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ВУАРР - НОМЕР 1 В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
 

 
 

 

ОПТИМИСТ СЪМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАШИТЕ 

ВЪЗПИТАНИЦИ 

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. Д. ДИМИТРОВ - РЕКТОР НА ВУАРР 

 
През изминалите 20 години във Висше училище по 
агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) 
дипломирахме 13 хиляди висшисти, от които само 
трима са регистрирани като безработни. Добрите ни 
връзки с бизнеса не само подпомагат реализацията 
на кадрите ни, но и ни ориентират как веднага да 
реагираме на бизнес потребностите чрез 
актуализация на учебните планове и програми. 
ВУАРР не разчита на реклама. Нашите кандидат-
студенти получават информация от свои приятели, 
съседи, роднини, съученици и познати и тогава 
кандидатстват. Това е правилно! Народът казва: 
„Питай патило!”. Ето защо, когато се избира къде да 
се следва, трябва да се проучат поне три 
университета. Чрез мнението на студентите може да 
се избере най-добрият. Във ВУАРР внимателно се 
проучва мнението на студентите за качеството на 
учебния процес, както и тяхната реализация след 
завършването. Ето защо сме убедени, че тези 
кандидат-студенти, които изберат да учат при нас, ще 
преживеят най-щастливите, ползотворни и 
незабравими студентски години от живота си. 
Желая успех на знаещите, мислещите и трудолюбиви 
кандидати! 

 
 

ПОВЯРВАХ СИ В ХОЛАНДИЯ 

ВУАРР МИ ОСИГУРИ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ 
 

Димитър Семков 
22 години 
Студент във ВУАРР 
Специалност „Стопанско управление” 
Роден и израснал в Пловдив 
Начално образование: НУ „Христо Ботев” 
Основно образование: СОУ „П. К. Яворов” 
Средно образование: 
Национална търговска гимназия 
Oпит преди заминаването за Холандия: 
2 години в 5-звезден хотел-ресторант 
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Инвестирайте в себе си! 

Ректорът на ВУАРР доц. д-р инж. Д. Димитров връчва 
диплома и Почетна грамота за отличен успех на 

Наталия Тодорова – изп. директор на Националната 
асоциация на зърнопроизводителите 

Димитър Семков 
Класиран в топ 10 в конкурс за млади предприемачи’12 
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ПОВЯРВАХ СИ В ХОЛАНДИЯ 

ВУАРР МИ ОСИГУРИ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ 

 
Продължава от стр. 1 
 
Като всеки човек и аз имах своите притеснения от 
идеята да замина за половин година в чужда 
държава, за да уча там. Самата идея за сблъсъка 
на различни системи за обучение, на друг език, на 
отделянето от познатата среда, е стряскаща. Но 
именно това може да ти помогне да оцениш себе 
си по-добре и да израснеш в правилната посока.  
Когато ми предложиха да замина за Холандия по 
програма Еразъм, първоначално си помислих как 
да откажа. Проблемите бяха доста: най-
занижената стипендия от години, възможността да 
загубя работата си в България, липса на други 
студенти от моя университет, които да са ходили 
там преди мен и др. След тази първа мисъл 
поспрях и оцених по-трезво положението. Спомних 
си сентенцията, че: „Когато нямаш желание, си 
намираш причини, за да не направиш нещо. Когато 
имаш желание, намираш решение.” 

 

Като студенти трябва да сме отворени за нови 
изживявания, да пътуваме и да се запознаем с 
други светове. 
Не всеки може да си позволи да учи в чужбина. 
Именно за това е създадена програма Еразъм.  
Щастлив съм, че преодолях всички притеснения и 
заминах за Холандия. Там имах възможност да уча 
в Университета по приложни науки Van Hall 
Larenstein – част от Wageningen University Group 
във Вагенинген. Този университет разшири 
мирогледа ми, имах възможност да стана част от 
една мултинационална среда. 
В едно 5000-но градче се бяхме събрали хора от 
Холандия, Америка, Германия, Китай, Полша, 

Гърция, Бразилия, от почти цяла Африка, Пакистан 
и др. Запознанството с други култури и начин на 
живот несъмнено оставя белег върху личността ти. 
Например основният превоз в Холандия е 
колелото. Ето, че и до ден днешен аз продължавам 
да се придвижвам с колело. 
 

