Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

ВУАРР върви уверено по пътя на академичния просперитет

ЧЕСТИТИ ДА СА НОВИТЕ НАУЧНИ ЗВАНИЯ НА НАШИТЕ ПРОФЕСОРИ!

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров
и Зам.‐Ректорът проф. д‐р В. Василев

Ректорът на Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите Димитър К. Димитров и
зам.-ректорът Васко Василев получиха научното
звание професор.
В своето слово при отбелязване на събитието
проф. д-р инж. Димитър К. Димитров отбеляза:
“При анализа на развитието на висшето
образование
в
моята
научна
разработка
„Усъвършенстване на системата за управление на
висшето образование в условията на глобализация
на пазарните отношения“, достигнах до извода, че
най-важният фактор във висшето образование е
академичният състав. Това са мозъците, които са
създали здравите морални и професионални
основи на висшето образование. Това трябва да
опазим и съхраним”.
Продължава на стр. 2 - 5
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Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров
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Зам.‐Ректорът на ВУАРР доц. д‐р Марияна Иванова
на абсолвентския бал на ВИПУСК 2013

Вижте повече на стр. 17и 18
В БРОЯ :
РЕКТОРЪТ НА ВУАРР ПРОФ. ДИМИТРОВ: стр. 1 – 3
ЗАМ. РЕКТОРЪТ ПРОФ. ВАСКО ВАСИЛЕВ: стр. 4 – 5
ДИПЛОМИРАНЕ В ЦПК: стр. 6
ВУАРР ПЕЧЕЛИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ: стр. 7

ВУАРР НА КОНФЕРЕНЦИЯ В АЛБАНИЯ: стр. 8
ВУАРР ГОСТУВА НА КРИЖЕВСКИЯ КОЛЕЖ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ: стр. 9
ВУАРР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И МИР: стр. 10
ВУАРР ДОКАЗА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЕКСПЕРТНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ: стр. 12
ПОРЕДИЦА „ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ВУАРР”: стр. 13 – 16

Инвестирайте в себе си!
Година I, бр. 3, май-юни 2013

стр. 1
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ЧЕСТИТИ ДА СА НОВИТЕ НАУЧНИ ЗВАНИЯ НА НАШИТЕ ПРОФЕСОРИ!

РЕКТОРЪТ НА ВУАРР ПРОФ. Д-Р ИНЖ. Д. ДИМИТРОВ
Продължава от стр. 1
Ректорът на ВУАРР констатира, че двамата с
професор Василев имат един прагматичен подход
и към науката, и към висшето образование. „Всичко
това се отразява на нашата амбиция за една
научно-приложна ориентация на едно образование,
адаптирано към нуждите на бизнеса и на
обществените
потребности,
не
толкова
високотеоретично, а на принципа: „Толкова теория,
колкото е нужна на практиката!“. В това отношение
ВУАРР непрекъснато поддържа контакти с бизнеса
и поощрява преподавателите си в тази посока. За
нас е гордост нашите преподаватели да работят с
бизнеса. Защото така те живеят два живота. Имат
практически опит, за да разкажат своите истински
примери
на
студентите,
когато
обясняват
теоретичните постановки. Имат и онова признание
от практиката, което е необходимо, за да могат да
го предадат и на студентите. Неслучайно ние сме
единственият ВУЗ в страната, който няма
регистрирани безработни. Няма друг такъв
прецедент. Преди 22 години тръгнахме с
60 студенти, които нараснаха 150 пъти. Вече сме
дипломирали 15 хиляди висшисти. Продължаваме
напред, има още какво да постигаме.“
Проф. д-р инж. Димитър К.
Димитров
е
известен
преподавател и учен, автор на
проекта и учредител на Висше
училище
по
агробизнес
и
развитие на регионите, което е
създадено през 1992 г. Има
повече от 20-годишен опит в
ръководни органи на институции
за висше образование.
Научната
му
продукция
в
областта на управление на висшето образование,
управление на проекти, управление на агробизнеса е
значителна. Работил е като ректор и директор на висше
училище, първи заместник-министър на земеделието,
председател на Национална борса за интелектуални
продукти, учредител и председател на Националната
федерация на кредитните кооперации, учредител и
председател на Български кооперативен съюз.
Специализирал е в САЩ и Западна Европа в областта на
университетския мениджмънт.
Изнасял е лекции в Полша, Гърция, Турция и други
страни.
Носител на медали и отличия за принос към науката,
образованието и културата, доктор хонорис кауза.
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В
УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА
ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Целта на монографичния труд на проф. д-р инж.
Димитър К. Димитров – ректор на ВУАРР, е
разработването на теоретичните и методически
основи за усъвършенстване на системата за
управление на висшето образование.
В съответствие с целта на изследването са
поставени за разрешаване следните задачи:
 анализ на състоянието и определяне на
тенденциите в развитието на висшето училище в
условията на съвременната пазарна икономика;
 обобщаване на световния опит в управлението
на системата на висшето образование;
 обосноваване
на
възможността
и
целесъобразността на засилване на държавното
регулиране на системата на висшето образование;
 открояване на проблемите и анализ на
факторите, влияещи върху ефективността на
управление на качеството на висшето образование;
 уточняване на критериите и показателите за
оценка на ефективността на управление на
качеството на висшето образование;
 изследване на особеностите на управление на
висшето образование в условията на глобализация
на световния пазар на образователни услуги;
 разработване на методически препоръки за
повишаване на ефективността от използване на
финансовите ресурси в системата на висшето
образование.
Предмет на изследването е самата система на
управление на висшето образование в условията
на развитие на пазарните отношения.
Обект на изследването са институциите на
висшето образование, функциониращи в условията
на демокрация и международна конкуренция.
Теоретична основа на изследването са научните
трудове на българските и чуждестранни учени, а
така също на специалистите в областта на
управлението на висшето образование. В процеса
на изследването са използвани методите на анализ
и синтез, икономико-статистическия и системен
анализ и други научни методи.
Продължава на стр. 3
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ЧЕСТИТИ ДА СА НОВИТЕ НАУЧНИ ЗВАНИЯ НА НАШИТЕ ПРОФЕСОРИ!

