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АКРЕДИТАЦИЯ

   През 2017 г. с решение на НАОА Висшето училище по 
агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получава
институционална акредитация за период от 6 г. с обща 
оценка 9,03.
    През 2019 г. ВУАРР получава програмна акредитация по 
професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ 
с оценка 7,79 и 3.8 „Икономика“ с оценка 8,09.
     През 2016 г. с решение на НАОА Висше училище по агро-
бизнес и развитие на регионите получава програмна акреди-
тация за две докторски програми:
    – „Растениевъдство“ в Професионално направление 6.1 
„Растениевъдство“ с оценка 8,88 за срок от пет години;
         –  „Финанси и банково дело“ в Професионално направление 
3.8 „Икономика“ с оценка 8,75 за срок от пет години.

    Системата за управление на качеството във ВУАРР е 
сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.



СКЪПИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

      Заслужавате поздравления за правилния избор на нашето 
висше училище. Защото има поне 10 причини за това:
    1. ВУАРР е единственото висше училище в България, чиито 
бакалаври, магистри и доктори се реализират у нас и в 
Европа на 100% - няма регистрирани безработни.
    2. Тук се обучават над 5000 студенти и този факт класира 
висшето училище в първата десетка сред всички български 
университети.
  3. Нашите основополагащи принципи са: „Обичай, работи, 
учи!“; „Вяра, наука, труд!“; „Чух и забравих, видях и запомних, 
направих и разбрах!“;  „Толкова теория, колкото е нужна за 
практиката!“.
  4. Акредитирани са всички законови форми на обучение, 
включително задочна, индивидуална и дистанционна, така че 
всеки може да учи, без да се разделя с любимите си хора и 
работата си.
  5. На тел. 032 960 360 можете да научите кой е най-
близкият до Вас филиал, локален център или офис, за да 
спестите време и пари.
    6. Таксите ни са най-изгодни от всички университети.
    7. За 8-ми декември студентите получават подаръци
/автомобил, лаптопи, стипендии, екскурзии в чужбина/.
 8. Освен висше образование, ние предлагаме средно 
образование /от 1 до 12 клас/ и занималня за деца до 4 клас.
 9. Тук се издава едновременно българска диплома и 
европейско дипломно приложение.
  10. А преди да се запишете, непременно питайте студенти, 
които вече учат във ВУАРР.

    Пожелавам успех на трудолюбивите, амбициозните и 
предприемчивите!

ПРЕЗИДЕНТ:

АКАД. ПРОФ.  Д. К. ДИМИТРОВ ЯНУАРИ 2020



БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление:
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Професионално направление:
ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

АГРАРНА ИКОНОМИКА

БИЗНЕС И ПРЕПРИЕМАЧЕСТВО

ФИНАНСИ

СЧЕТОВОДСТВО

Прием: с конкурсен изпит или оценка от ДЗИ

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ДВЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
НАПРАВЛЕНИЯ
 - „МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ“
 - „КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ“



   Специалността съчетава мотивация, знания и умения в 
петте главни функции на всяка система за управление – мар-
кетинг, иновации, финанси, производство и персонал, осигу-
рявани с изучаване на общообразователни, управленски, 
икономически и правни дисциплини. 

обучение и на английски и руски език
Стопанско управление

Управление на агробизнеса

     Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квали-
фикация “Мениджър”.

  Специалността предлага подготовка в областта на 
управлението на предприятията от аграрния и хранителния 
сектор – производство, финанси, иновации, персонал и др. 
Обучението предлага фундамент, върху който студентите 
успешно развиват собствен бизнес и изпълняват задъл-
женията си с талант и креативност.
    Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квали-
фикация “Мениджър”.



Управление на човешките
ресурси

   Специалността подготвя професионалисти със задълбо-
чени теоретични знания и практически умения за развитие 
и рационално оползотворяване на човешкия капитал, като 
предлага компилация от знания и умения в областта на 
икономиката и бизнеса, социалните науки и психологията. 
Студентите се реализират като мениджъри по управление 
на човешките ресурси, ръководители и специалисти в 
HR отдели, консултанти, преподаватели и учени, както в 
публичния сектор, така и в частния бизнес.
   Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална ква-
лификация “Мениджър”.

Управление на
информационните системи

    Специалността предлага придобиване на знания и умения 
в областта на проектирането и използването на съвремен-
ните бизнес и информационни системи и технологии; 
техническото и програмното осигуряване на бизнес проце-
си, анализ на нуждите от използване и обработка на инфор-
мационни ресурси, статистически анализ; създаването и 
поддържането на бази данни; осигуряване на комплексна 
защитеност на информационните ресурси; приложение на 
информационните технологии  в управлението на бизнеса и 
администрацията и др.
     Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квали-
фикация “Мениджър”.