 

Естествено е в началото да има културен сблъсък. 
Беше ми доста трудно да свикна с това, че 
повечето магазини работят до 18.00 ч., а след 
20.00 ч. е невъзможно да намериш отворен 
магазин. Всички знаем за реномето на Холандия 
като либерална страна и несъмнено очакванията 
ми към град, който е с предимно студентско 
население, бяха свързани с това той никога да не 
спи. Оказа се, че хората са изключително 
концентрирани върху това, което правят през 
седмицата. Всеки човек е наясно с 
професионалната си и лична отговорност. 
Забавления не липсват в края на работната 
седмица, но и те като всичко останало са с мярка.  
В самия университет можеш да спечелиш много от 
това, че не си в своята среда. Несъмнено за мен 
проблем беше бизнес английският, но в среда, в 
която ти се налага да го ползваш постоянно, 
научаването му става по-лесно. Потокът от знания 
е насочен именно върху нещата, които ще са 
полезни в практиката, липсва наизустяването на 
големи количества информация. Идеята е да те 
научат как сам да си набавяш информацията и как 
да я използваш най-правилно. Отделя се доста 
внимание на това как да те изградят като характер. 

 
Продължава на стр. 3 

Wageningen University Forum Building 

Wageningen University Forum Building 
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ПОВЯРВАХ СИ В ХОЛАНДИЯ 

ВУАРР МИ ОСИГУРИ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ 
 

Продължава от стр. 2 
 

Във Wageningen University Group студентът е 
личност, в България голяма част от 
преподавателите приемат студентите просто като 
една група. Там идеята е, че всеки има различни 
силни и слаби страни от колегите си. Затова се 
отделя внимание на отделния студент. Без 
проблем може да се прескочи бариерата между 
студент и преподавател и да се комуникира на „ти” 
с професорите. Уважението съществува, но то е на 
базата, че срещу теб като студент има човек с 
повече опит, а не на база само на установена 
йерархия. 
Друг много важен аспект е работата на 
университета с компаниите. Компаниите осъзнават, 
че именно оттам идват новите им квалифицирани 
кадри. Университетът осъзнава, че съществува, за 
да създаде такива кадри. Така се получава една 
симбиоза. Има постоянен контакт между тези 
институции. Van Hall Larenstein стимулира и 
подтиква студентите да търсят контакт с реални 
фирми съобразно техните интереси и възможности. 
На мен лично ми липсваха самочувствие и вяра в 
собствените ми възможности. С години бях 
натрупвал знания в моята област, но липсата на 
практика ме притесняваше. В Холандия можах „да 
си сверя часовника с другите”. Видях слабостите 
си, но разбрах и кои са качествата ми. 
Продължих напред! И успехът на новите ми 
умения не закъсня. 
След завръщането от Холандия професионалният 
ми опит е допълнен от 3 месеца стаж в Дирекция 
„Местни приходи” в Община Марица. 
Най-голямото ми постижение, извън професио-
налните ми задължения, е номинирането ми в топ 
10 на Конкурса за младежки бизнес идеи, 
организиран от Черногорския университет в Доня 
Горица миналата година. Там участвах и имах 
възможността да представя бизнес плана си за 
производство на биологично грозде и вино – 
разработка, направена по време на обучението в 
Холандия. Незабравим спомен от това участие е 
Книгата на идеите и постерът на най-добрите 
участници в конкурса, които ми напомнят никога да 
не губя вяра в себе си. 
Към момента съм стажант в Община Марица в 
Дирекция „Младежки дейности и програми”, където 
участвам в подготовката и реализацията на редица 
успешни проекти. 
 
 

 

 
 

 
 

Продължавам напред! 
Пожелавам на всеки свой колега студент да 
открие себе си чрез възможностите, които ни 
предоставя ВУАРР. 
 