РЕКТОРЪТ НА ВУАРР ПРОФ. Д-Р ИНЖ. Д. ДИМИТРОВ
Продължава от стр. 2

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров на церемонията
по връчване на Награда Пловдив за спомоществователство

Научната
актуалност на монографичното
изследване се заключава в обосноваване и
уточняване на теоретичните положения и
разработката на практически препоръки за
усъвършенстване на системата за управление на
висшето образование, а така също на методическо
осигуряване на управление на качеството на
висшето образование в условията на развитие на
пазарните отношения.
определящи
Основните
научни
резултати,
актуалността на изследването, се заключават в
следното:
 извършен е анализ на състоянието, откроени са
проблемите и са определени тенденциите в
развитието на висшето училище в условията на
съвременната пазарна икономика;
 обобщен е световният опит и са формулирани
основните
направления
за
повишаване
ефективността на държавното управление на
системата на висшето образование;
 уточнени и обосновани са методическите
подходи за оценка на ефективността на
управление
на
качеството
на
висшето
образование,
уточнени
са
критериите
и
показателите
за
оценяване,
посочени
са
факторите, влияещи на качеството на висшето
образование;
 разработени са препоръки за формиране на
система за управление на качеството на висшето
образование;
 разработени са концептуалните положения за
осигуряване
на
конкурентоспособността
на
българското висше образование в условията на
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глобализация
на
световния
пазар
на
образователни услуги;
 предложен е комплекс от мерки за повишаване
на ефективността от използване на финансови
ресурси в системата на висшето образование, с
оглед на тяхното влияние върху качеството на
висшето образование и необходимостта от
диверсификация на източниците на финансиране.
Практическото значение на монографичното
изследване се заключава в това, че получените
резултати могат да бъдат използвани в качеството
на теоретична и методологична база при
разработване на система за усъвършенстване на
управлението на висшето образование.

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров
начело на тържественото шествие на юбилейния ВИПУСК’13

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров
посреща международна делегация учени във ВУАРР
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ЧЕСТИТИ ДА СА НОВИТЕ НАУЧНИ ЗВАНИЯ НА НАШИТЕ ПРОФЕСОРИ!

ЗАМ.-РЕКТОРЪТ - НИД ПРОФ. Д-Р ВАСКО ВАСИЛЕВ
Продължава от стр. 1
От своята страна зам.-ректорът на ВУАРР
проф. Васко Василев сподели: „Да продължаваме
да творим наука. Много се радвам, че имаме с
професор Димитров заедно този ден. Защото в
крайна сметка човек работи в екип и се чувства
щастлив, когато хората, с
които работи
действително са стойностни“.
Проф. Васко Василев е роден през
1947 г. в град Севлиево. Завършва
гимназия през 1965 г. в родния си
град. Като ученик е елитен
спортист - 100 и 200 метра гладко
бягане
и
десетобой.
През
следващите 26 месеца завършва
Школа за запасни офицери и служи
като офицер в боен артилерийски
полк.
От 1968 г. до 1972 г. е студент в
Стопанска академия „Д.А.Ценов”, специалност „Финанси
и кредит”. Висше образование завършва с квалификация
„Икономист- финансист”.
След конкурс от 1973 г. е редовен аспирант. Доктор по
икономика от 1976 г. След това е асистент, старши
асистент и главен асистент. Доцент по „Финанси, парично
обръщение и кредит” е от 1982 г.
От 1983 г. до 1988 г. е Ръководител на катедра „Финанси
и кредит” на Стопанска академия – Свищов.
От 1988 г. до 1998 г. – управлява последователно:
консултантска фирма, акционерно дружество,Търговскоиндустриална банка и консорциум. Постъпва като
преподавател във Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите от 1999 г. От 2001 г. до 2009 г. е
Директор
на
Департамент
„Икономически
и
общообразователни дисциплини” със статут на декан.
От
2010
г.
–
Заместник–ректор
по
научноизследователската работа. Има над 150 научни
публикации, в т.ч. книги, монографии, статии, доклади и
проекти.
На 26 октомври 2012 г. проф. Васко Василев е удостоен с
почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ВУАРР.
Успоредно с образователната дейност той управлява
дружества и фирми. Председател е на Управителните
съвети на „Академия-БГ” – Кърджали, Фондация
„Академия 2007”, Дружество„Икономист-БГ”, Съюз на
маслинопроизводителите, Развъдна организация „Мутон
Шароле България”. Управител е на „ТаксКонсулт – ООД,
„Василев- консулт” – ЕООД и на други фирми.
Васко Василев е женен. Има син и от настоящата година
внук с името Васко Василев.

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
Разработката има за цел да представи гледните
точки и становища на проф. д-р Васко Василев по
отношение на състоянието на Българската
държава като резултат от нейното управление,
бивайки
държава
на
представителната
демокрация. Става въпрос за това – Кога
икономиката е политика и кога политиката е
икономика? С други думи каква би следвало да
бъде икономическата политика на държавното
управление, за да бъде страната добро и
предпочитано място за живеене, не само поради
природните
си
дадености,
а
и
поради
задоволяването на икономическите и социалните
интереси.
Специално внимание е отделено на следната
проблематика:
 Икономическата мисия на държавата в основата на нейната
политика;
 Централизираното и децентрализираното преразпределение
на брутния вътрешен продукт;
 Обективните закономерности и ролята на парите и
паричната политика;
 Кредитът и растежът на икономиката;
 Необходима ли е промяна на бюджетната политика:
 За единството и принципите;
Разходите; Бюджетното балансиране;







Целите;

Приходната

система;

Данъчната политика;
Осигуряването и неговите проблеми;
Пенсиите като държавно бреме или осъзната необходимост;
Финансовите устои на образованието;
Парите и финансиране на здравеопазването.

Според автора основните проблеми на българската държава
могат да бъдат синтезирани в следното:
 Не са ясни националните интереси. Кое е това, което ни
отличава като нация, като народност? Дали основният интерес
на страната е да членува в една общност, да спазва определени
правила и да изпълнява само подчинени функции, вместо като
част от цялото да има своя национален облик.
 Етническата структура на населението и най-вече нейните
негативни тенденции са свързани не само с настоящи, но и с
бъдещи сериозни проблеми и противоречия.
 Не са създадени условия за свободна инициатива и
предприемачество,
регионите
са
под
опеката
на
централизираното управление, а икономическите приоритети са
само теоретични и книжни, без да бъдат осигурени законово,
финансово или пък стимулирани на диференцирана основа.
 Не са диференцирани и дефинирани като политика,
стратегия, законова база и управленски действия националните
структурни
приоритети.
Няма
действена
политика
в
разновидностите:
Държавна
структура
и
управление;
Икономически приоритети; Политика за доходите; Политика на
членството в ЕС.