Икономика на туризма
обучение и на английски и руски език

      

    Специалността предлага знания и умения за работа в ту-
ристически обекти, туроператорски организации, хотели,
балнеоложки комплекси, за собствен бизнес и др. Има въз-
можност за учебни практики и стажове в престижни курор-
ти в страната и в чужбина. Студентите се реализират 
във всички сфери на туризма като икономисти, мениджъри, 
консултанти и др., развиват собствен туристически бизнес 
в областта на хотелиерството и ресторантьорството, 
туроператорската, агентска и транспортна дейност, 
туристическата анимация и екскурзоводската дейност.
    Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квали-
фикация “Икономист”.



Аграрна икономика

Бизнес и предприемачество

   Обучението обхваща дейности и функции, свързани със 
стопанската дейност на предприятията и институциите в 
аграрната сфера. Студентите придобиват знания и умения 
за маркетинговата, производствената, иновационната, 
инвестиционната, финансовата и посредническата дейност 
в организациите в сектор „Земеделие“ и свързаните с него 
институции, финансово-икономическите и пазарните процеси 
и отношения, технологията, организацията, управлението и 
механизмите на функциониране на аграрните предприятия, 
на държавното и пазарно регулиране в аграрния сектор.

  Специалността предлага придобиване на задълбочени 
теоретични знания и практически умения в областта на 
управлението на бизнеса и предприемаческата дейност в 
контекста на устойчивото регионално развитие, формиране 
на икономическа, екологична и социална култура, възпитаване 
на предприемаческо мислене и поведение. Студентите имат 
възможност да стартират и развиват собствен бизнес; да се 
реализират като ръководители на различни равнища в бизнес 
организации; да извършват консултантска и експертна 
дейност; да участват в национални и международни проекти; 
да работят в научноизследователски организации и др.

     Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квали-
фикация “Икономист”.

    Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квали-
фикация “Икономист”.



Финанси
обучение и на английски и руски език

    Обучението по специалността формира знания по въпро-
сите на публичните и корпоративните финанси, данъците 
и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, 
организацията и управлението на банките и банковата 
система, валутните пазари, инвестициите, сделките с 
ценни книжа и др. Студентите се реализират успешно във 
финансово-кредитни институти, финансово-брокерски къщи, 
малки и средни предприятия, застрахователни компании, 
пенсионни и здравноосигурителни фондове, митници, данъчни 
подразделения, контролни органи, областни и общински 
администрации и др.

    Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квали-
фикация “Икономист”.

Счетоводство

     Студентите придобиват теоретични знания за същност-
та на счетоводството и счетоводната информация, за 
връзката им с основните функции на управлението на 
предприятието, за методите и техниките на създаване и 
използване на счетоводната информация, за нормативната 
уредба на счетоводството в България, както и за неговата 
организация в отчетно обособените структури.
    Завършилите специалността придобиват образователно-
квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квали-
фикация “Икономист”.



МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление:
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА“
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО“

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И
  УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ 
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И
  РАЗВИТИЕ“
АРТМЕНИДЖМЪНТ

АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ

МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО“

МЕДИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Прием по документи



МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление:
ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ“
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „АГРОЛЕСОВЪДСТВО“

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ТУРИЗЪМ“

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

БИЗНЕС ЛОГИСТИКА

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

Прием по документи



Стопанско управление
обучение и на английски и руски език

   Обучението включва придобиване на знания и умения в 
областта на организацията и управлението на предприя-
тията, лидерството, общуването и делегирането на отго-
ворности, работа в екип, бизнес планиране, бизнес анализ, 
методите и стратегиите в управлението, управлението 
на организационната промяна, франчайзинга и аутсорсинга, 
административния мениджмънт, регионалните пазари и 
международни търговски операции, интеркултурната кому-
никация, количествените методи за риск мениджмънт, 
финансовия мениджмънт, банковия мениджмънт, управлен-
ското счетоводство, електронните административни услу-
ги, основите на ЕС и др.
   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по стопанско управление”.



Стопанско управление  със
специализация  „Управление на 

агробизнеса“

  По време на специализацията студентите получават 
целенасочена теоретична и практико-приложна подготовка 
в областта на организацията и управлението на аграрния 
сектор, икономиката и управлението на фирмено, регионално 
и международно равнище, управлението на човешки, матери-
ални, финансови и информационни ресурси в аграрния бизнес.   
Специализацията „Управление на агробизнеса“ е създадена 
с перспектива да се превърне в международна магистър-
ска програма AGRIMBA, в която обучението се провежда на 
английски език с участието на преподаватели от чужбина в 
съвременна платформа за електронно обучение.

   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по стопанско управление”.