Материалът е подготвен със съдействието на 
Международен отдел на ВУАРР 

Постерът на конкурса

Представянето на Димитър
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ART CAFÉ “DREAM HOUSE” 

ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБА, ЩЕ Я ИЗПОЛЗВАМ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НОВИЯ СИ БИЗНЕС 

 

 
 
През май 2012 г. имах възможността да участвам в 
конкурс за млади предприемачи от Централна и 
Източна Европа, който се състоя в Черна гора. 
Беше организиран от University of Donja Gorica 
(UDG), който е член на Алианса на университетите 
от Централна и Източна Европа, както и ВУАРР. 
Класираните в топ 10, сред които и моят колега 
Димитър Семков, представиха своите идеи пред 
спонсори и студенти в изключително приятна 
обстановка в една от залите на университета. 
Моята идея за Арт кафе не бе класирана в топ 10, 
но заради интереса към нея аз получих специална 
покана да присъствам на представянето и в 
организираните срещи и дискусии. 
Всички бяха изключително гостоприемни и 
престоят ни беше много приятен и ползотворен.  
Идеите в конкурса бяха публикувани в Книга на 
идеите със снимки на участниците. 
За мен е удоволствие да запозная читателите на 
„Академична трибуна” с моята идея. 
 

Стефка Тодорова, студент във ВУАРР 
 

An entrepreneur or a businessman 
 
Judging by my personal experience a combination of 
qualities makes a successful recipe for the young 
entrepreneur. 
 
An entrepreneur should possess: 

 Self-control and control over his/her emotions – 
the ability to respond pragmatically in difficult 
situations; 

 Excellent organization skills - able to organize 
teamwork, manage events, prioritize 
responsibilities; 

 Ability to work in conditions of chaos and 
uncertainly –challenging situations arise every 
day, especially in business. 

 In my work as an accountant I encounter 
situations requiring self-control, especially 
when communicating with clients or tax 
inspectors. In the area of accounting the work 
is related to deadlines, which requires 
documents to be prepared and organized 
correctly. This is challenging when you have to 
do many things at the same time like 
answering phone calls, making balance 
sheets, instructing a new trainee and preparing 
for my university exams. However, I am able to 
cope with and manage all these things 
together. 

 
Art café “Dream House” 

 
Brief description of the idea 
 
The main idea is making a comfortable and pleasant 
place for relaxation and creativity at the same time. 
A place where students can: 

 sit down to drink a coffee and read a book; 

 watch a theatre play; 

 enjoy their free time with other students; 

 improve their presentational skills, show and 
practice their creativity; 

 communicate with other students from different 
countries and meet new friends 

 socialize, exchange ideas 

 have fun. 
Продължава на стр. 5 

Стефка Тодорова 
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ART CAFÉ “DREAM HOUSE” 

ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБА, ЩЕ Я ИЗПОЛЗВАМ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НОВИЯ СИ БИЗНЕС 

 

 
 

Продължава от стр. 5 
 
Imagine a small café place with big windows, lots of 
sunlight, bookshelves by the walls, little tables and 
comfortable chairs to relax, fresh hot coffee, muffins, 
biscuits and other bites. In this pleasant atmosphere 
there will be a theatre stage for small concerts or 
theatre plays, free Wi-Fi internet, sofas for reading a 
favourite book. 
The café will be self-service and will be open from 
10 o’clock in the morning until 11 o’clock in the evening 
7 days a week. The personnel will consist of young 
people, working on full time or part time and interested 
in the events and activities in the program. 
There will be a weekly program in which I will include 
student theatre plays, acoustic concerts, book 
presentations and poetry readings. All this will happen 
in a very informal and friendly atmosphere, where 
contact between artists and writers and their audience 
will be as close as possible. 
 