Продължава на стр. 5
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ЧЕСТИТИ ДА СА НОВИТЕ НАУЧНИ ЗВАНИЯ НА НАШИТЕ ПРОФЕСОРИ!

ЗАМ. РЕКТОРЪТ - НИД ПРОФ. Д-Р ВАСКО ВАСИЛЕВ
Продължава от стр. 4
Според автора въпреки относителния икономически
неутралитет, държавата чрез нейната икономическа
политика има голям потенциал за влияние върху
икономиката. Естествено е да се постави въпросът за:
Насоките на държавната политика; Държавните
регулатори; Икономическите приоритети и политическите
основи на икономическите приоритети; Централизацията
и децентрализацията на държавното управление;
Държавните монополи и предприятия; Концесиите.
Връзката между държавата и икономиката е в това, че
икономиката се развива в пределите на държавата и се
регламентира от правилата, създадени от самата
държава. От друга страна икономиката създава продукти
и респективно източниците за осигуряване с парични
средства на изпълняваните от държавата функции,
основаващи се на обществените потребности.
Управлението на държавата е свързано с провеждането
на национална политика, наричана с предимство
икономическа политика, а не политика, която е настрани
от икономиката или пък се основава само на решаването
на текущи проблеми без прилагането на дългосрочна
стратегия и стимулирането на структурни приоритети,
основаващи се на обективните национални условияресурси, собственост, работна сила и международно
разделение на труда.
И веднага се поставя въпросът – Каква трябва да бъде
връзката между държавата и икономиката,
респективно къде е мястото на държавата по
отношение на икономиката?
Макар и разнообразни, теориите в тази област могат да
се обособят в три основни групи:
Първо: Държавата трябва да бъде неутрална.
Второ: Икономическата функция на държавата да бъде
умерена.
Трето: Необходимо е икономиката да бъде регулирана
от държавата и тя да действа в противовес на
негативните явления и процеси в пазарната икономика.
Бивайки държава на обществения договор, държавата
наречена България, трябва да се управлява, така че
резултатите на това управление да имат положителен
отзвук в благосъстоянието на населението.
Убеждение на автора обаче е следното:
Първо. Държавата не може да бъде неутрална.
Обстоятелството, че пазарът се саморегулира, не
означава, че това може да стане безпроблемно.
Второ. Държавата не може да се откаже от своите
монополи и да остави всичко в ръцете на частната
инициатива.
Именно
тук,
чрез
публично-частно
партньорство, ефективни концесии, системата на
държавното съучастие, създаването на приноси,
преотстъпването на права и т.н. се съдържат голяма част
от възможностите на държавата да стимулират
икономическото развитие и да регулират икономическите
процеси.
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Зам.‐Ректорът на ВУАРР проф. д‐р Васко Василев
сключва международен договор във ВУАРР
Трето. Независимо че пазарните икономики и
респективно стоково-паричните отношения са подчинени
на обективни закони, правилата създавани от държавата
чрез нейните закони и въвеждането на държавни
регулатори в резултат на нейната политика могат да
допринесат за отстраняване на сериозни противоречия
или да стимулират: Растеж; Увеличаване на доходите;
Увеличаване на социалните придобивки; Подобряване на
качеството и производителността на работна сила.
Икономическата мисия в управлението на държавата е
свързана с регулирането на националната икономика.
Колко и кога? Постоянно или временно?
Отговаряйки на тези въпроси, авторът формулира
следните направления:
Първо. Създаване на инфраструктура.
Второ. Създаване на законови условия за стимулиране
на инвестициите и икономическия растеж.
Трето. Увеличаване на производителната насоченост на
държавните
разходи,
в
които
разходите
за
здравеопазване и образование трябва да доминират по
отношение на социалното безвъзмездно подпомагане и
най-вече спрямо разходите за държавно управление.
Четвърто. Използване на регулатори като резултат на:
Парична политика; Кредитна политика; Лихвена
политика; Политика на доходите и потреблението;
Бюджетна политика; Данъчна политика; Социална
политика; Политика на националните икономически
интереси и др.
Възможностите на държавата за влияние върху
икономиката се коренят в обстоятелството, че тя създава
правилата, законите и чрез тях може да извършва:
Преразпределение; Въвеждане на мерки и пропорции за
производствено и лично потребление; Контрол върху
Използването
на
механизми
за
потреблението;
стимулиране, забрана или санкциониране; Контрол върху
доходите.
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РЕКТОРЪТ НА ВУАРР ПРОФ. Д-Р ИНЖ. Д. ДИМИТРОВ ВРЪЧИ
УДОСТОВЕРЕНИЯТА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЦЕНТЪРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Затова човек трябва да прави равносметка на
свършеното от него. Истинските победи са тези,
които сте извоювали със своя труд“- сподели
Ректорът на ВУАРР в приветствието си.

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров
с отличниците на Центъра за професионална квалификация

„С нашите студенти аз се държа честно. Искам Вие
да успеете. Аграрният сектор е предизвикателство
пред вас, но то е бъдещето“ – каза доц. д-р
инж.Димитър Димитров-ректор на Висше училище
по агробизнес и развитие на регионите, при
връчването на удостоверенията на завършилите
Центъра за професионална квалификация.

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров
връчва удостоверенията на завършилите

„Бъдете играчи на терена, не запалянковци на
трибуната. Учете, не си губете времето.
Състезанието е между мозъци на този свят, а не
между мускули. Политиците идват и си отиват,
бизнесът остава. Фамилия след фамилия.
Политиците трябва да осигуряват пазари и да
разширяват националния бизнес. Влизането в ЕС
допринесе
за
развитието
на
фамилните,
арендаторските и кооперативните ферми у нас.
Земеделието,
туризмът,
преработвателната
промишленост и енергетиката са печелившите
отрасли на България.
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Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров
подарява своята книга „Съвети за мъж на средна възраст от
Южна България” с автограф на завършилите ЦПК

