи. Представени са факторите, които оказват
влияние върху формирането на климата в Западна
и Северна България.
Продължава на стр. 18
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Продължава от стр. 17
Изследването може условно да се раздели на три
части. В първата е направена характеристика на
климатичния туристически потенциал, като е
приложен
т.нар.
„класически
подход“.
Характеризирани са режимът и пространственото
разпределение на основните климатични елементи
(слънчево греене, температура на въздуха, влажност,
валежи, снежна покривка, вятър) и са посочени
основните за района прояви на неблагоприятни
климатични явления.
Във втората част е оценен климатът чрез използване
на редица комплексни климатични показатели
(индекси) с оглед на по-пълното разкриване на
неговия туристически потенциал. Приложени са
индекси на континенталност по Хромов и Горчински,
хидротермален
коефициент
на
Селянинов,
коефициент на овлажняване на Иванов. Специално
внимание е обърнато на комплексните индекси,
свързани с разкриване на рекреационния потенциал и
биоклимата на разглежданата територия. За целта от
механичните комплекси е приложен методът на
комплексно климатичния анализ по Фьодоров и
Чубуков и съответната методика за рекреациона
оценка на климата по Тишков. За първи път за
при
Западна
и
Средна
Северна
България
характеристика на биоклимата са използвани индекси
от групата с еднопосочно въздействие върху
човешкия организъм, като индекси, оценяващи
термичния комфорт; индекси, оценяващи суровостта
на
времето;
индекси,
оценяващи
топлинния
дискомфорт, и др.(общо седем индекса, изчислени за
всяка една от станциите).
В третата част е уточнена климатичната подялба на
Западна и Средна Северна България и е направена
кратка характеристика на климатичните райони.
Разгледани са хронологичните колебания на някои от
елементи, като температура на въздуха, валежи и
вятър, за различни периоди: 1931–1980, 1971–2000,
1981–2010, 1992–2001 г. (периодите 1971–2000 и
1981–2010 г. се прилагат за първи път за
разглеждания регион).

