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НЕКА ГОВОРЯТ ПО-МАЛКО! ПОВЕЧЕ ДА ДЕЙСТВАТ! 

ИНТЕРВЮ С РЕКТОРА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

 
- Миналата година 
университетът имаше 
20 години юбилей. 
Доволен ли сте от 
това, което постиг-
нахте през тези 
20 години начело на 
ВУАРР? 
- Постигнатото не е 
малко, но имаме 
планове за следващите 
20 години. Много ми се 
иска всеки от нашите 
възпитаници да изживее 
удовлетворението от 

свършената работа. 
 
- По случай 20 годишната история на училището 
с национален и международен авторитет, как се 
реализират дипломите в европейските страни? 
- Законът за висше образование /ЗВО/ е 
синхронизиран с Европейския съюз. Нашите 
бакалаври и магистри, които желаят могат да 
получат освен дипломата и европейско дипломно 

приложение на английски език. Важно е да се 
подчертае, че в западноевропейските страни 
посрещат по дипломата, но още първата седмица 
оценяват моженето. 
 
- Как виждате материалната база на училището, 
ще има ли обновяване или някакви подобрения? 
- Материалната база на университета е 
разположена в различни градове. Принципът на 
ръководството е да се правят подобрения всяка 
година. Разбира се, бихме искали да инвестираме в 
нови корпуси, но в условията на криза политиката 
ни е да поддържаме по-ниски такси, което е в 
интерес на студентите. България е малка страна. 
Знаят се таксите в другите вузове. В същото време 
привличаме солидни средства от европейски 
проекти, с които има възможност да увеличаваме 
броя на компютрите, мултимедиите и други учебни 
пособия. 
Сред последните придобивки е и контролираният 
достъп на автомобили в паркинга. По този начин се 
осигуряват достатъчно паркоместа за добро-
съвестните студенти. 
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- Как виждате качеството на учебния процес и 
мястото на всеки преподавател в него? 
- За качеството на учебния процес има достатъчно 
текст в книгата „Съвети за мъж на средна възраст 
от Южна България” на стр. 13 - 17. 
Ние сме единственият университет, в който се 
провеждат от 20 години анонимни анкети със 
студентите. По този начин се получава обратната 
връзка. Студентите оценяват преподавателите. По-
късно това беше вкарано и в ЗВО. Най-важното за 
качеството на учебния процес е отношението на 
самия студент към него. Дори преподавателите да 
са световноизвестни професори, когато студентът 
е махмурлия и се хвали с това на колегите си, 
когато главата му е пълна с мъглявини, не може да 
осъществи ефективна комуникация с околната 
среда, ясно е, че имаме случай, при който 
качеството на учебния процес ще е ниско. 
Съществува и друг пример. Патриархът на 
българската литература Иван Вазов не е имал 
висше образование, но е научил няколко 
западноевропейски езика на много високо ниво. 
Доказателството е, че е правил рецензии на 
преводи на художествена литература от немски 
език. 
 
- Какво е отношението Ви към студентските 
стажове и каква е системата за участие на 
нашите студенти? 
- Ние сме първите, които организирахме още през 
1993 г. на миналия век студентски стажове, 
практики, бригади, както и да ги наречем. Те бяха 

важен компонент от 
нашата дейност. 
Защото в бедна 
държава, с бедни 
студенти, при отказ на 
държавата да осигури 
субсидии, трябваше да 
се търси възможност 
за студентски доходи. 

Студентите от нашия колеж, по-късно университет, 
със своя труд и достойно поведение завоюваха 
добър авторитет във Великобритания. Ето защо и 
до днес нашите възпитаници са добре приети от 
всички фирми, които организират летните стажове. 
Международният отдел на ВУАРР отговаря за 
осигуряване на информация и насочване на 
кандидатите. 

- В клуба на „Приятелите на ВУАРР” наред с 
извисени личности, може ли да има и бизнесмени 
за предлагане на престижна работа по нашите 
специалности? 
- Да. Идеята е добра и ще я реализираме. Разбира 
се, с предимство ще бъдат членовете на клуба 
„Златен списък на ректора”, които са най-добрите 
студенти. Именно те ще бъдат препоръчани на 
работодателите. 
 
- Възприемате ли индивидуалното отношение 
към всеки студент от страна на 
преподавателите? 
- Позволявам си да тълкувам този въпрос. Ако 
касае индивидуален педагогически подход на 
преподавателя към всеки студент с цел достигане 
на по-добра комуникация и качество на учебния 
процес – Да, но ако става въпрос за „мерене с 
различен аршин” на отделни студенти при тяхното 
представяне на изпити – не! 
 