Стопанско управление със
специализация 

„Национална сигурност“

Специализация
„Корпоративно лидерство“

   Специализацията е насочена към придобиване на знания и 
умения в областта на стопанското управление, управление-
то на бизнес процесите и човешките ресурси в икономиката, 
информационните, икономическите, социалните, научнотех-
нологичните и др. аспекти на националната и меж-
дународна сигурност, вземането на управленски решения, 
стратегическо мислене и мениджмънт на системите на 
националната сигурност в динамичната и сложна вътрешна 
и външна среда, институциите за управление на системите 
за национална, европейска, регионална и международна си-
гурност, за теориите на стратегическото ръководство, 
управление, командване и лидерство и др.

 Свободноизбираема профилираща специализация в 
магистърските програми „Стопанско управление“ и 
„Мениджмънт и бизнес психология“, която предлага обучение 
в областта на съвременните разбирания за лидерството, 
корпоративната култура и организационното развитие.  
Студентите придобиват знания за най-важните концепции и 
парадигми за лидерството в условията на глобализационните 
процеси и инициативи за устойчиво развитие във връзка с 
развитието и приложението на нови корпоративни практики 
за добро управление и ефективно лидерство.

   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по стопанско управление”.



Управление на проекти

   Специалността предлага специализирана подготовка за 
придобиване на знания и умения за основните подходи, ха-
рактеристики и етапи в разработването, организацията, 
оценката и управлението на проекти, систематизиране, 
анализ и използване на възможностите за реализирането на 
проекти, финансирани от националния бюджет, европейски-
те фондове и други източници, за извършване на пазарен 
анализ, планиране и управление на фирмената практика, ана-
лиз и оценка на риска при проектното финансиране, вземане 
на решения във връзка с финансирането, подготовката 
и реализацията на проекти, работа в екип, извършване на 
научноизследователска работа и др. Студентите се реали-
зират като ръководители, експерти и консултанти по под-
готовка и управление на проекти в различни институции и 
организации, висши училища, научноизследователски инсти-
тути и др.

  Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по управление на проекти”.



Управление на селските 
райони

   Специалността прилага интердисциплинарни подходи в 
широк спектър от икономически, социални, природни и поли-
тически направления за придобиване на знания и умения 
за управление и развитие на политики за икономическо и 
социално сближаване, анализ, разработване и оценка на 
алтернативи и стратегии на развитие на селските райони; 
идентифициране на комплексни регионални проблеми; 
разработване и реализация на управленски планове и проек-
ти; провеждане на регионалната политика на ЕС при отчи-
тане на специфичните особености и интереси на селските 
райони в България.
  Специалността се предлага със свободно избираема 
профилираща специализация „Екологично земеделие и 
устойчиво развитие“, за която не се заплаща  допълнително.

   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по управление на селските райони”.



Управление на общините със 
специализация „Регионално 

планиране и развитие“

     Специалността предлага придобиване на знания и умения 
за приложение на методите на регионалния анализ и изслед-
вания, изготвяне на стратегически регионални планове, 
вземане на решения за развитие на регионалните системи 
на различно ниво, програмиране и проектиране на социално-
икономическото им развитие, разработване на политики и 
стратегии за развитие на национално, регионално и местно 
ниво, функциите и правомощията на общината, общинския 
съвет, кмета, областния управител и взаимодействията 
между тях. 

   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация  “Магистър по управление на общините”.



Артмениджмънт

  Специалността предлага обучение за придобиване на 
знания и умения за управление на организации и дейности в 
областта на изкуството и културата в регионите, галерис-
тиката и кураторството, развитие на българското култур-
но наследство, което се съхранява в селските райони и 
продължаването на добрите национални традиции в читалищ-
ната работа, организирането, провеждането и финанси-
рането на събития и проекти в областта на изкуството. 
Студентите изучават методите за разработване на кул-
турни политики и стратегии на организациите, организи-
ране и провеждане на рекламни кампании в областта на 
изкуството и културата, разработване на концепции за 
управление на изкуството.
   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по артмениджмънт”.



Административно-
информационен 

мениджмънт

   Специалността е с подчертано приложна насоченост в 
областта на планиране, организиране, ръководене, контроли-
ране и използване на информацията като стратегически 
ресурс на организационната единица, приложение на инфор-
мационните и комуникационни технологии и ресурси за ре-
шаване на проблеми, свързани с информационното обезпеча-
ване на процесите в бизнеса, администрацията, науката 
и др. Тя дава възможност за осъществяване на ефективна 
връзка между придобитите знания и умения в предходната 
завършена бакалавърска или магистърска специалност със 
спецификата на приложение на информационните технологии 
в административна и бизнес среда.
  Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по административно-информацио-
нен мениджмънт”.



Управление на
комуникационните системи

    Специалността предлага задълбочено изучаване на теория-
та и практиката на комуникациите вътре в организациите 
и между организациите, на електронните комуникационни 
системи в контекста на глобалното използване в информа-
ционните технологии в управлението, администрацията, 
проектирането, изграждането, организацията и управлението 
на комуникационните и информационни системи, самостоя-
телно разрешаване на проблемни ситуaции и използване на 
авангардни технологии в управлението и др.
   Завършилите могат да проектират, изграждат, организи-
рат и управляват информационните и комуникационните 
системи в организациите в условията на разнообразна и 
непрекъснато променяща се среда.
  Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по управление на комуникационните 
системи”.