В заключението са направени някои основни
извода. Така например, не само от теоретична, но и
от практическа гледна точка, климатичният
туристически потенциал на Западна и Средна
Северна България, ползван пряко или индиректно
за целите на отдиха, туризма и природолечението,
представлява сам по себе си компонент, при
липсата на който подобна дейности би била
невъзможна.
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Относно радиационния фактор изводът е, че
поради малката територия на страната не се
установяват
съществени
различия
между
отделните нейни части, в това отношение и
Западна и Средна Северна България. Очертаните
различия
между
Дунавската
равнина
и
Предбалкана, от една страна, и Стара планина, от
друга, се дължат предимно на локалното
въздействие на фактори предимно от морфоложко
естество, като например различия в характера на
релефа, наклона на склоновете, както и на
албедото, режима на облачността и др.
Атмосферната
циркулация
влияе
върху
количеството на облачността, както и на валежните
количества, което най-добре се проявява по
северните склонове на Стара планина и нейното
било.
Вътрешногодишният режим на температурата на
въздуха е типичен за земи с умереноконтинентален климат. Есента се оказва по-топла
от пролетта. Установява се, макар и твърде
ограничено
в
пространствено
отношение,
въздействие на водната маса на река Дунав,
главно върху температурните амплитуди. Върху
вертикалния температурен градиент в региона,
особено за земите, попадащи в низинно-хълмистия
хипсометричен пояс, значително въздействие
оказват честите приземни температурни инверсии
там.
В хронологичен порядък се установява в Западна
и Средна Северна България през зимния сезон –
януари (за периода 1971–2000 г. и 1971–2010 г.,
сравнен с 1931–1980 г.) достоверно, статистически
значимо затопляне средно с 1–2˚С. Като резултат
от така констатираното сезонно колебание през
зимата се наблюдава повишаване на средните
годишни температура на въздуха в Западна и
Средна Северна България между 0.2 и 0.6˚С.
Годишната температурна амплитуда е намаляла до
2˚С. Налице е изместване на линията на 0˚С
изотерма на север. Без да е променен характерът
на климата като цяло, смекчаването на
амплитудните разлики е довело до намаление на
степентта на континенталност с 3–6% (по
Горчински). Низинните територии във всички
периоди на устойчиво задържане на температурата
показват увеличение на температурните суми с
абсолютни стойности, стигащи от 3340 до 4550˚С.
Продължава на стр. 19
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Вътрешногодишният режим на валежите в региона
също е типичен за земите с умерено-континентален
климат. Наблюдава се добре проявен вторичен валежен
минимум в края на лятото и началото на есента.
В количествено отношение се установяват три валежни
района – Дунавската равнина с годишен валеж 500–
600 mm, Предбалкана с валежи 600–900 mm и Стара
планина (северен склон) с годишни валежи 900–1400
mm. Колебанията на валежите в края на XX и началото
на XXI в. се характеризират с липса пространствена
синхронност на проявата в отделните валежни райони
през
различните
периоди.
За
периода
1981–
2000 г.(сравнен с основния 1931–1980 г.) е настъпило за
цяла Западна и Средна Северна България общо,
статистически значимо намаляване на валежите, което
варира от 8 до 32% за отделните валежни райони, като
констатираните различия имат случаен характер. Това се
дължи главно на намаление на валежите през пролетнолетния сезон, което е най-осезаемо в планинската част
на региона.
В териториалното разпределение на скоростта на
вятъра се установява наличие на значителни
вътрешнорегионални различия. В Дунавската равнина и
особено в котловинните полета скоростта на вятъра е
най-малка: от 0.8 до 2.2 m/s. Преминавайки през
Предбалкана по северните склонове на Стара планина и
особено в нейните билни части средната скорост
надминава 10 m/s. Доминираща посока на вятъра е
западната до северозападна, веднага следвана от
северна до североизточна, като е необходимо да се
отчита въздействието на локалните условия на релефа.
Западна и Средна Северна България не е пощадена от
редица
неблагоприятни
метеорологични
явления,
измежду
които
заслужават
особено
внимание
градушките, честите през зимата устойчиви приземни
температурни инверсии, силни ветрове, поройни валежи,
както и твърде рядката проява на вихрови бури около
вертикална ос. Установява се съществуване на
траектория на гръмотевичните бури и по посока Тетевен–
Троян.
От извършения комплексно климатичен анализ става
ясно, че в региона, както и в останалите територии на
страната, в целогодишен план абсолютно доминиращо е
немразовитото време. Следват времето с преход на
температурата на въздуха през 0ºС и мразовитото време.
Това
се
отнася,
както
за
низинно-хълмистия
хипсометричен пояс, така и за планинските склонове,
като в зависимост от местоположението съотношенията
между трите основни типа време не се променят, а само
се мени процентното им участие в структурата на
локалния климат.
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Комплексният рекерационно-климатичен потенциал
(Prk), който може да се приеме като крайна
характеристика в петстепенна скала в балове на
качеството на климатичните рекреационни ресурси,
очертава три различни по степен на пригодност района:
най-благоприятни рекреационно-климатични потенциали
са Чипровско-Мургашкият и Веженско-Твърдишкият дял
на Старопланиската верига (с уговорка за най-високите
върхове, като например връх Ботев); с благоприятни –
Средна Дунавска равнина и Западен и Среден
Предбалкан
и
с
най-малко
благоприятни
–
биоклиматичните условия е Западна Дунавска равнина и
Крайдунавските низини. Биоклиматът е характеризиран и
с използването на още 8 различни индекса и показателя,
определящи степента на комфортни, подкомфортни и
комфортни условия, както и степента на суровост на
времето. Направената цялостна характеристика на
климата потвърждава голямата роля, която играе в
проявата и режима на отделните климатични елементи и
на времето като цяло характерът на подстилащата
повърхнина и по-специално – локалният релеф, който,
съчетан с надморската височина, е в основата на
понижаване
на
температурата
във
височина,
увеличаване делът на твърдите валежи, както и
формирането на устойчива снежна покривка и т.н.
От представената монография могат да бъдат откроени
следните по-общи и обобщаващи научни приноси:
1. Предложено е цялостно регионално изследване на
климатичния туристически потенциал на част от
територията на страната - Западна и Средна Северна
България.
2. Установено е статистическо значимо повишаване на
средната стойност на температурата на въздуха през
януари за периодите 1971/2000 и 1971/2010 г. спрямо
интервала 1931/1980 г. с 1-2,00С, което повишава средно
годишната температура с 0,2 – 0,60С, а годишната
0
амплитуда намалява с 1-2,0 С. Нулевата изотерма се
измества на север, като степента на континенталност е
намаляла с 3-6% ( по Горчински).
3. Потвърждават се значителното въздействие на
приземните термичини инверсии върху формирането на
локалният климат на засегнатите от тях земи. Това
особено се отнася за студената част от годината.
4. Установява се съществуване на траектория на
гръмотевичните бури по посока Тетевен – Троян. Уточнен
е пътят на гръмотевичните бури и е изработена карта.
5. За характеризиране на климатичния туристически
потенциал са приложени комплексни показатели и
биоклиматични индекси, оценъчни скали по метода на
Арнолди, а чрез комплексно-климатичния метод на
Фьодоров е направена оценка на комплексния
което
е
рекреационно-климатичен
потенциал,
с
предложен подход при регионално изследване на
биоклимата.
6. Уточнена е климатичната подялба на Западна и
Средна Северна България.
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ECVET-based training of trainers in organic food retailing to
‘EcoQualify’ Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY)
- Define of Community of Practice shared
interests and manifest a common cooperation
agreement among stakeholders of VET in organic
ECVET-based training of trainers in organic
food