Idea compliance with future development of the area to 
which it is related to 
My home town of Plovdiv is famous as the Cultural 
Capital of Bulgaria. However among the other existing 
museums, galleries, clubs, bars, restaurants a place 
like this is not yet developed. Even in the financial 
crises, people need a little time to relax and enjoy a 
cup of fresh coffee, whether drinking it on way to 
school or work, or sitting in the company of friends and 
colleagues, fellow-students. The young and creative 
people need a place to hang out and have fun and find 
new friends and talents. 

Improvements that bring the idea in relation to already 
existing business in that area 
As already mentioned above, Plovdiv is a place where 
art people from around the world meet. Yet, as a young 
person loving my hometown and its cultural heritage, 
I do not see a place where the young people from 
Bulgaria and abroad can meet, hang out and exchange 
experiences in an informal and friendly café spot. Such 
place can contribute additionally to the surroundings, 
enhance cultural tourism and foster exchange of 
knowledge, ideas and friendship between people who 
share the affection towards art of any kind. 
 
Specific product or service through which that idea will 
be materialized or implemented 
The art program, informal and friendly atmosphere will 
make the café-house a preferred place for 
entertainment and cultural performances. 
 
Target groups 
The target group of the café-house will be young 
people, students, performers, artists and all kinds of 
people looking for way to express their talent. The café 
house will be best situated near to a college or 
university or in the center of the city. It has to be easily 
accessible in order as many people as possible to be 
exposed towhat Art café “Dream House” has to offer. 
 
In case the loss occurs, how would you cover it? 
In case loss occurs first thing to do is increasing 
popularity of the café-house through fast and cheap or 
free advertising in social networks, fliers, adds in free 
magazines. In addition, participating in Bulgarian 
Government or EU Programs for Young Entrepreneurs 
might bring additional funds and increase the 
popularity of the café-house. 
 
If you make a profit, how would you use it: 
consumption or investment in the idea? 
If I make a profit, it will be used for making investments 
in developing this new business. Starting with one 
café-house and then expending into a chain of cafes in 
the same country and even outside Bulgaria is a 
perfect way of using the profit to popularize art and 
foster exchange between different places. 
 

Редакционната колегия благодари на Стефка 
Тодорова за съдействието и предоставените 

материали от участието в конкурса. 

Стефка и Димитър в Черна гора 
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ЕРАЗЪМ ПРОМЕНИ ЖИВОТА МИ 

 

 
 
Визитка 

 
Име и фамилия : Екатерина Сакалова 
(на снимката вдясно) 
Специалност / Област на знание: Туризъм 
Вид мобилност: 
Студентска мобилност с цел практика 
Година на мобилността : 2010-2011 
Продължителност на мобилността: 3 месеца 
Изпращаща институция: ВУАРР 
Приемаща институция: University of Cordoba, 
Испания 
 
Като човек, който обича да се среща и опознава 
нови култури, езици и традиции и като студентка 
във Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите - гр. Пловдив, разбрах за програма 
„Еразъм“ от Международния отдел на висшето 
училище.  
Аз се интересувам от това как се случват нещата 
извън България и какви възможности предлага 
светът. Програмата ме привлече точно с това, даде 

ми възможност да пътувам, да се развия, обуча и 
насладя на друга държава. 
Практиката по програма „Еразъм“ определено ми 
помогна в професионалното осъзнаване. Видях как 
се работи в Испания и много бих искала това да се 
пренесе и тук. Работата е и удоволствие. Научих се 
да работя в екип и видях, че трудът ми е ценен и 
уважаван. Оттук насетне се стремя практиката и 
развитието ми да продължат в България.  
Благодарение на „Еразъм“ създадох много 
приятелства и контакти, доказах на себе си, че се 
справям прекрасно в непозната среда и общувам с 
лекота. Посредством възможността, която 
програмата ми предостави, аз можах изцяло да се 
отдам на практиката, на усъвършенстването на 
езика, да се запозная с местната култура и бит и да 
бъда в непосредствен контакт с туристическия 
поток в града. Програма „Еразъм“ е чудесна 
подготовка преди завършване на образованието и 
осъзнаването на възможностите. Всеки възполвал 
се от нея е обогатил мирогледа и представата си за 
професионализъм. Срещите с друга култура, хора, 
разбирания и усещания са изключително 
обогатяващи и отварящи очите към света. Колкото 
по-отблизо погледнем света, толкова повече 
чудеса откриваме.  
Подкрепям и насърчавам всички колеги студенти, 
които бихте искали да осъществите практика по 
програма „Еразъм“. Ще натрупате опит и емоции, 
които ще си спомняте след време със щастлива 
усмивка и благодарност. 
Напред! Само така настоящето и бъдещето на 
България вече са обогатени с още една гледна 
точка. 
Благодаря на ВУАРР за този шанс! 
 