- Полезни ли са анкетите, които провеждате 
сред студентите за качеството на учебния 
процес? 
- Изключително съм благодарен на студентите, 
които подхождат добросъвестно и попълват 
анкетите справедливо. Има много малък процент 
/1 на 100/, които се отнасят несериозно. Рисуват 
някакви органи и неприлични знаци, но техните 
мнения не се включват в представителната 
извадка. 
 
- Насърчават ли се творческите способности на 
студентите за придобиване на лидерски 
качества и умения? 
- Да. Това е смисълът на клуб „Златен списък на 
ректора”. Във Великобритания, в САЩ и други 
страни това е добра практика. Срещите с успели 
личности към клуб „Приятели на ВУАРР” са една 
безценна възможност за изучаване на вече 
утвърдени лидери. 
Организирането на студентските дейности, извън 
учебния процес, позволява да се формират 
лидерски и организаторски качества на активните 
студенти. Това е ценен опит. Моите наблюдения 
показват, че почти всички съвременни лидери в 
областта на политиката, бизнеса, местното 
самоуправление са започнали своето изграждане 
като водачи още в студентските години. 
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- Поддържате ли ефективна обратна връзка с 
настоящите и завършили студенти? 
- Да. В университета функционира „Кариерен 
център”, който подпомага реализацията на нашите 
възпитаници и поддържа база данни за пътя на 
тези, които са дипломирани. 
 
- Библиотеката е помощно средство на 
студентите, може ли фондът й да се използва и 
за домашен прочит? 
- Хубав въпрос. Библиотеката ни е изключително 
богата, както на специализирана, така и на 
художествена литература. Поддържа се 
електронен каталог. Има възможност да се ползва 
литературата в читалня, но и да се получат книги за 
домашен прочит. Електронният каталог може да се 
ползва, както в корпуса на библиотеката, така и в 
кабинета на международен отдел. Освен това 
имаме генерален договор за сътрудничество с 
Народна библиотека „Иван Вазов”, където са на 
разположение милиони томове литература. 
 
- Какво мислите за развитието на спортната 
дейност в учебното заведение? Бихте ли 
заложили в научната програма дисциплина с 
такава дейност? 
- На договорна основа сме се споразумели със 
спортен комплекс „Строител” в съседство с парк 
„Рибница” за ползване на спортната база. 
Опитахме се да организираме отбори по футбол и 
други игри с топка, но от страна на студентите 
интересът беше много слаб. Не можаха да се 

сформират отбори. Тук би могло да се потърси 
взаимодействие със студентските съвети, за да 
реализираме идеите за организиране на спортни 
събития. 
 
- Разбрахме, че сте написали книга. Можете ли да 
ни кажете кои бяха подбудите за това? И ще 
продължите ли писателската си дейност? 
- Да. Книгата се казва „Съвети за мъж на средна 
възраст от Южна България” и е предназначена за 
студенти и професори, както за моми и ергени и 
граждани на Северна България.  
Основният ми мотив да напиша тази книга беше да 
представя на един приятен и достъпен стил важни 
принципи за живота и бизнеса, които могат да 
бъдат полезни на всеки един от нашите 
възпитаници и професори. Доколкото научавам от 
отзивите за нея, целта е постигната. Някои колеги 
приятели я нарекоха „наръчник по прагматизъм”. 
Други я нарекоха „Библията” на съвременното 
поколение. Трети казаха: „Книгата, която държа на 
нощното си шкафче и прочитам по една тема преди 
да заспя”. 
Мисля че значителният ми опит и в практиката, и в 
образоването и науката ми дава основание да 
предложа моите възгледи по важни обществени 
теми. Ето другият мотив. 
В изкуството, в науката и в бизнеса има място за 
този, който казва нещо ново. Когато човек иска да 
си купи нова книга, той очаква да бъде приятно 
изненадан. Същото важи и за спектакъл, концерт и 
изложба.  
Ако вие не казвате нещо ново, то няма смисъл да 
предъвквате нещо, което вече е казано. Това е  
плагиатство. Няма да ви достави удовлетворение 
нито на вас, нито на зрителите, читателите, 
слушателите... 
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- Кои бяха вашите любими автори? Кои книги или 
автори са Ви повлияли? Кои четете 
понастоящем? Коя е любимата Ви книга за 
всички времена и защо? 
- Започнал съм да чета от петгодишна възраст. 
Преди да тръгна на училище вече бях прочел 100 
книги. Това бяха книги за детско-юношеската 
възраст. Нищо че е малка държава, България има 
големи творци. Ако беше по-голяма или по-силна 
икономически страната ни, тези автори щяха да 
бъдат наредени до най-добрите в световната 
култура: Емилиян Станев, Чудомир, Николай 
Хайтов, Радичков, Гео Милев, Смирненски, Захари 
Стоянов. Обичам и класиците: Иван Вазов, Христо 
Ботев, Йордан Йовков, Мишел дьо Монтен, 
Достоевски, „Малкият принц” на Екзюпери, 
Съмърсет Моъм... 
Със своите пиеси и „Български хроники” Стефан 
Цанев се извиси до нива, които заслужават поклон.  
Любими книги имам много и не бих искал да се 
ограничавам, но ще кажа може би сред първите 
„Опитите” на Монтен. Защо ли? Защото е 
концентрирал на едно място мъдрост, история, 
събития и анализи. 
 