retailing

to

‘EcoQualify’

Quality

Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY)
(№ 2013-1-BG1-LEO05-08698)
Проект за трансфер на иновации по Програма
„Леонардо да Винчи“

Координатор: проф. д-р Марияна Иванова
Objectives: The main aim of the ECVETEcoQualify project is to create a training course
and

Target groups: ECVET-EcoQualify addresses
the Priority titled: Support to initial and continuous
training of VET teachers, trainers, tutors and VET
group

1.10.2013 – 30.09.2015

teachers/trainers

training course.

institution managers (LEO-TraInno-8). The target

Период на изпълнение:

for

retail sector in order to produce a market oriented

tutors/instructors

oriented to offer them the abilities needed, so that
they will be able to design, plan and distribute
ECVET and EQF-based training courses in the
field of organic food retailing, including e-learning.
The specific objectives of the project are:
- Translate and adapt of the EQF and ECVET for
EcoQualify to NQF of partner countries;
- Analyze, compile and define didactics and
methodologies for training of teachers/trainers
and tutors in organic sector based on the
“EcoQualify” QAS and following the EQF and
ECVET learning outcomes approach;
- Piloting the on-line training course and collect

includes

teachers

and

trainers,

VET

providers of services and trainers in the field of
lifelong learning. The target sectors are education,
agriculture, organic trade and retailing, ecological
field and food safety. In fact, we refer in particular
to a very specific sector – organic food retailing
which is characterized with a gap of well qualified
teachers/trainers and tutors.
Partnership: University of agribusiness and
rural development (Bulgaria) – Coordinator;
Organic Retailers Association /ORA? (Austria);
Zivy

Venkov

(Check

Republic);

FORUM

Berufsbildunge .V. (Germany); Institut Equalita
(Germany); Ökomarkt e.V. Hamburg (Germany);
Associacione Terre dell’ Adriatico – ADRIALAND
(Italy);

Canakkale

Onsekiz

Mart

University

(Turkey); Education Research Association /ERA/
(Turkey).

feedbacks for its improvement;
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НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В КОНТЕКСТА НА
РЕФОРМИРАНАТА ОБЩА АГРАРНА ПОЛИТИКА НА ЕС

Проектът NEWCAP (Нови европейски стандарти в
контекста на реформираната Обща аграрна
политика на ЕС) се реализира в рамките на
програмата „Учене през целия живот“, подпрограма
„Леонардо да Винчи“ - трансфер на иновации.
Проектът се координира от Словашкия аграрен
университет в Нитра.
Основната цел на проекта е да създаде
интерактивна
образователна
програма
за
действащите лица в селските райони (фермери,
консултанти в областта на земеделието и
населението в селските райони), която ще им
предостави комплексна информация в областта на
новата реформирана Обща аграрна политика.
Специфични цели на проекта:
- да създаде онлайн модули за обучение,
насочени основно върху новата ОАП и поконкретно върху новите компоненти на ОАП
относно директните плащания за фермери и
кръстосани съответствия;
- да създаде виртуална обучителна среда,
осигуряваща лесен достъп на целевите групи до
обучителната програма;
- да подобри квалификацията на консултантите в
областта
на
земеделието
и
тяхната
конкурентоспособност;
- да усъвършенства знанията и уменията на
населението в селските райони в областта на
новата ОАП и по този начин да разгърне тяхната
позиция на трудовия пазар чрез подобряване на
способността им да управляват собствен бизнес в
селските райони.