 
 

Екатерина Сакалова в Испания 

Екатерина Сакалова в Испания 
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КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ 

ДИСКУСИИ В КЛУБА НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА ВУАРР 

 

ПЛЮСОВЕТЕ И МИНУСИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ, 

ВЛИЯЕЩИ НА МЛАДЕЖКАТА РЕАЛИЗАЦИЯ, ДИСКУТИРАХА ВЪВ ВУАРР 
 

 
 
„Срещаме се с успели хора, които са направили 
много в своя живот и можем да научим не само 
нещо теоретично, но и практично“ - така 
доц. Димитров – ректор на Висше училище по 
агробизнес и развитие на регионите, откри 
дискусията за плюсовете и минусите на 
съвременните обществени процеси, влияещи на 
младежката реализация, със специалното участие 

на Евгений Тодоров – управител на Пловдивската 
обществена телевизия. 
„Моят принцип е да превръщаме недостатъците в 
предимства. България е прекрасна държава за 
инициативните и предприемчивите. Сигурен съм, 
че те ще успеят.“ – сподели пред студентите 
доц. Димитров. Според него България има остра 
нужда от мениджъри във всяка сфера. 
„Затова избирайте сами!“ – каза на възпитаниците 
на ВУАРР Евгений Тодоров и отбеляза: „Всяко 
нещо всяка минута трябва да работи. Иначе е 
алогично. Трябва да имате мотивация за 
решенията си. Знаете, че плюсовете и минусите 
движат света. Те създават предпоставка за 
диалектическо развитие. Честността, лоялността и 
трудолюбието дават големия шанс. Пазете опита 
на предците ви и семейната традиция. Не губете 
време и хващайте живота в ръце си“. 

 
10 април 2013 г., Пловдив 

 
 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕДИИТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА БИЗНЕСА 

ОБСЪЖДАХА ВЪВ ВУАРР 
 

„Превръщай недостатъците на обществото в свои 
предимства!“ – така доц. Димитров – ректорът на 
Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите, откри дискусията „Как да използваме 
най-ефективно медиите за реализацията на своя 
бизнес?“. По думите му медиите могат да помогнат, 
но могат и да повлияят в обратна посока в 
определен момент на даден бизнес. 
„Затова трябва да ги познавате, да знаете как 
работят, за да може да ги ползвате.“– акцентира 
гост - лекторът Николай Илчевски – главен 
редактор на сайта „Аз обичам Пловдив“. 
„Както държавата, така и медиите се нуждаят от 
пари, за да съществуват. За да ползваме медиите, 
трябва да сме наясно с нашите цели и да не 
оставяме да бъдем манипулирани, да не се 
поддаваме на паника. 
Примери са информациите: "Човечеството ще 
изчезне след 50 години"; "Настъпва Апокалипсиса 

през 2012 година", "Нефтът свършва" и други 
подобни. 
Медиите култивират навиците – например масови 
проверки за колани, но не всеки навик е полезен за 
всеки – като пиенето на голямо количество вода.“ – 
коментира Илчевски и сподели, че: “Повечето от 
нещата стават с платени статии, но съществува и 
скритата реклама, което е нещо много ефикасно. 
Медиите се интересуват от обществено значими 
факти и събития. Затова бизнесът трябва да може 
и да генерира новини. Всеки ден става нещо, което 
е интересно за медиите. Трябва да се вгледате в 
живота си, в работата си и да го откриете.“ 
„Журналистиката е прекрасна професия. Дава 
много знания и контакти. В медиите всеки ден е 
интересно. Използвайте го!“ – посъветва в 
заключение гост-лекторът. 