 
 
- Къде намирате идеите си? Един от онези 
автори, които имат неизчерпаеми източници ли 
сте? Записвате ли си идеите? Кое Ви 
вдъхновява? 

- Идеите са около нас. Въпрос на време е да 
напиша още книги, които са вътре в мен. Защото 
знам, че има какво да кажа, което поне, според 
моите познания, още никой не е казал. 
Препоръчвам Ви и това правило: когато музикантът 
загуби вдъхновение отива да слуша концерти на 
другите. Когато художникът загуби вдъхновение, 
отива по галериите. Когато един писател или поет 
загуби вдъхновение – чете. 
 
- Вие имате и много статии за земеделието в 
България. Как виждате неговото развитие Какви 
са перспективите за пазара на селскостопанска 
продукция и биологичното земеделие? 
- Швейцария се прослави с часовници. Германия  - 
с „Мерцедес”. Лихтенщайн – с „Хилти”. България 
трябва да се наложи на световните пазари със 
своята чиста храна. Според мен цялостната 
политика, независимо от смяната на политическите 
партии в управлението, трябва да остане стабилна 
и да следва тази стратегия. Светът очаква от 
България екологично чисти храни. Това е, което 
можем. Следващото, което според мен е 
изключително важно, е да се впрегнат 
управляващите, независимо кои са те, и да 
осигурят пазари /извън Европейския съюз/, както и 
защита на българския бизнес. 
 
- Какъв съвет бихте дали на младите студенти, 
които сега започват своето обучение, и на тези, 
които им предстои да завършат? 
- Съветът е много прост. Да правят всичко по 
истинския начин, а не на ужким. Студентските 
години са онези, в които човек поставя основата, 
върху която ще надгражда кариерата си. Ето защо 
ви умолявам, уважаеми млади колеги, не си губете 
времето. Конкуренцията е между подготвени 
мозъци. Моженето осигурява добри доходи. 
 
- Как бихте завършили изречението „Нека 
говорят....”? 
- Нека говорят по-малко! Повече да действат! 
Прекаленото говорене намалява вашата енергия, 
която ви е нужна за свършване на работата. 
 

Интервюто взеха 
Соня Димитрова и Гергана Дзанева 
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КАК ВУАРР ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ? 

 
През 2012 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите навърши 20 години от създаването 
си. През изминалите години Висшето училище доказа пред обществото, че работи ефективно, че е 
отворено към иновации и гради институция за висше образование с дългосрочна визия за бъдещето. 
Затова абсолвентите на ВУАРР имат основание да се гордеят, че са възпитаници на едно устойчиво 
развиващо се и перспективно висше училище. 
 

 
 

20-годишният юбилей бе отбелязан на 
тържествената промоция'2012 със студентско 
шествие и грандиозен концерт. 
 

 
 

Общият брой на завършилите, които получиха 
своите дипломи на Патронния празник на висшето 
училище - 26 октомври 2012 г., е 294. 
94 от тях са с отличен успех. 
За първи път в историята на висшето 
училище дипломи получиха и първите 
магистри. 

 

Част от поредицата събития, отбелязващи 
двадесетата юбилейна годишнина, бе и 
Юбилейната международна научно-
практическа конференция "България на 
регионите" с постерна сесия под надслов 
"Европа на регионите", проведена под 
патронажа на Министъра на регионалното развитие 
и благоустройството Лиляна Павлова. 
Председател на Организационния комитет бе 
ректорът на ВУАРР доц. д-р инж. Димитър 
Димитров. 
Събитието събра над 150 преподаватели, учени, 
студенти и приятели на висшето училище от 
страната и чужбина. Направленията в програмата й 
са сред приоритетните за висшето училище: 
агробизнес и устойчиво регионално развитие; 
икономика, предприемачество, мениджмънт; 
туризъм; екологично производство и опазване на 
околната среда; информационни и комуникационни 
технологии. 
Специално за студентите на висшето училище бе 
организирана едноседмична изложба на постерите 
от конференцията на бул. Дунав 78 в гр. Пловдив. 
 

 
 

В конференцията взеха участие и студенти, 
които представиха разработките си в 
областта на туризма, регионалното 
развитие и информационните технологии. 

Браво на колегите! 
 