 Здравен мениджмънт

   Специалността предлага придобиване на знания и умения 
за здравната политика, икономиката и финансирането на 
здравеопазването, правното регулиране, медико-статисти-
чески, маркетингови и управленски подходи в управлението 
на здравни организации и проекти в областта на здраве-
опазването, същността и съдържанието на организацията 
и управлението на системата на здравеопазването, прила-
гане на различни видове технологии на управлението.
    Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по здравен мениджмънт”.



Мениджмънт 
на храните и храненето

обучение и на английски език

   Специалността е с мултидисциплинарен характер и от-
разява връзката между управлението, контрола и качество-
то на храните, процеса на хранене и здравето на човека. 
Изучават се управленски подходи при храненето, храните и 
нутриентният им състав, контролът на качеството им, на 
хранителния прием, взаимодействията помежду им, както и 
със социалните и биологичните фактори и околната среда, 
връзката между качеството на храните, храненето, здравето 
и болестите. Придобиват се умения за самостоятелна 
работа и изпълнение на задачи по управлението и оценяването 
на храненето и контрола на храните, научнопрактическа 
и консултативна дейност в областта на храненето и 
диететиката, разработване на препоръки за хранене за 
превенция на болести, диетични режими и компетенции за 
реализиране на хранителната политика.
  Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по мениджмънт на храните и хра-
ненето”.



Мениджмънт 
на човешките ресурси

обучение и на английски и руски език

   Специалността предлага комплексна и задълбочена под-
готовка за управление на човешките ресурси в условията 
на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. 
Съдържанието на програмата е ориентирано към изгражда-
не на компетенции във всички фундаментални аспекти на 
управлението на човешките ресурси – механизми за проек-
тиране на ефективни системи за управление на човешките 
ресурси и тяхното синхронизиране с бизнес стратегията на 
организацията; юридическа рамка на трудовите отношения; 
принципи за изграждане на справедливи и мотивиращи 
системи за възнаграждение; използване на информационни 
системи; психологическата среда на управлението на 
човешките ресурси и методи за нейното изследване; 
инструментариум на управленското консултиране.
   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по мениджмънт на човешките ре-
сурси”.



Спортен мениджмънт

  Специалността предлага подготовка за принципите и 
методите в управлението на физическото възпитание и 
спорта; правно-нормативната уредба на спорта; принципите, 
методите и тактиките в дейността на спортния мениджър; 
основите на спортния маркетинг; икономическите 
отношения в спорта; разработването и управлението на 
програми и проекти в спорта; управлението на национални и 
международни спортни организации.
  Професионалната реализация на завършилите е като 
мениджъри в национални и международни спортни организации, 
спортни клубове, общински администрации, формирования 
за спортни услуги, маркетингови и посреднически агенции 
в спорта, фирми за производство и търговия със спортни 
артикули и др. 
   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по спортен мениджмънт”.



Мениджмънт и бизнес 
психология

   Целта на обучението е подготвката на квалифицирани 
специалисти, които да познават добре и да могат да управ-
ляват икономическите процеси в различни организации, да 
водят преговори. Завършилите придобиват умения да пра-
вят критичен анализ на принципи и процеси в областта на 
бизнес психологията; притежават разширени и задълбочени 
теоретични и фактологични знания в областта на менидж-
мънта и психологията, включително свързани с най-новите 
постижения в нея.
   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по мениджмънт и бизнес психология”.

Медиен мениджмънт

   Специалността подготвя професионалисти с лидерски и 
предприемачески умения за осъществяване на основните 
мениджърски дейности в медийната организация. Завършили-
те притежават задълбочени теоретични знания в областта 
на медийния мениджмънт, включително свързани  с най-нови-
те постижения в управлението, маркетинга, рекламата, 
бизнес етиката и комуникациите; използват съвременни 
информационни и комуникационни технологии и ги прилагат за 
оптимизиране организацията на работата и управлението. 
Студентите придобиват умения за работа в екип; поемане 
на отговорност и риск; творчество и креативно мислене; 
добра писмена и устна комуникация.
   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по медиен мениджмънт”.



Икономика и управление 
на агробизнеса

     Специалността предлага обучение за придобиване на зна-
ния и умения, професионални навици и качества, необходими 
за развитие в областта на агробизнеса и провеждане на 
ефективна агробизнес политика, адекватна на съвременни-
те условия в съответствие с условията на протичащата 
глобализация на бизнеса.
   Специалността се предлага с две свободно избираеми 
профилиращи специализации, за които не се заплаща допъл-
нително:
    - Екологична сигурност
    - Агролесовъдство
     Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по икономика и управление на агро-
бизнеса”.