Така Центърът по професионална квалификация
тържествено отбеляза успешното завършване на
70 свои курсисти, от които 22 отличници – именно
те получиха като награда със специален автограф
авторската книга на доц. д-р инж. Димитър
Димитров „Съвети за мъж на средна възраст от
Южна България“.
На следващ етап през месец юни ЦПК при ВУАРР
ще
проведе
поредните
курсове
по
зеленчукопроизводство,
животновъдство,
овощарство, растителна защита и опазване на
околната среда в земеделския сектор.
Основна цел на Центъра е повишаване
квалификацията на студенти, специалисти и
всички, нуждаещи се от допълнителна подготовка и
квалификация в областта на земеделието,
агробизнеса, икономиката, туризма и развитието на
регионите, хора от всички възрасти, желаещи да се
обучават през целия си живот. Повишаването на
квалификацията се извършва чрез краткосрочни
или дългосрочни курсове и специализации, които
се провеждат индивидуално или групово, в
редовна, задочна и дистанционна форма.
Повишаването
на
квалификацията
и
преквалификацията
се
осъществява
от
преподавателския състав на ВУАРР и други
организации и висши училища с доказана
компетентност в съответната област.
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ВУАРР ПЕЧЕЛИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ

Зам.‐Ректорът на ВУАРР доц. д‐р М. Иванова и М. Казашка пред Gedik
University с координатора по Програм „Еразъм” на университета

„Със своите 7 хиляди студенти имате нашия
респект. Това говори за авторитета на Вашето
висше училище“ – каза проф. Ахмет Топуз – ректор
на Gedik University, по време на деловата визита на
доц. Марияна Иванова – зам.-ректор на Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите, в
Истанбул по програма Еразъм през първата
десетдневка на юни. По думите му: „Научният и
методичен опит на ВУАРР ни мотивира да Ви
предложим договор за партньорство, който ще
даде възможност да се развие по-детайлно
сътрудничеството
между
нашите
два
университета.“
Темата за перспективите в съвременния свят пред
младите хора и кои образователни традиции
трябва да съхранят, дискутираха доц. Иванова,
Хюлия Гедик – председател на УС на Gedik Holding,
и академичното ръководство на Gedik University и в
рамките на ежегодната специализирана студентска
изложба по архитектура.
При
обучението
на
нашите
възпитаници
акцентираме на конкретните практически знания
като при Вас – каза при работното посещение на
представителите на ВУАРР в Професионалното
училище на Gedik University неговият директор
проф. Аднан Шишман.

Зам.‐Ректорът на ВУАРР доц. д‐р М. Иванова
с Ректора на Gedik University проф. Ахмет Топуз

Година I, бр. 3, май-юни 2013

За обмяната на опит и идеи в учебната дейност и
международно сътрудничество, за споделянето на
знания и добри практики, за възможности за
разширяване на сътрудничеството между двата
университета в областите, в които обучаваме нашите
студенти, за създаване на ново партньорство и
сътрудничество по програма Еразъм, за методите за
стимулиране активността на студенти и преподаватели
за участие в различните дейности на програма Еразъм и
за връзка на университета с обществеността и медиите,
доц. Иванова разговаря и със зам. ректора проф. Дурду
Камуран Гючлю, с декана на факултета по икономически
и административни науки проф. Беррак Куртулуш и с
директора на Международния офис и програма Еразъм в
Gedik University доц. Зайнеп Кая.
При посещението на спортния факултет на Gedik
University екипът от ВУАРР бе посрещнат с топлите
спомени от участията в турнирите у нас на неговия декан
проф.Мустафа Камил Йозер.
ВУАРР е първият партньор по програма Еразъм, посетил
Gedik University. Зам.-ректорът по учебна дейност и
международно сътрудничество доц. Марияна Иванова бе
ръководител на визитата. Участие в нея взеха и Миглена
Казашка - представител от Международен отдел и
административен координатор на програма Еразъм, и
Вили Димова – PR секретар.

Зам.‐Ректорът на ВУАРР доц. д‐р М. Иванова с г‐жа Хюлия Гедик,
председател на фондация „Гедик”

Gedik University е част от фондация “ Gedik Образование
и социални цели“, която е създадена от Gedik холдинг
през 1994г., за да допринася за развитието на
образованието и заваръчните технологии в Турция.
Фондация „Gedik Образование и социални цели“
възприема всички дейности и инициативи в тези области
като обществен дълг. В тази насока от създаването си
Фондацията е реализирала проекти в сътрудничество с
Министерството на националното образование и
различни висши учебни заведения.
Gedik университет е създаден с решение на
Министерския съвет на Турция от 6-ти април 2010 година
под името "Професионална гимназия Gedik на висшето
образование" и започва да предлага пет програми. Тя се
реорганизира под името " Gedik университет" на 3 март
2011 година.
Университетът
разполага
с
пет
факултета
и
професионално висше училище с 18 програми.
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ВУАРР СЕ ВКЛЮЧИ В „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪДЕЩЕТО”

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров
изнася пленарен доклад на конференцията в Албания

Висшето училище бе представено в секция
„Образование” и секция „Икономика” с общо
4 научни доклада. В секция „Образование” ВУАРР
бе представен с доклада на доц. Димитров
„Качество
на
висшето
образование
в
университетите”. В секция „Икономика” ВУАРР бе
представен с докладите на преподаватели от
катедра „Туризъм” Златка Григорова, Иванка
Шопова „Разработване на конкурентноспособни
интегрирани
туристичеки
продукти”
и
от
Департамента по технологии Екатерина Арабска
„Проучване
на
поведението,
нагласите
и
възможностите на операторите и потребителите за
развитие на биологичното производство в
България”.

Доц. д-р инж. Димитър Димитров, Ректор на Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите,
заедно със свой екип, посети град Шкодра в
Албания във връзка с Първата международна
конференция
за
научни
изследвания
и
образование
„Предизвикателство
към
бъдещето”.