Екипът на проекта на снимка пред Ректората на ВУАРР ‐
Пловдив
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Задачи на NEWCAP са:
- да се разработи "Териториален Сравнителен
Документ",
анализиращ
ситуацията
в
партньорските страни – Словакия, България и
Италия за прилагането на принципите на Общата
селскостопанска политика;
- да се създаде виртуална учебна среда;
- да се създадат онлайн учебни модули с основен
акцент върху новата реформирана Обща аграрна
политика на ЕС и нейните нови компоненти;
- да се реализира пилотно обучение на лица в
селските райони.
Партньори по проекта са Словашки Аграрен
Университет в Нитра – Координатор, Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите
(ВУАРР), Агроинститут /Нитра/, Италианската
асоциация на фермерите в Тоскана.

Работната среща в Пловдив – заседателната зала на ВУАРР

Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите
съдейства
задълбочено
при
реализацията дейностите по проекта.
В лицето на своите ръководни представители
проф. Марияна Иванова-зам.-ректор, и гл. ас. д-р
Вихра Димитрова- съветник на Ректора, ВУАРР взе
участие в първата работна среща през ноември
2012 година на партньорите в Нитра, Словакия.
В средата на юли тази година проф. М. Иванова и
д-р В. Димитрова се включиха активно във втората
работна среща на партньорите, организирана от
Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите – Пловдив.
На срещата координаторът на проекта проф. Павол
Шварц представи резултатите и напредъка в
изпълнение на проектните задачи. Представен
беше проект на електронната платформа, по която
ще се води on-line обучение, и бяха утвърдени
темите на модулите за обучение, които предстои да
бъдат разработени в следващите няколко месеца.
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Проекти на ВУАРР по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Министерство на образованието и науката
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ‐ ПЛОВДИВ
ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУАРР
Проектът “Развитие на електронни форми на
дистанционно обучение във Висше училище по
агробизнес и развитие на регионите” цели
въвеждане и развитие на електронни форми на
дистанционно обучение във висшето училище за
работа във високо технологична среда в удобно за
обучаемите време и място.
Специфичните цели на проекта са: интензивно и
ефективно използване на най-новите ИКТ и
въвеждане
на
иновационни
образователни
технологии за повишаване на качеството на
обучение; равен достъп до образование за един
значително по-широк кръг обучаеми – хора от
отдалечени райони, хора с увреждания, майки,
заети лица и др.; достъп до най-новите
информационни и комуникационни технологии и
обмен на информация за придобиване и
усъвършенстване на умения за критично мислене,
организационни и комуникативни умения, активно
гражданско съзнание и социално взаимодействие
за формиране на компетентности за управление и
развитие на кариера; предлагане на обучение,
адаптирано към индивидуалните потребности,
избор на преподаватели и курсове, учене през
целия живот;
активни
комуникации между
участниците и осигуряване на обратна връзка;
мотивация за активно участние на обучаемите,
сами контролиращи процеса на учене – не само
като потребители, но и като създатели на учебно
съдържание и споделяне на опит и знания с
другите – връзка студент-студент, работа в екипи;
разпространяване
и
мултиплициране
на
положителен
опит;
присъединяване
към
Европейското
образователно
и
научно
пространство.
Чрез реализацията на проекта, и по-конкретно чрез
изграждането на системата за електронно обучение
и видеоконферентна връзка, студенти от цяла
България ще имат възможност за равен достъп до
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образователни услуги, както и до всички учебни
материали.
Целевите групи на проекта са преподаватели и
студенти на висшето училище. Проектът ще
обхване 95 бр. преподавателски, административен
и технически персонал и 1230 студенти.
Очакваният ефект върху целевите групи е
формиране на умения за използване на
информационните и комуникационните технологии
и за учене през целия живот чрез осигуряване на
достъп и инфраструктура – технически ресурси и
информация;
двустранна
комуникация
и
разширяване на предлаганите курсове и програми
според потребностите.
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0043
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ
ВЪВ ВУАРР В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Проект BG051PO001-3.1.07-0043 „Актуализиране на