Икономика и управление на
регионите със специализация

„Маркетинг в публичния сектор“

  Специалността е насочена към усвояване на знания и 
умения в областта на икономиката и управлението на ре-
гионите; анализ, планиране и управление на регионалното 
развитие и маркетинговите дейности с цел най-пълното, 
своевременно и качествено обслужване на потребителите 
и провеждане на ефективна маркетингова политика в публич-
ния сектор; решаване на проблемите, свързани с постигане 
на балансирано и устойчиво развитие на регионите и дъл-
госрочния регионален социално-икономически растеж.
   Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по икономика и управление на регио-
ните”.



Икономика и управление на 
регионите със специализация

„Туризъм“

       Специалността предлага придобиване на знания и умения за 
работа в отделните сектори на туристическата индустрия 
на регионите в съответствие със съвременните изисквания 
на българската и чуждестранна туристическа практика; 
за ефективно използване и управление на икономическата 
дейност на предприятия в областта на туризма; на турис-
тическите ресурси за развитие на туристическата 
сфера и за регионално развитие; регионалната икономика; 
регионалния анализ; стратегическо планиране на социално-
икономическо развитие на местно, областно и централно 
ниво; решаване на проблемите на балансирано и устойчиво 
развитие на регионите.

  Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по икономика и управление на регио-
ните”.

Финанси и банково дело
обучение и на английски и руски език

  Обучението в специалността предлага придобиване на 
актуални и търсени знания и умения в областта на публич-
ните и корпоративните финанси, бюджетната, финансовата 
и банковата система, финансовия и банковия мениджмънт, 
организация на банковата дейност, провеждане на ефективна 
фискална и монетарна политика и др.
  Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по финанси и банково дело”.



Счетоводство и одит

Бизнес логистика

  Специалността предлага придобиване на знания и уме-
ния за извършване на финансово-счетоводен анализ, на 
международните счетоводни стандарти, на одиторските 
стандарти; извършва контрол за спазването на финансовата 
дисциплина; познаване на структурата ни организацията 
на предприятието, правомощията на длъжностните лица, 
фирмената култура.

   Специалността предлага придобиване на знания и умения 
за интегрирано управление на логистичните дейности в 
съвременните бизнес организации. Учебният план предлага 
приложение на добрите световни практики в обучението 
в областта на управлението на веригата на доставки и 
възможностите за подобряване на дейността на бизнес 
организациите в условията на глобализираща се икономика.  
Студентите намират професионална реализация на различни 
нива на управление във всички отрасли и сфери на икономиката, 
вкл. организации, специализирани в логистичните услуги, 
производствени и търговски предприятия, структури на 
държавното и местното управление, експертни, консултант-
ски и научни организации и др. 

  Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по счетоводство и одит”.

  Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по бизнес логистика”.



Международен бизнес

  Специалността предлага специализирана подготовка в 
областта на организацията и управлението на външноиконо-
мическите отношения, международната търговия, междуна-
родния бизнес и финанси; анализа на конюнктурата на 
международните пазари и международния маркетинг; органи-
зирането на международните стокови и фондови борси и др.

   ВУАРР прилага Европейската система за натрупване и 
трансфер на кредити (ECTS) с цел осигуряване на между-
народната сравнимост и академичното признаване, 
улесняване на студентската мобилност и индивидуални 
форми на обучение.

     Завършилите специалността придобиват професиoнална 
квалификация “Магистър по международен бизнес”.

  СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ



ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление:
ИКОНОМИКА
ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

Професионално направление:
РАСТЕНИЕВЪДСТВО

РАСТЕНИЕВЪДСТВО



Финанси и банково дело

     Докторската програма „Финанси и банково дело“ предлага 
придобиване на тясно специализирани познания в областта 
на финансите и банковото дело и работа по конкретни 
изследователски проблеми. Учебният план предвижда про-
дължителността на обучението да бъде в рамките до три 
години за докторантите, зачислени в редовна и самос-
тоятелна форма, и до четири години за докторантите, за-
числени в задочна форма на обучение.

Растениевъдство

      Целта на обучението в докторска програма „Растениевъд-
ство“ е да предостави разширени и задълбочени познания в 
различни направления на растениевъдството и иновативни 
технологии на отглеждане на земеделските култури;  
възможности за усвояване на теорията и практиката на 
съвременните методи, прилагани в изследователския процес; 
развитие на умения за експериментална работа; усвояване на 
съвременните методи на преподаване и академично писане; 
опазването на природните ресурси и устойчивото развитие.



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

   Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
предлага допълнително обучение в квалификационни курсове 
и специализации в различни области на мениджмънта, 
икономиката, технологиите и иновационните практики.
    Темите на предлаганите квалификационни курсове и  спе-
циализации се актуализират постоянно съобразно желанията 
на кандидатите за придобиване на необходимата квали-
фикация.
    Центърът за професионална квалификация предлага допъл-
нително обучение на студенти и възпитаниците на ВУАРР и 
обучение на външни потребители и организации.