Ректорът на ВУАРР проф. д‐р инж. Д. Димитров
с ректора наУниверситета на Шкодра проф. А. Хаджи

Гл. ас. д‐р Златка Григорова и ас. Иванка Шопова
участват в постерната сесия на конференцията

Конференцията се проведе на 24-25 май 2013 г. и
бе организирана от Университета на Шкодра
‘’Luigj Gurakuqi”. Поканата бе получена от Алианса
на университетите от Централна и Източна
Европа, на който ВУАРР е член от 2012 г.
Доц. д-р инж. Димитър Димитров изнесе доклад на
тема „Сътрудничество във висшето образование и
сесия
на
научната
наука”
в
пленарната
конференция.
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На работна среща бе подписан и Меморандум за
разбирателство между Висше училище по
агробизнес и развитие на регионите и
Университета на Шкодра ‘’Luigj Gurakuqi” в
лицето на неговия Ректор – проф. Артан Хаджи.
Споразумението има за цел подобряване на
академичните отношения в областта на висшето
образование и научни изследвания, както и
развитие на културните връзки между двете страни.
В най-общи линии сътрудничеството обхваща
насърчаване на висшето образование; обмен на
студенти, преподаватели, езикови инструктори и
гост-преподаватели; обмен на информация, научна
литература и документация; организиране на
съвместни конференции, симпозиуми, краткосрочни
курсове и семинари и др.
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ВУАРР ГОСТУВА НА КРИЖЕВСКИЯ КОЛЕЖ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Представителите на ВУАРР
пред Крижевския колеж по земеделие в Хърватия

Преподавателски екип от ВУАРР за първи път
посети Крижевския колеж по земеделие в Хърватия
по програма „Еразъм“.
Екипът, воден от доц. Горяна Йонкова – директор
на Земеделски колеж, се запозна с методите на
работа със студентите и осигуряването на
консултации. Бяха обсъдени бъдещи съвместни
дейности за насърчаване на студентска и
преподавателска мобилност по програма „Еразъм”.
Доц. Горяна Йонкова, гл.ас. д-р Елена Николова,
асистент Радка Тошева и асистент Теодора Илиева
посетиха учебните бази за провеждане на
стажански и практически занятия. Констатирано бе,
че са налице добре развити професионални
отношения на високо ниво и компетентност при
предоставяне на образователни и консултантски
услуги.
Посещението в Крижевския колеж по земеделие,
силно обвързан с нуждите на практиката и с
подчертано практическа насоченост на обучение и
научни изследвания, е добър пример за
осъществяване на ефективна връзка «наукабизнес» и осигуряване на високо качество на
придобитите знания и умения в съответствие с
изискванията на практиката.
Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите поддържа дългогодишни контакти с
Крижевския колежа по земеделие в Хърватия,
осъществявайки съвместни партньорства по
международни инициативи и проекти. Срещите
между представители (преподаватели, служители и
студенти) на двете институции са част от
съвместните дейности и се осъществяват
регулярно във връзка с идеи за нови инициативи и
подготовка на нови проектни предложения.

Година I, бр. 3, май-юни 2013

Представителите на ВУАРР със студенти от
Крижевския колеж по земеделие

Представителите на ВУАРР разглеждат
забележителности в Хърватия

Представителите на ВУАРР на среща с техни колеги от
Хърватия
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ВУАРР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И МИР

Представителите на ВУАРР пред конферентната зала на
Педагогическия факултет на университета в Чанаккале

Представители на Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите осъществиха мобилност по
програма "Еразъм" и взеха участие в 5-ия
Международен конгрес за образование и мир,
провел се от 6 до 9 юни 2013 г. в Университета „18
март” в Чанаккале, Турция. Младите учени от
ВУАРР представиха своите разработки по теми на
висшето образование и неговата роля в
регионалното развитие и организиране на успешен
международен студентски обмен.
Конгресът през 2013 г. се организира под мотото
„мир, памет и изследователска дейност” ("Peace,
Memory & Education Research") и е част от
събитията, посветени на отбелязването на 100годишния юбилей от битките при Галиполи по
време на Първата световна война, в които загиват
над 350 000 души. Тези трагични моменти дават
основание на следващите поколения да работят за
запазване на мира и предотвратяване на войни и
са част от историческата памет на народите от цял
свят.
Събитието бе организирано със съдействието на
международните
организации
Европейска
организация за изследвания в образование
(European
Educational
Research
Association),
Световната организация за изследвания в
Education
Research
образование
(World
Association),
Международната
асоциация
на
преподавателите
(International
Association
of
Educators), Ковънтри университета (Coventry
University) и Международната асоциация на
качествени изследвания (International Association of
Qualitative Research).
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Сред официалните гости с реч по време на
откриването на конференцията бе Йохан Галтунг
(Johan Galtung), основател на Transcend - a Peace
Development Environment Network, който представи
резултатите от 60-годишен научен труд във
формулата на мира.
Със
забележителна
проницателност
световноизвестният лектор и автор на множество
книги в областта на мениджмънта, комуникациите,
социалната сфера и развитието на обществото
обясни „простичко” уравнение, изпълнено с
огромен смисъл. Тежестта му днес е още по-голяма
на фона на икономическата, политическата и
духовната криза, която е обхванала много държави
по света. В залата на конференцията никой не
остана безразличен към думите на автора за
безпристрастие, хармония (съгласие) и памет.

Проф. Йохан Галтунг представя „формулата на мира” по
време на пленарната сесия на конференцията

Проф. Йохан Галтунг е впечатлен от
Списание за наука „Ново знание” на ВУАРР
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В неофициална обстановка, след награждаването
му с почетния знак на Университета в Чанаккале,
проф. Галтунг получи специалния брой на
списанието за наука "Ново знание", включващ
материалите от юбилейната конференция по
случай 20-та годишнина на Висшето училище с
постерна сесия "Европа на регионите". Норвежецът
прочете ясно и с лекота името на списанието на
ВУАРР на кирилица, като остана впечатлен от
изданието и неговото мото.

Гл. ас. д‐р Вихра Димитрова изнася лекция за висшето
образование в глобализиращия се свят

Представянето на ВУАРР и изнесените лекции в
университета в Чанаккале по темите в областта на
качеството на висшето образование, устойчивия
туризъм
и
иновациите
в
земеделието,
предизвикаха огромен интерес и нови идеи за
съвместни проекти.
Представителите на ВУАРР по време на постерната
сесия на конфреренцията в Чанаккале

Социалната програма на конгреса също добави към
културата и контактите на всеки участник.
Невероятната морска обиколка на Дарданелите
показа
колко
силни
и
колегиални
са
взаимоотношенията в университета-домакин и с
колегите от цял свят.
Конгресът завърши с уникално представление на
студенти и преподаватели – практикуващи
дервиши, организирано със съдействието на
за
изследвания
в
Турската
асоциация
образованието (Turkish Educational Research
Association) и нейния президент доц. Мустафа
Ериъмън (Mustafa Eryaman), който изрази готовност
за бъдещо сътрудничество с Центъра за
евроинтеграция и култура към ВУАРР.
Представителите на ВУАРР имаха изключителния
шанс да присъстват на още две събития по покана
на декана на Факултета по изящни изкуства проф.
Абдула Келкит (Abdullah Kelkit). По време на
откриването на студентска изложба и на специална
изложба на проф. Моника Коцшева (Monika
Kostrzewa) от Университета «Адам Мицкевич» в
Полша нашите колеги не само се насладиха на
уникални произведения на изкуството с послания
за постигане на устойчиво развитие, но и
осъществиха ценни контакти и обмениха идеи за
магистърската програма "Артмениджмънт". Проф.
Коцшева изрази готовност за сътрудничество с
ВУАРР и по програма Еразъм.
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Гл. ас. д‐р Вихра Димитрова по време на дискусията със
студенти и преподаватели от университета в Чанаккале