По материали, предоставени от Отдел „Връзки с обществеността” на ВУАРР 
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АГРОБИЗНЕС МЕНИДЖЪРИ 

МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ПРЕДСТАВЯТ СВОИТЕ БИЗНЕС ИДЕИ 

 
На 26 януари 2013 г. магистри от специалност „Управление на селските 
райони” представиха свои бизнес идеи, като част от работата си по 
дисциплината „Развитие на селските райони”.  
Ценни насоки за разработките на бъдещите мениджъри бяха дадени от 
Диана Трифонова – ръководител на отдел „Биологично земеделие” на 
Дирекция „Растениевъдство” към Министерство на земеделието и 
храните. Като изявен експерт от практиката, тя бе специално поканена 
от ректора на ВУАРР доц. д-р инж. Димитър Димитров да участва в 
провеждане на учебните занятия и изпита по дисциплината. Акцентът бе 

поставен върху Програмата за развитие на селските райони на Република България 2007 - 2013, 
подкрепена от ЕЗФРСР „Европа инвестира в селските райони”. 
По време на презентацията студентите представиха изготвените бизнес планове за 
собствените си стопанства и фирми, някои от които вече получиха финансиране. 

Успех на колегите! 
 
Божидар Копаранов 
Заглавие на проекта: Бързо и лесно доене на 
нашите щастливи крави 
Основна цел: модернизиране и стандартизиране на 
кравеферма, повишаване качеството и гарантиране 
безопасността на произвежданото мляко 
 
Иванка Кировска 
Преустройство на старинна фамилна къща в 
семеен хотел, съчетаващ в себе си семейния 
уют със съвременните технологии 
Основна цел: създаване на комплексен 
туристически продукт, който оползотворява в 
максимална степен природните, климатичните и 
историческите дадености, като едновременно с 
това спомага за запазване на културно-
историческото наследство и околната среда. 
 
Елисавета Божилова 
Модернизиране на земеделско стопанство за 
растителна и животинска продукция 
Основна цел: повишаване на конкурент-
оспособността, намаляване на себестойността на 
произведеното мляко и месо, подобряване на 
работната среда и условията на труд, осигуряване 
на постоянна заетост на персонала 
 
Юлия Червенкова 
Създаване на земеделско стопанство за 
производство на пчелен мед 
Основна цел: качество и безопасност на 
произведените пчелни продукти, разширяване на 
земеделското стопанство 

Мая Иванова Петкова 
Изграждане на почивна база за отдих и 
риболов 
Основна цел: поддържане на добър имидж и 
стандарти за работа 
 
Красимир Мирчев 
Изграждане на овощна градина от праскови 
Основна цел: здравословно хранене 
 
Рейхан Адем 
Превръщане на стара семейна къща в малък 
семеен хотел 
Основна цел: уют за гостите 
 
Даниела Бардукова 
Създаване на земеделско стопанство за 
производство на зеленчуци (домати, 
краставици и пипер) 
Основна цел: повишаване качеството и 
конкурентоспособността на продукцията, достигане 
на съответствие със стандартите на Общността и 
увеличаване размера на обработваемата земя 
 

Ангелина Колева  
Създаване на 
стопанство за 
производство на 
биотор 
Основна цел: 
изграждане на 

модерно стопанство за отглеждане на 
калифорнийски червеи, отговарящо на 
изискванията на Общността 
 

 

Страницата бе подготвена със съдействието на Отдел „Национални и международни проекти” на ВУАРР 
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ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ” ВЪВ ВУАРР 

 
СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 

ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ 
 
На 1 април 2013 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии 
за летния семестър на учебната 2012/2013 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, 
съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 
2007-2013“. 
Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн 
подаване и обработка на формуляри на http://eurostipendii.mon.bg 
Формулярите се подават чрез сайта на проекта до 28 април 2013 г., а подаването на 
документите на хартиен носителвъв ВУАРР става до 30 април 2013 г. Класирането ще бъде 
публикувано на 15 май 2013 г. 
Настоящият проект е поредната трета фаза, която надгражда успешната практика на процедурите за 
директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и 
повишаване на мотивацията за по-добри резултати” (2008-2010) и BG051PO001-4.2.04 „Студентски 
стипендии и награди (2010-2012). Досега по проекта са предоставени над 700 000 стипендии и повече от 
52 000 награди (специални стипендии), а усвоените средства са над 86 000 000 лв. 
 

http://eurostipendii.mon.bg 
 

 

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” ВЪВ ВУАРР 

 
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 
61 100 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 МОМН. 
За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 
не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се 
изплаща стипендия в размер от 480 лв. 
Всеки студент има право да се включи в практическо обучение в реална работна среда само веднъж в 
рамките на своето обучение за придобиване на образователно квалификационните степени “бакалавър” и 
“магистър”. Бюджетът на проект “Студентски практики” е 56 000 000 лева. 
 

http://praktiki.mon.bg 

 
 

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 доц. д‐р инж. Димитър Димитров 
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