      Дългосрочни и краткосрочни курсове съгласно изиск-
ванията на Програмата за развитие на селските райони
     30 часа
    – Опазване на компонентите на околната среда в земе-
делския сектор
      – Агроекология
      –  Пчеларство
      –  Биологично пчеларство
      –  Биологично земеделие

     150 часа
         – Зеленчукопроизводство
        – Овощарство
        – Лозарство
        – Билкарство
        – Биологично земеделие
        – Животновъдство
        – Пчеларство
        – Биологично пчеларство



    Обучение на професионални потребители на продукти 
за растителна защита от професионална категория на 
употреба - 30 часа
по програма, одобрена от Българска агенция по безопасност 
на храните

     Управление на безопасността на храните  - 30 часа
съгласно изискванията на чл. 23, ал. 3 от Закон за храните

    Практическо обучение по Закона за мерките срещу 
изпирането на пари (ЗМИП)

   Професионална квалификация на педагогическите спе-
циалисти съгласно изискванията на Наредба № 12 от 
01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие 
на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти.
    Обучение за придобиване на професионална квалифика-
ция „учител“ съгласно Наредба за държавните изисквания 
за придобиване на професионална квалификация „учител“ в 
сила от учебната 2017/2018 година за лица със завършено 
висше образование в ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в 
професионални направления 3.7. Администрация и управление 
и 3.8. Икономика
     Продължителност на обучението: 3 семестъра.



ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА  ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОБУЧЕНИЕ,  МЛАДЕЖ И СПОРТ „ЕРАЗЪМ+“

    – студентска мобилност с цел обучение в друго висше 
учебно заведение в чужбина или с цел практика в предприятие 
или организация по специалността в чужбинa;
      – мобилност на персонала с цел обучение или с цел препо-
даване. 

     За периода на своето обучение в чуждестранна институ-
ция студентите получават финансова  субсидия за престоя 
и не заплащат в университета партньор: академична 
такса за обучение; такса за регистрация в приемащата 
институция; такса за полагане на изпити; такса за достъп 
до лаборатории; такса за ползване на библиотеки.

    Мобилността на студентите с цел практика може да бъ-
де с продължителност от 2-12 месеца.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 
притежава Еразъм харта с номер

244901-EPP-1-2014-1BG-EPPKA3-ECHE.
     Еразъм кодът на ВУАРР е BG PLOVDIV09.



МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

    Международната дейност на ВУАРР е насочена към:
      – успешни контакти с висши училища, бизнес и други орга-
низации от цял свят;
   – участие в международни програми, проекти, споразу-
мения за сътрудничество в областта на обучението и науч-
ноизследователската дейност;
       – мобилност на студенти, преподавателски и администра-
тивен състав;

     ВУАРР е член на следните международни организации за 
сътрудничество:
  Европейска асоциация на институции във висшето обра-
зование (EURASHE): https://www.eurashe.eu/
     Вишеградска асоциация на университетите (VUA): 
http://vua.uniag.sk/
    Алианс на университетите от Централна и Източна
 Европа (ACEU): http://www.aceu-edu.org/

     Секция „Биологично земеделие“ на Института за регионал-
ни изследвания на ВУАРР е член на Международната федера-
ция на движенията за биологично земеделие IFOAM.



ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

   ECOGARD – Подкрепа на достъпа и обучение по екологично 
градинарство: https://ecogardening.eu/

   BLEVIVET – Професионално обучение и стажове в 
областта на агробизнеса и предприемачеството:

https://www.facebook.com/Blevivet/

    ViVET – Професионално образование и обучение, 
подкрепено с видео материали: https://vivet.education/

  WATERSCHOOL – Подобряване на отвореното дигитално 
образование и новаторски практики чрез подходящи 

иновативни учебни инструменти за консумирането на вода 
в училищата: http://www.waterschools.eu.server.jerewan.cz

   ECOAGRI  – Обучение на малки земеделски производители 
по екологично и градско земеделие: https://eco-urban-agri.eu/



КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И
НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

АКАДЕМИЧЕН МЕДИЕН КОМПЛЕКС
„НАТУРАЛ-А“

    – компетентна подкрепа на студенти и възпитаници на 
висшето училище за развитие на собствен бизнес;
     – информационни дейности за разпространение на научни 
знания и подпомагане на малкия и средния бизнес;
     – усъвършенстване и оптимизиране на учебните планове
и програми, произтичащи от препоръките на потребителите 
на кадри.

     Радио „НАТУРАЛ” и видео канал “НАТУРАЛ–А” са онлайн медии, 
които информират, образоват, забавляват!
   Предаванията са насочени към мислещите хора, бизнеса, 
младите.
  Актуални интервюта и репортажи по важни теми от 
обществения и културния живот на Пловдив и страната.
    Специализирани рубрики за жанрова музика.
     Академичен медиен комплекс “НАТУРАЛ – А” е вашият  пъте-
водител към познанието!



ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА

   Кариерният център е неизменна част от съвременното 
образование и един от основните стимули за преодоляване 
на бариерите в комуникацията между академичните среди, 
студентите и бизнеса:
   – организиране на срещи, семинари, конференции, кръгли 
маси и др.;
     – контакти с потребителите на кадри, организации и за-
интересовани страни;
     – обратна връзка със студенти и възпитаници на висше-
то училище;
     – практическа подготовка, стажове и специализации;
   – присъствие на представители на работодателите и 
участие в провеждане на изпитите;
     – актуализиране на учебните планове и планове за придо-
биване на знания и умения, адекватни на изискванията на па-
зара на труда;
     – приложение на иновативни форми и методи на обучение 
и предлагане на актуално учебно съдържание;
   – насърчаване на творческото мислене, предприемачес-
твото и успешна реализация.



АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО
„ТАЛАНТ“

    Присъден издателски идентификатор (код) в системата 
на ISBN: 978- 619-203

    Академично издателство „Талант“ на ВУАРР издава учебни-
ци, учебни помагала, научна и художествена литература, 
справочници за кандидат-студенти и др. За обучението в 
дистанционнна форма се подготвят учебници и помагала на 
хартиен и електронен носител.



СПИСАНИЕ ЗА НАУКА
„НОВО ЗНАНИЕ“

БИБЛИОТЕКА

    Списание „Ново знание“ е издание за наука и образование, 
което излиза четири пъти годишно. То представя резултати 
от научни изследвания и разработки в областта на иконо-
миката и управлението, агробизнеса, туризма, развитието 
на регионите и иновационните технологии. За публикуване 
се приемат научни статии, прегледи, рецензии, информации, 
коментари, доклади и др. от преподаватели, докторанти, 
студенти и др.
   Ежегодно издателството съставя и Годишник с научни 
трудове на академичния състав на висшето училище.

       – осигурява актуална информация и източници за учебната 
и научната дейност;
       – работи за опазване на националното културно наследст-
во;
     – предлага на студенти, преподаватели и служители една 
по-широка култура;
    – подпомага развитието на електронните форми на обу-
чение и виртуална библиотека.



     Студентският съвет е орган за защита на общите инте-
реси на обучаващите се, който включва студенти и докто-
ранти на висшето училище. Неговите правомощия са:
   – да организира избора на свои представители в ръко-
водните органи на висшето училище;
      – да установява вътрешни и международни образователни 
следдипломни контакти между студентите;
     – да участва в организацията на учебния процес;
   – да участва със свои представители в наблюдението      
на вътрешната система за оценяване и поддържане каче-
еството на обучението и на академичния състав, както и 
при разработване на въпросите за проучване на студентско-
то мнение.

   Председателят на Студентския съвет на Висшето 
училище по агробизнес и развитие на регионите Делян 
Плачков е член на Изпълнителния съвет на Националното 
представителство на студентските съвети.

Организация на студентите 
активисти по екология

    Организация на студентите активисти по екология
(ОСА „Е“), която ще се бори срещу замърсяването на въздуха: 
екологичен проблем номер едно след промените в климата. 
Опазването на околната среда е сред основните политики 
на ВУАРР. 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ



ТЮТОРНА СИСТЕМА

      Тюторната система във ВУАРР е създадена с цел ефектив-
на и пълноценна комуникация със студентите за:
   – поддържане на постоянен контакт и осигуряване на
обратна връзка;
    – индивидуални инструкции и напътствия в хода на обу-
чението по отношение усвояването на учебния материал,
отсъствия от занятия, избор на избираеми и факултатив-
ни дисциплини, планиране на изпити и др.;
              – подпомагане на подготовката на студентите и улеснява-
не на достъпа до учебна и научна литература;
     – мотивиране и съдействие за активно участие в учеб-
ния процес, научноизследователската работа, инициативи-
те и проявите на висшето училище;
     – кариерно ориентиране и подпомагане на организация-
та и планирането на подготовката и развитието им;
       – насърчаване на студентската мобилност.
  Информация за тюторите по специалности, курсове и 
форми на обучение може да откриете на сайта на висшето
училище.



КЛУБ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ
(АЛУМНИ)

КЛУБ „ЛИДЕРИТЕ“ НА ВУАРР

КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА ВУАРР“

ЧЛЕНСТВО

     – контакт между настоящи и завършили студенти;
     – обмен на информация и опит;
    – обратна връзка за актуализиране на учебни програми и 
планове, учебно съдържание и повишаване на качеството на 
преподаване и обучение;
     – поддържане на добрия имидж на висшето училище.   