Представителите на ВУАРР останаха с чудесни
впечатления от красотата на Дарданелите и Троя, а
проведените срещи с учени от цял свят по време
на конгреса, преподаватели, докторанти и магистри
от Университета «18 март» в Чанаккале очертаха
ясни насоки за бъдещо сътрудничество в областта
на агробизнеса и регионалното развитие.
Ръководството на ВУАРР изказва специални
благодарности на Назан Чевик и нейния съпруг
Аднан Чевик от университета в Чанаккале,
които за пореден път посрещнаха и организираха
визитата на нашите колеги.

стр. 11

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

ВУАРР ДОКАЗА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЕКСПЕРТНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ НА
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В СЪРБИЯ

Работна среща на вътрешния комитет по качество на
проект EDUECO в Университет Едюконс

Представители на ВУАРР взеха активно участие в
програмата за месец юни 2013 на проекта
„Обучение на преподаватели в областта на
екологичното производство и управление на храни”
с координатор Van Hall Larenstein University Холандия. Бяха проведени няколко уоркшопа и
международна конференция с участници и
партньори по проекта в Университет Едюконс Сремска каменица, Сърбия.
Обсъдени бяха резултатите от провелите се вече
обучителни курсове за преподаватели от средни и
висши училища в Сърбия, Босна и Херцеговина и
Черна гора, разработване на модули за
професионално обучение в средните училища,
план на дейностите през заключителната година на
проекта и др.
Ролята на експертите от ВУАРР бе оценена
високо като партньор с утвърден опит по
изготвяне на ръководства и учебници в
сферата на биологичното производство. През
последната проектна година ВУАРР ще вземе
активно участие в дейностите по мениджмънт и
осигуряване на качество, изграждането на
мрежа и разработването на нови учебни
програми, включващи интерактивни обучения и
прилагане на интегрирания подход.
***
Проектът по програма ТЕМПУС „Обучение на
преподаватели в областта на производството и
управлението на екологично чисти храни”
(EDUECO: Education of Teachers in the field of
Ecological Food Production and Management) цели
изграждане на капацитет в Западните Балкани за
устойчиво икономическо развитие във връзка
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с биологичното производство на храни чрез
насърчаване
и
подпомагане
на
професионалното образование и обучение.
Фокусът е върху биологичното производство
поради неговия огромен потенциал на
икономически двигател в селските райони.
За
да
се
посрещне
увеличаващото
се
потребителско
търсене
по
отношение
на
екологично чисти и безопасни храни, биологично
земеделие и преработка на биологични продукти,
трябва да се вземат предвид специфичните
изисквания в региона. Проектът EDUECO предлага
на университети в Сърбия, Босна и Херцеговина и
Черна гора знания и методи за обучение на
преподаватели.
Ще
бъде
неуниверситетски
организирано и пилотно обучение в средните
училища. Необходимите знания трябва да бъдат
доставяни от експерти и преподаватели с
професионални знания и умения в биологичното
земеделие и мениджмънта. За целта ще бъде
създадена и регионална мрежа с участието на
университетски преподаватели и учители от
гимназии,
както
и
на
професионални
представители на сектора. Тя ще осигурява
обратната връзка за постоянно развитие и
усъвършенстване на учебните програми във връзка
с посрещане на нуждите, определяни от пазарното
търсене.
Конференции и семинари се организират за
популяризиране на постигнатите резултати –
разработване на нови модули в учебните програми
и изграждане на система за обратна връзка по
отношение на
нуждите
на
потребителите.
Практическите познания за производствените
методи ще бъдат съчетани с ново научно
технологично познание и методи, както и с нови
подходи в мениджмънта и маркетинга, насърчаване
на предприемачеството и внедряването на
иновации.
Партньорите по проекта от Холандия (Унивеситет по
приложни науки Ван Хол Ларенщайн), България
(Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите), Унгария (Университет Капосвар) и
Обединеното кралство (Харпър Адам) осигуряват
консултации на университетски преподаватели в три
направления: предприемачество, комуникации с
крайните потребители и връзка наука-бизнес в
биологичното земеделие, както и помощ при
разработването и тестването на учебните програми
за учителите и учениците.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ВУАРР
ДОЦ. Д-Р БИСЕР КРЪСТЕВ
Бисер Йорданов Кръстев е роден в
гр. Свищов през 1970 г. Там
завършва средното и висшето си
образование. От 1995 г. постъпва на
работа в СА „Д. А. Ценов” – Свищов
към катедра „Финанси и кредит”,
където преподава различни учебни
дисциплини на студенти, обучавани
в
образователните
степени
„бакалавър” и „магистър” в областта
на финансите и банковото дело.
Основните
лекционни
курсове,
които е водил, са: Финанси, Финанси на фирмата,
Публични финанси, Банково дело, Теория на парите и
кредита, Техника на данъчното облагане, Оперативен
банков мениджмънт, Банков маркетинг и др. Ръководил е
и семинарни занятия по посочените учебни дисциплини.
От 2004 година е доктор по икономика. През 2011 година
започва работа във ВУАРР – гр. Пловдив. От началото
на 2013 година заема академичната длъжност „доцент” в
същото висше учебно заведение.
Научните му интереси са в областта на финансовия и
банковия анализ, банковия маркетинг и банковия
мениджмънт. Автор и съавтор е на десетки публикации,
сред които монографиите „Банков маркетинг”, „Анализ на
финансовата дейност на банките в условията на криза” и
„Дистанционен
анализ
на
банковата
дейност”,
учебниците по „Икономика на публичния сектор”,
„Банково дело”, „Теория на парите и кредита”,
„Практически банков мениджмънт”, „Банково обслужване
на икономическите агенти”, „Финансов анализ” и др.
Специализирал е в университета на гр. Бохум, Германия
през 1997 г. Участвал е в научноизследователски
проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания”.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ
БАНКИТЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

