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Abstract: In 2017 University of agribusiness and rural development (UARD)
celebrated its 25th anniversary. So we have to say a few words about its history, a few
words about the mission, about its uniqueness. Independently of any state financial support
the university (established in 1992 as Higher school “Agricultural college” fisrt) has been
raised the number of its students 100 times in these years and has approved itself as the
biggest private university targeted to Bulgarian regions. The main principles of work are
connected to the investment in human capital and innovation development. The basic
element in UARD’s activities is that higher education is not only science, but culture. The
openness to the world is the key to its success and future development.
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25 ГОДИНИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Проф. д-р инж. Димитър Димитров
Ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
През 2017 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите чества
своята 25-та годишнина. Затова трябва да кажем няколко думи за историята, няколко
думи за мисията, за уникалността на висшето училище.
На 04.12.1991 г. се проведе международна научна конференция на тема
„Настояще и бъдеще на селското стопанство в България“. Тогава публикувах кратко
резюме на проекта за създаване на Висше училище „Земеделски колеж“. През
следващите месеци обогатявах проекта с добри практики, най-вече от Англия.
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На 23.10.1992 г. Министерски съвет взе решение за учредяването на нашето
висше училище. На 26 октомври, три дни по-късно, получихме решението „черно на
бяло“. Беше Димитровден. Естествено е да приемем, че това е Божи знак и че
Св. Димитър ще бъде нашият патрон. Проектът беше високо оценен от
правителството. След среща с финансовия министър ни беше обещан държавен
бюджет, тъй като не се предвиждаше развитие на частно висше училище. Беше ни
препоръчано първата година да започнем със студентски такси, а от следващата ще
получаваме бюджет. Но и до днес такъв бюджет не се получи. Ето защо бяхме
записани в групата на частните висши училища съгласно Закона за висшето
образование. Започнахме със 60 студенти. Достигнахме 6000. Увеличение 100 пъти.
Изградихме 16 хиляди кв. м. сграден фонд, стотици декари учебноекспериментални полета, лаборатории, библиотеки, галерии, медиен комплекс
„Натурал“, издателство „Талант“, научно списание „Ново знание“. Избрахме
стотици членове на академичния състав. Проведохме поредица от успешни
акредитации с прогресивно нарастващи оценки. Последната ни институционална
акредитация от 2017 г. е оценена най-високо – между 9 и 10.
През 2011 г. Висшето училище „Земеделски колеж“ беше преобразувано във
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с решение на парламента. По
този начин разширихме хоризонта на своите дейности. Днес развиваме успешно
всички акредитирани университетски степени: „Бакалавър“, „Магистър“, „Доктор“.
През тези 300 месеца сме раздали над 90 хиляди заплати на обща стойност
126 милиона лева, плюс здравни и пенсионни осигуровки, данъци и други вноски.
Нито една от тези заплати не е забавена с един ден.
Дипломирахме над 25 хиляди бакалаври, магистри, доктори и специализанти.
По този начин икономисахме на държавата субсидия в размер на 135 милиона
лева. Но това е малкият бонус за обществото. Големият принос на нашите
възпитаници е, че те се реализират в българската икономика. Няма регистрирани
безработни наши възпитаници. Това е една от уникалните характеристики на нашето
висше училище.
Мисията ни е да осигуряваме възможност за висше образование и научно
обслужване на българските региони. По този начин сме адекватни на препоръките от
концепцията „Европа на регионите“. В регионите също има прекрасни млади хора,
които желаят да се образоват, но техният социален и географски статус ги
дискриминира. Регионите са като малки държави. Там се развиват всички
компоненти на една държава: управление, икономика, финанси, туризъм,
агробизнес, преработвателна индустрия, търговия, счетоводство, информационни
технологии, традиционна национална култура, управление на общините, управление
на проекти, управление на региони, сигурност, комуникации и др.