учебните програми във ВУАРР в съответствие с
изискванията на пазара на труда”, изпълняван по
ОП
„Развитие
на
човешките
ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на
ЕВ, си поставя следната обща цел: повишаване на
качеството на образование и възможностите за
професионална реализация на обучаващите се
чрез осигуряване на учебно съдържание за
придобиване на търсени знания и умения.
Специфичните цели са: създаване на пряка връзка
между ръководството на висшето училище от една
страна
и
ръководствата
на
предприятия,
организации и ключови експерти от друга;
съвместно предефиниране и актуализиране на
учебните програми във висшето училище;
актуализиране и съчетаване на уменията с пазара
на труда и повишаване на възможностите за
професионална реализация; подобряване на
качеството на обучение във висшето училище.
Продължава на стр. 23
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Проекти на ВУАРР по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Продължава от стр. 22
Целевите групи по проекта са 45 преподаватели,
които ще започнат да преподават по новите и/или
актуализирани учебни планове и програми, и 5600
студенти (ВУАРР – Пловдив, Филиал Русе и
Филиал Велико Търново), започнали обучение по
новите и/или актуализирани учебни планове и
програми. По този начин проектът ще осигури
активно включване в учебния процес на
преподаватели и студенти за получаване на
търсени от бизнеса знания и умения, повишаване
качеството на обучение и възможностите за
професионална реализация на завършващите.
Дейностите по проекта за апробиране на новите
и/или актуализираните учебни програми ще
допринесат за по-високо качество на провежданите
практически занятия и по-широко взаимодействие
на преподавателите на висшето училище с
бизнеса.
Очакваните ефекти върху целевите групи са:
осигуряване на обучение в съответствие с нуждите
на бизнеса; активно участие в изпълнението на
дейностите; придобиване на търсени от бизнеса
знания и умения; повишаване на възможностите за
професионална реализация; разширяване на
предлаганите
курсове
и
програми
според
потребностите.
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВУАРР
Общата цел на проект BG051PO001-3.1.08-0039
„Усъвършенстване на системата за управление във
ВУАРР”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален
фонд на ЕС, е усъвършенстване на системата за
управление на ВУАРР чрез изграждане на
комплексно
програмно
осигуряване
за
синхронизиране и автоматизиране на дейностите
по управление и въвеждане на мерки, свързани с
изграждането и развитието на единни критерии за
висшето училище и неговите филиали, нови
стандарти и процедури за управление на
качеството и повишаване ефективността на
образователния процес.
Специфичните цели са:
- усъвършенстване на системата за управление
във ВУАРР – система за управление на качеството,
система за администриране на процесите, система
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за информационно обслужване на учебната
дейност, система за събиране на информация за
научноизследователската
дейност,
студентски
изяви, събития и др.;
- разработване на критерии, методи и процедури
за повишаване на качеството на дейностите във
висшето училище и резултатите от тях;
- изграждане
на
комплексно
програмно
осигуряване и усъвършенстване управлението на
ресурсите;
- въвеждане на иновативност в дейностите,
извършвани от структурните звена на ВУАРР на
всички нива с насоченост към подобряване
качеството на дейностите и ресурсна осигуреност –
планиране, организиране, протичане и контрол,
получени резултати, академична и обществена
валидност и престиж.
Дейности:
1. Анализ на състоянието, определяне на политика за
усъвършенстване на система за управление във ВУАРР,
разработване на критерии за управление на качеството и
за изграждане на програмното осигуряване
2. Проектиране и алгоритмизиране на програмното
осигуряване за управление във ВУАРР
3. Реализиране на комплексно програмно осигуряване за
усъвършенстване
управлението
на
ресурсите
(реализирането на цялата информационно-програмна
система) с цел непрекъснато подобряване качеството на
обучение,
научна
дейност
и
административно
обслужване и усъвършенстване управлението на
ресурсите
4. Апробация на ППП и на процесите по
информационното осигуряване за събиране и анализ на
данни за непрекъснато подобряване на качеството на
обучение
5. Обучение и повишаване на мотивацията на
преподавателския и административния персонал за
работа с информационно-програмната система
6. Осигуряване на публичност