НА

В монографията на доц. Бисер Кръстев „Анализ на
финансовата дейност на банките в условията на
криза”, публикувана през 2012 г., е извършен
комплексен и задълбочен анализ на дейността на
кредитните институции у нас в условията на криза.
В първа глава са характеризирани теоретичните
основи на финансовия анализ на банковата
дейност. Изяснени са неговата същност, както
обектите, субектите, целите и етапите на протичане
на анализа. Систематизирани са факторите, които
влияят върху банковия бизнес. Извършен е
подробен преглед на основните методи, чрез които
се осъществява анализът. Представени са
особеностите и на различните видове анализ на
кредитните институции. Подчертана е ролята на
информацията,
без
която
е
немислимо
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осъществяването на аналитичната дейност и която
стои в основата на вземането на ефективни
управленски решения.
Във втора глава са анализирани банковите активи.
Изследвани са тяхното качество, тяхната рискова
структура
и
доходност.
Представена
е
технологията
за
определяне
на
рисковопретегления
размер
на
активите.
Централно място е отделено на анализа на
кредитния портфейл на банките. Характеризирани
са факторите, които влияят върху равнището на
кредитния риск. Отчетени се спецификите при
оценяването на индивидуалния и портфейлния
кредитни рискове. Подробно са описани двата
основни подхода, които се използват за целта –
стандартизиран и вътрешнорейтингов. Накрая са
извършени анализ и оценка на степента на
кредитния риск, който понасят банките у нас в
условията на криза и въздействието му върху
ефективността от тяхната дейност, като е
анализирана динамиката в рисковите експозиции
на банките, специфичните провизии, които те
начисляват за поетия от тях кредитен риск, както и
осигуреността им със собствен капитал.
Глава трета е посветена на анализа на пасивите на
търговските банки. Първоначално са изследвани
техният състав и тяхната структура. Извършен е
сравнителен анализ на състоянието и промените в
структурата на банковите пасиви в Германия и
България през последните пет години. Отчетени са
различията между тях и са идентифицирани
факторите, които им оказват влияние. На анализ и
оценка са подложени и капиталовите разходи на
банките. Представен е начинът за определяне на
среднопретеглените капиталови разходи и техните
компоненти. На базата на конкретни данни е
извършен анализ на промените в „цената” на
банковите ресурси у нас през последните няколко
години. Направени са съответните изводи за
причините, предизвикали тези промени преди и
след началото на икономическата криза.
В четвърта глава на монографичния труд са
анализирани собствения капитал и капиталовата
адекватност
на
кредитните
институции.
Характеризирани са двата основни компонента на
собствения капитал на банките, както и основните
източници за неговото увеличаване. Следва кратък
обзор на процеса на хармонизиране на
капиталовите изисквания в глобален аспект.
Продължава на стр. 14
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ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ВУАРР
ДОЦ. Д-Р БИСЕР КРЪСТЕВ
Продължава от стр. 13
Извършен е преглед на Базелските споразумения
за капиталова адекватност на банките, основните
принципи на които се прилагат и в България.
Отчита се, че у нас минималните изисквания за
общата капиталова адекватност и за адекватността
на капитала от първи ред на кредитните институции
са по-строги в сравнение с международните.
Извършен
е
сравнителен
анализ
между
капиталовите съотношения, достигнати от банките,
опериращи в развитите пазарни икономики и в
нашата страна през последните няколко години.
Изследва се и влиянието, което оказват промените
в равнищата на капиталовата адекватност върху
печалбите и рентабилността на българските банки.
В пета глава на научния труд се анализират
финансовите резултати и рентабилността на
кредитните институции. Реализираната от банките
печалба се представя като важен индикатор за
оценяване на тяхната ефективност. Описан е
начинът на нейното формиране в България. На
основата на използването на реални данни са
извършени емпирични изследвания на състоянието
на рентабилността на банковите активи, на
кредитите и на собствения капитал на банковите
институции. Осъществен е структурен анализ на
рентабилността на активите на търговските банки в
България през периода 2008-2011 година.
Анализирани са посоката и силата на влиянието на
факторите, които въздействат върху отделни
аспекти на рентабилността на кредитните
институции. Установява се, че в условията на криза
банковата
рентабилност
непрекъснато
се
понижава. Разкриват се основните причини за това.
В глава шеста се анализират и оценяват приходите
и разходите на търговските банки. Извършен е
вертикален структурен анализ на лихвените
приходи на българските банки през последните
години. Установяват се основните фактори, които
влияят върху техния размер. За целите на анализа
разходите на кредитните институции се разделят и
класифицират по определени признаци. Описана е
технологията на провеждането на вертикалния,
хоризонталния и факторния анализ на банковите
разходи. Специално внимание е обърнато и на
анализа на доходността на кредитните институции.
Представени са основните показатели за нейното
оценяване.
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Прави се изводът, че от гледна точка на
реализираната доходност банките, опериращи на
местния пазар на банкови услуги, са засегнати
негативно от кризата.
В последната седма глава на монографията се
анализира друго ключово направление на банковия
мениджмънт
–
състоянието
на
банковата
ликвидност. В теоретичен план се прави
разграничение между ликвидност на банката,
ликвидност на банковия баланс и ликвидност на
банковите активи. От друга страна ликвидността се
изследва в статичен и в динамичен аспект.
Проблемът с нейното управление се разглежда на
равнище отделна търговска банка, на равнище
банкова система и на международно равнище.
Представени са основните показатели, чрез които
се оценява и анализира състоянието на банковата
ликвидност. Посочени са и инструментите за
отстраняване на дефицита или излишъка на
ликвидни средства. Извършен е анализ на
състоянието и промените в ликвидността на
банките в България през периода 2007-2011
година.
В заключение се формулират основните изводи и
обобщения,
според
които
най-важните
предизвикателства пред търговските банки са
свързани с подобряване влошеното качество на
кредитните им портфейли, с преустановяване
изтеглянето на ресурси от страна на банките майки
към чужбина, с липсата на рефинансиране от БНБ,
както и със свиването на пазара на някои банкови
продукти и услуги, които те предлагат на своите
клиенти. Според резултатите от извършения
комплексен анализ се установява, че банките у нас
са достатъчно надеждни и стабилни, тъй като
поетите от тях рискове се покриват напълно от
собствените им капитали, ликвидността им е добра,
общата им капиталова адекватност е значително
по-висока от минимално изискуемата, разходите им
се контролират строго. Кризата предизвиква
понижаване на банковата рентабилност, но
кредитните институции у нас са засегнати от нея в
значително по-слаба степен в сравнение с поголямата част от европейските банки.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ВУАРР
ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Доц. д-р Георги Петров Георгиев е
научен работник с над 18 години
опит в областта на банковия и
финансов
мениджмънт.
Специализирал е финанси в найголемия университет „Universiteit
van Amsterdam” на Кралство
Холандия. Автор е над 40 научни
труда, включително учебници и
учебни помагала. Владее отлично
английски и руски език.
Георгиев завършва магистърска
степен специалност „Социално-икономическо планиране”
във Висшия финансов-стопански институт. „Д. А. Ценов”
през 1992 година. Неговата академична кариера започва
през 1994 г. като редовен асистент в катедра „Финанси и
кредит” на същата институция. През 2005 г. защитава
докторантура на тема „Прогнозиране на риска при
потребителските кредити чрез скоринг моделиране” и
получава научно-образователна степен “Доктор” по
научна специалност - Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка. В продължение на 17 години води
дисциплини в областта на банковия и финансов
мениджмънт като: „Практически банков мениджмънт”,
„Управление на банковия риск”, „Международни
финанси”, „Банково дело”, „Финансово управление на
фирмата” и др.
През 2011 г. продължава своята научна кариера във
Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите
в катедра „Икономика”. Титуляр е на дисциплините
„Управление на банковия риск”, „Банков мениджмънт” и
„Международни финанси”.