     Клуб „Лидерите“ събира 40 изявени студенти на Висшето 
училище по агробизнес и развитие на регионите. Новото 
обединение се създава по инициатива на президента на 
ВУАРР проф. Димитър Димитров. В ежемесечни лекции се 
представят актуални обществено-политически и културно-
исторически теми и проблеми, както и нови знания.   

   Клуб „Приятели на ВУАРР“ среща студентите с изявени 
личности от всички сфери на живота. Големите твоци 
разказват за своя път към успеха. Сред гостувалите и 
станали приятели на висшето училище са писателят и 
драматург Стефан Цанев, актрисата Цветана Манева, 
медийният експерт доц. Георги Лозанов, журналистът Тома 
Томов, социалният антрополог Харалан Александров.

    Асоциация на  индустриалния капитал в България (АИКБ)

    Български информационен консорциум (БИК)

    Съвет по туризъм Пловдив



ЕЛЕКТРОННО И 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

   Обучението в дистанционна форма се осъществява съг-
ласно Наредба за държавните изисквания за организиране 
на дистанционна форма на обучение във висшите училища. 
Дейността по планирането, организацията и провеждането 
на дистанционната форма на обучение се реализира чрез 
специално създадено обслужващо звено на висшето училище: 
Център за дистанционно обучение.  

    Центърът за дистанционно обучение предлага авангардна 
виртуална система за обучение на студенти. Тя съчетава 
в себе си предимствата на традиционното дистанционно 
обучение, европейската практика, модерните технологии и 
непрекъснато развиващата се интернет среда с приложе-
ние на електронни форми:
     – работа във високотехнологична среда в удобно време и 
място;
     – достъп от всяка точка на света;
     – следване на индивидуални и гъвкави учебни пътеки;
     – актуални и интерактивни материали;
     – комуникация с преподаватели и студенти;
     – обучението се превръща в активен процес;
     – обективно оценяване;
     – спестяване на значителни средства, време и енергия, 
свързани с пътуване, настаняване и т.н.

     Дистанционната форма е сертифицирана по ISO 9001:2015.

   За по-подробна информация за Интернет системата за 
дистанционно обучение на ВУАРР: www.vuarr-dist.com



   ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АКАДЕМИЧНАТА 
ОБЩНОСТ НА ВУАРР

    Етичният кодекс на академичната общност на ВУАРР за-
щитава академичните свободи и етични норми, осигурява 
постигането и запазването на високи стандарти в научната 
и преподавателската работа и гарантира изпълнението на 
мисията на висшето училище.
  Етичният кодекс утвърждава основните принципи и 
стандарти за професионално и етично поведение в учебната, 
научната и преподавателската дейност на студенти, препо-
даватели и админстративен персонал в съответствие с 
академичните традиции, добрите практики и ценностите, 
приети от висшите училища в Европейското пространство 
за висше образование.
   Етичната комисия на ВУАРР е постоянен консултативен 
орган, който следи за прилагането на Етичния кодекс и 
утвърждаването на принципите на етичното поведение в 
академичната общност.



БАНКОВИ СМЕТКИ

Пловдив
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
Пловдив
Банкова сметка:
BG12BUIN70091020495210
Банков код: BUINBGSF

Plovdiv
ALLIANZ BANK
Plovdiv
Bank account in euro
BG5BUIN0091420495220
BUINBGSF - SWIFT

Велико Търново
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
Клон Велико Търново
Банкова сметка:
BG95BUIN70011052012415
Банков код: BUINBGSF

Пазарджик
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
Клон Пазарджик
Банкова сметка:
BG88BUIN72501092004110
Банков код: BUINBGSF

Русе
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
Клон Русе
Банкова сметка:
BG64BUIN70071005196114
Банков код: BUINBGSF

Силистра
ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
Клон Силистра
Банкова сметка:
BG15BUIN70691065219110
Банков код: BUINBGSF



ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

   Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите – Пловдив

http://uard.bg/
https://www.facebook.com/uardplovdiv/

    Филиал Русе
http://www.uard-ruse.bg/

    Филиал Велико Търново
http://www.vuarr.com/

    Център за дистанционно обучение
http://www.vuarr-dist.com/

    Информационна система
http://isao.vuarr.com/

    Система за електронно обучение
http://elearn.e-uard.bg/

    Виртуална библиотека
http://repository.e-uard.bg/

    ВУАРР Алумни
https://www.facebook.com/uardalumni/

Студентски съвет на ВУАРР
https://www.facebook.com/uardstudents/

Клуб „ЛИДЕРИТЕ“ на ВУАРР
https://www.youtube.com/channel/UCWXmJqkhipdu1h-

b4enY3SCw



Очаквайте много атрактивни награди, 
които ще изтеглим чрез жребий в 

навечерието на Студентския празник
8-ми декември 2020 г., когато ще кажем

„Добре дошли“  на нашите първокурсници

www.uard.bg