Очаквани резултати:
- изграждане и развитие на стандарти и
процедури за управление на качеството в
съответствие с рейтинговата система на висшите
училища;
- изграждане
на
единна
комплексна
информационна система за управление на
дейностите и процесите във висшето училище;
- подобряване на основните и спомагателните
работни процеси във висшето училище;
- повишаване на компетентността и мотивацията
на преподавателите и служителите.
Продължава на стр. 24

стр. 23

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Проекти на ВУАРР по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Продължава от стр. 23
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.09-0004
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА
КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ВУАРР
Проектът „Усъвършенстване на системата за
квалификация
и
кариерно
израстване
на
преподавателите на ВУАРР” цели насърчаване и
подпомагане развитието на собствени кадри,
мотивирани да продължат развитието си в сферата
на науката и образованието.
Областите на развитие са в съответствие с
Национална стратегия за развитие на научните
изследвания 2020, най - важният акцент от която е
широката научна визия, базирана на силните
страни на българската наука и икономика и с
потенциал да мобилизира едновременно учените и
предприемачите – правилният път за постигането
на устойчива конкурентоспособност.
Целевата група по проекта са преподавателите на
висшето училище. Ще бъдат проведени 6 различни
курса в ключовите области – чуждоезикови умения;
умения за използване на ИКТ в преподаването;
специфични
професионални
умения
и
компетенции, свързани със съвременните програми
за обучение.
Проектът
ще
обхване
60
преподаватели.
Реализирането на проекта ще помогне на
развитието на преподавателите в ключови области
и реализация в сферата на образованието и
науката, ще осигури необходимите компетенции за
установяване на контакти в страна и чужбина.

Всеки студент има право да бъде включен в
практическо обучение по проекта веднъж в рамките
на своето обучение за придобиване на всяка една
образователно-квалификационна степен (веднъж
като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В
бюджета на проекта са предвидени и средства за
възнаграждение на академични наставници от
висшите училища и ментори от страна на
работодателя. Бюджетът на проект “Студентски
практики” е 56 000 000 лева.
Уважаеми студенти,
От 12.08.2013 г. е активно меню "Приключване на
практика" за онези от вас, които вече са приключили
своята практика. То се състои от три части:
I. Финален отчет за приключване на практика;
II. Самооценка на представянето и оценка на
проведената практика;
III. Обобщена оценка за участието в практическото
обучение.
Имайте предвид, че финалният отчет се попълва само
онлайн, както от студента, така и от ментора и
академичния наставник, за което не е необходимо
отчетът да се предава на хартиен носител.
Попълването на меню “Приключване на практика” от
трите страни - студент, ментор и академичен наставник
следва да се извършва най-късно до 5-о число на
месеца, следващ месеца на приключване на практиката
(напр. ако приключвате през август, попълването на
формите от трите страни трябва да се направи до 5-и
септември, вкл.).
След като Вашият ментор и академичен наставник
потвърдят финалния Ви отчет и попълнят оценка за
проведената практика, формата се заключва и
практиката се счита за приключена успешно.
Екип на проект “Студентски практики”

ПРОЕКТ «СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ»

ПРОЕКТ «СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ»

Проект “Студентски практики” се изпълнява в
партньорство с всичките 51 висши училища в
България, създадени в съответствие със Закона за
висшето образование. Практическо обучение
трябва да проведат над 60 000 студенти. За
участие в предвидената практика могат да
кандидатстват всички редовни и задочни студенти,
вписани в Регистъра на действащите и прекъснали
студенти и докторанти, поддържан от МОН. За
успешно приключило се счита практическото
обучение, проведено в реална работна среда в
рамките на 240 часа. След приключването и
отчитането на практиката на студента се изплаща
стипендия в размер от 480 лв.