12 април 2013 г., Пловдив 
 

 
 

Страницата бе подготвена със съдействието на Отдел „Връзки с обществеността” на ВУАРР 

Ев. Тодоров и доц. Д. Димитров по време на дискусията 
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ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ СТУДЕНТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИМ ИЗРАСТВАНЕ 

МАРГАРИТА ГЬОКОВА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА 

 
Кога е създаден 
кариерният център на 
ВУАРР? 
Кариерният център е 
създаден през 2007 г. в 
тогава все още Висше 
училище „Земеделски 
колеж” с ръководител 
доц. д-р Светла Тенова. 
Центърът има за цел да 
се преодолее бариерата в 
комуникацията между 
бизнеса, академичните 

среди и студентите. Кариерният център на ВУАРР е 
член на Асоциацията за кариерно ориентиране и 
развитие във висшето образование (АКОРВО).  
 
Каква е мисията на кариерните центрове и по-
специално на този във ВУАРР? 
Мисията на кариерния център е да подпомага 
студентите в професионалното им ориентиране, 
както и да им помогне в намирането на подходящ стаж 
или постоянна работа. 
От друга страна, кариерният център е и своеобразен 
барометър по отношение на това от какви кадри се 
нуждае бизнесът, като внася предложения на 
ръководството и Академичния съвет за откриване на 
нови специалности. Например, в момента на пазара 
има така да се каже пазарна ниша, т.е. недостиг на 
кадри в областта на IT технологиите. Банковият 
сектор също изпитва недостиг на добре обучени кадри 
и посредством стажантски програми се опитва да 
намери най-подходящите хора, дори и без да имат 
завършена икономическа специалност. Ето защо през 
новата 2013/2014 учебна година ВУАРР открива 
4 нови специалности: две бакалавърски програми – 
„Финанси” и „Управление на информационните 
системи”, и две магистърски - „Административно-
информационен мениджмънт” и „Управление на 
комуникационните системи”. 

Целта е да се запълни тази ниша, задоволявайки 
потребителите на кадри от една страна, а от друга - 
и студентите ще знаят, че след дипломирането си ще 
имат осигурена работа. 
 

Какви са плановете Ви за новата учебна година? 
През новата учебна година ще работим по-тясно със 
Студентския съвет на ВУАРР. Разчитаме на тях за 
подкрепа и разпространение на информацията сред 
колеги. Планираме срещи, които са уговорени още 
отсега за месеците октомври и ноември. 
В началото на новата учебна година ще проведем 
срещи с работодатели, с ръководни кадри в банки, с 
фирми, които да запознаят студентите с 
изискванията на пазара, с дейностите на техните 
организации. Предвидени са срещи и с експерти от 
КТ „Подкрепа”, които да изнесат лекции: „Как да се 
подготвят документи за кандидатстване”, „Как се 
пише СV и мотивационно писмо” и др. 
Продължава изграждането на база данни за бивши 
възпитаници на ВУАРР. Затова бихме искали чрез 
вестника да призовем всички настоящи студенти, 
които познават завършили наши възпитаници да ги 
информират за Клуб на възпитаниците на ВУАРР. 
На сайта на висшето училище има специално 
обръщение към тях, в което се казва, че където и да 
се намират – в България или по света, ще очакваме 
техните писма с данни за контакт: e-mail, адрес, 
телефони, както и техните истории как 
образованието при нас им е помогнало да се 
реализират. Бихме искали Центърът за развитие на 
кариерата да се превърне в място за контакти с тях. 
Искаме да дойдат и да разкажат на настоящите 
студенти за своите осъществени мечти и да им 
дадат съвети относно бъдещата им реализация, 
както и да организираме среща на випускниците по 
случай юбилейната годишнина на висшето училище. 

 

Интервюто взеха 
Соня Димитрова и Гергана Дзанева 
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