Ние се стремим да подхождаме адекватно и своевременно да задоволяваме
обществените потребности с нашите образователни, квалификационни и научни
дейности. Въведохме редица принципи, които да насочват преподавателите и
студентите. Ето някои от тях:
„Чух и забравих! Видях и запомних! Направих и разбрах!“ е постулат, въведен
от Конфуций, но той изцяло подхожда за българите. За разлика от другите народи,
които се нуждаят от повече идеи, у нас идеите са много, но малко хора се заемат с
действието.
Другият принцип „Инвестирай в себе си!“ подчертава важността на тази
инвестиция. Нашите мъдри предци с всяка спестена жълтица са купували ниви. Само
в два случая са продавали: когато изпращат детето си да учи, т.е. да инвестира в
мозъчен потенциал, и когато има тежко болен.
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Следващият принцип „В бизнеса, в науката и изкуството има място за този,
който каже нещо ново“. Така ние насочваме своя фокус в учебните програми, за да
се учат нашите възпитаници на иновационно, многовариантно, творческо мислене.
Следващият принцип „Толкова теория, колкото е нужна за практиката“
подчертава нашата здрава връзка с бизнеса. Ние не можем да развиваме
фундаментална наука. Знаем си мястото. Тя дори вече не е по силите на една
държава. Обикновено държавите се групират, за да финансират мощни
фундаментални изследвания. Но ние можем да бъдем близо до бизнеса, да създаваме
приложни продукти и по този начин да бъдем максимално полезни за икономиката.
Принципът „Вяра, наука, труд!“ е фокусиран върху волята да вървиш
напред, да действаш, да опитваш, да вярваш в собствените сили. Разбира се върху
добрата научна основа, която да гарантира умен труд. А историята на човешката
цивилизация показва, че именно умният труд носи най-много лична и обществена
полза.
Другият компонент на нашата уникалност е разбирането, че висшето
образование е не само наука, но и култура. Ето защо нашето висше училище се
превърна във важен културен фактор тук, в гр. Пловдив, и в други градове на
страната. Културата възпитава култура. Това се вижда във всяка аудитория, във
всяко кътче на висшето училище. Ние подпомагаме музикалното, изобразителното,
театралното изкуство, литературата, самодейността, детските културни дейности.
Защо нямаме безработни? Защото висшето училище се счита за уважавана
марка сред работодателите. А това се дължи на активната работа на нашите
студенти. А активната работа на нашите студенти се дължи на факта, че те си
плащат за образованието и искат срещу парите си да получат максимален
образователен продукт. Те не позволяват на преподавателите да неглижират учебния
процес. На мен изобщо не ми се налага да контролирам учебния процес, защото
студентите го правят. Този феномен трябва да се изследва. Другата съществена
причина е, че над 50% от нашите студенти работят – в семеен бизнес, в собствен
бизнес, в частни компании, в държавни и общински институции. Ето защо те идват
да учат с осъзнатата потребност от професионализъм, а не за книжката, наречена
диплома.
Днес българското общество е изправено пред нови предизвикателства:
демографска криза, криза за квалифицирани кадри в икономиката на средно и висше
равнище, натиск от Европейския съюз за намаляване броя на университетите.
Какво трябва да се прави според нас? В 50-те български университета има
милиарди инвестиции, най-вече в мозъчен потенциал. Нашето разбиране е, че една
държава не трябва да се лишава от своите най-големи ерудити. България трябва да се
отвори към света с привличане на повече студенти от чужбина и това трябва да е
стройна политика от президента до всеки един експерт в университетите. По този
начин ние ще решим и проблема със запълване капацитета на университетите и
удовлетворяването на икономиката със свежи кадри. Ако държавата не превърне
този процес в политика – да го управлява и организира, той ще се самоорганизира
хаотично.
В заключение бих искал да изразя високата оценка на академичното
ръководство за нашите абсолвенти, които постигнаха отлични резултати в своята
учебна дейност, да благодаря сърдечно на всички колеги от академичния състав на
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, на експертите и
служителите и да кажа едно пожелание, по примера на световноизвестната
писателка Айн Ранд: „Нека всички да си пожелаем следващите 25 години да
бъдат най-щастливите в живота ни!“.
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