Уважаеми студенти,
Започна новата учебна година, а с това и екипът на
проект „Студентски стипендии“ започна подготовката за
новата кампания за кандидатстване за стипендии за
успех и за специални стипендии. Нека си пожелаем
успешна съвместна работа и както винаги, разчитаме на
обратната връзка от Вас, за да направим заедно проекта
още по-добър и по-успешен!
Кампанията е предвидена за м. декември 2013 г. и
януари 2014 г.
Точните срокове и график ще бъдат обявени през м.
ноември – достатъчно време преди старта на самата
кампания. Информацията ще бъде изнесена във висшите
училища, в техните сайтове, в сайта на проекта, във
фейсбук страницата на проекта, в сайта на МОН и в
медиите. Технологията на кандидатстване няма да се
промени.

Година I, бр. 4, юли - септември 2013

стр. 24

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

НА ДОБЪР ЧАС НА ВИПУСК 2013 БАКАЛАВРИ!
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РЕАЛИЗИРАТ ДОБРЕ
До момента сме дипломирали над 17 000 висшисти
и всички се реализират добре. Сред тях няма
такива, които да са регистрирани като безработни.
Ние сме единственият университет в България,
който може да се похвали с нулева безработица“.
Випуск’2013 на ВУАРР завършва с 68 отличници.
Те получиха специални грамоти, медали и значки
от Академичното ръководство.
Отличничката Мария Баева с искрено слово към
преподаватели и колеги

В деня на Вярата, Надеждата и Любовта, Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите
дипломира 302 бакалаври от специалностите:
„Стопанско управление“, „Икономика на туризма“ „
Аграрна
икономика“,
„Агротехнологии“
и
„Технологии по градинарство и винарство“.
Средният успех на Випуск 2013 е 5,02.

Студентското приятелство е незаменимо

Със златен медал бяха удостоени Цветанка
Александрова / Агротехнологии“/ и Мария Баева
/“Икономика на туризма“/. Сребърен медал бе
връчен на Станка Механджийска /“Технологии по
градинарство и винарство“/ и Силция Дацева
/Агротехнологии/. С бронзов бяха отличени
Красимира Донева /Агротехнологии/ и Васил
Байлов /“Стопанско управление/.
Време за щастливи усмивки

В словото си пред абсолвентите, Ректорът на
ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров заяви,
че:“ Днес е един исторически ден за всеки един от
Вас и за висшето училище. Истинските празници в
живота са, когато човек получи резултат от
дългогодишен труд, признание за положените
усилия и направи отчет за един много важен етап
от своя живот. Ние, Вашите преподаватели,
искрено се гордеем с Вашите резултати. Те са
резултат на Вашия интелект, трудолюбие и воля за
успех. Убедени сме, че ще успеете и в своята
практическа реализация на висшистите, защото
всяка
година
нараства
интелектуалното
и
културното равнище на нашето училище. Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите
обучава на 7500 студенти от страната и чужбина.
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проф. д-р Мария Попова, проф. дсн Димитър
Брайков и доц. д-р Георги Москов, както и гостпрофесорите по програма Еразъм, които в момента
са на мобилен обмен във ВУАРР: Dalia Susniene,
Lina Kazokiene от Технологичния университет на
Каунас, Филиал Паневезис – от Литва, д-р Nazan
Cevik и Mustafa Ogutcu от Университета в
Чанаккале, Турция.

След години упорит труд, идва радостта

Проф. д‐р Любен Христов за снимка със своите студенти в
парка на ВУАРР

По време на официалната церемония Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите
връчи тържествено и дипломите на първите си
хабилитирани доценти и професори по Закона за
развитие на академичния състав в Република
България.
Сред официалните гости на дипломирането бяха
инж. Ральо Ралев – кмет на Район Северен на
Община Пловдив, удостоените с почетното звание
„ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” на висшето училище:
Готови за нови професионални предизвикателства

Вестник на студенти, преподаватели и служители на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

По инициатива на Студентски съвет към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
С любезната подкрепа на Ректора на ВУАРР проф. д‐р инж. Димитър Димитров
Редакционна колегия: Величка Димова, Екатерина Арабска; Репортери: Соня Димитрова и Гергана Дзанева

Очакваме Вашите коментари и материали на e-mail: vatribuna@uard.bg
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