неочакваните и очакваните банкови загуби е
причина за масови финансови затруднения и
фалити при всяка една икономическа криза.
Финансовата криза започнала през средата на 2007
година в САЩ и продължаваща в Европа до днес
очерта съдбоносната значимост на измерването и
управлението на банковия риск за кредитните
институции. Според МВФ в резултат на кризата
между 2007 и 2010 г. европейските банки са
понесли загуби в размер на близо 1 трилион. EUR
или 8 % от БВП на ЕС.
Неадекватната политика в областта на риск
мениджмънта стои в основата и на банковите кризи
в Япония през 1990-98 г, България - 1996 г., Русия 1998 г., Азиатска криза - 1998-99 година, и др.
Обект на настоящото изследване е проявлението
на различните разновидности на банковия риск,
които са причина за регистриране на банкови
загуби.

ИЗМЕРВАНЕ НА БАНКОВИТЕ РИСКОВЕ
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
Целта на представената монография е да
изследва, анализира и представи сложните методи,
които се използват в съвременната банкова
практика за оценяване на пазарния, операционния,
ликвидния и кредитния риск в достъпна и лесно
разбираема форма, така че интересуващите се да
могат да ги приложат на практика.
Изследването и измерването на банковите рискове
е изключително актуална тема в контекста на
продължаващата световна финансова криза.
Стабилността и просперитетът на банковите
институции е свързана с качеството на техния риск
мениджмънт. Стремежът към по-големи печалби и
растеж при изключително острата конкуренция във
финансовия сектор изисква поемане на по-високи
нива на риск. Рискът в банковата дейност се
свързва с вероятност от бъдещи загуби.
Неадекватното прогнозиране и измерване на
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ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ВУАРР
ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Продължава от стр. 15
Предмет
на
изследване
са
прилаганите
съвременни подходи за измерване на банковия
риск.
На базата на така формулираните обект и предмет
на монографичния труд се отстоява следната
изследователска теза: точността при измерването
на различните видове банков риск може да бъде
значително повишена чрез използване на
адекватни симулационно-параметрични модели.
На тази основа задачите на изследването се
свеждат до:
 проучване и систематика на прилаганите в
съвременната банкова практика подходи в
областта на риск мениджмънта;
 проследяване
на
тяхната
еволюция
и
очертаване на съвременните достижения в
конкретната област;
 идентифициране на основните етапи при
създаване на моделите за измерване на пазарния,
операционния, кредитния и ликвиден риск;
 конструиране на VaR модели за измерване на
пазарния риск на базата на реални данни от
Нюйоркската
фондова
борса
(NYSE)
чрез
параметрични методи, историческа и Монте Карло
симулация;
 тестване възможностите на метода на базисния
индикатор и стандартизирания подход при
измерване на операционния риск на банката;
 създаване модел за операционен риск чрез
подхода за разпределение на загубите (Loss
distribution approach), базиран на нормално
разпределение, поасоново и логнормално;
 демонстриране с реални данни от българска
банка измерването на ликвидния риск в България и
сравняване на резултатите с алтернативни
съвременни подходи;
 тестване с реални данни изчислителните
модели на новите стандарти за ликвидност коефициентът за покритие на ликвидността
(Liquidity Coverage Ratio - LCR) и коефициентът на
стабилно финансиране (Net Stable Funding Ratio NSFR), които предстоят да бъдат въведени от
Базел III като задължителни съответно от 1-ви
януари 2015 г. и 1-ви януари 2018 г. в банковата
практика;
 конструиране на модел за измерване на
кредитния риск в моделната рамка на структурния
подход на Merton-KMV (Moody’s).
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Използваната методология при изследването
параметрични
и
включва:
матрични,
непараметрични иконометрични методи. Като
основни техники при симулационното моделиране
са използвани Монте Карло и историческа
симулация. За тази цел е като софтуер е използван
Excel на Microsoft office и add – in приложението
SIMTOOLS, разработено от Нобеловия лауреат по
икономика за 2007 професор Роджър Меърсън.
Освен
това
са
използвани
традиционни
научноизследователски методи като: метода на
анализа и синтеза, дескриптивния метод и други.
Симулационният
анализ
се
използва
при
симулиране основно на събития с много ниска
вероятност за настъпване и много висока
значимост на загубата. Чрез проиграване на
различни сценарии се оценяват евентуалните
загуби и последиците от настъпването на
неблагоприятни
събития.
Резултатите
от
симулационния анализ позволяват да се набележат
определени мерки и процедури за действия при
евентуалното настъпване на катастрофални
събития.
Новите глобални стандарти за банкова ликвидност
предстои първоначално да бъдат въведени и
тествани в ЕС, Япония и САЩ.
Очаква се прилагането на новите стандарти да
предотврати
или
съществено
ограничи
разпространението на финансовите кризи и
превръщането им в глобални.
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НА ДОБЪР ЧАС НА ВИПУСК 2013!

На 15 май 2013 г. студентите от Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите - Пловдив отпразнуваха дипломирането си с великолепен абсолвентски бал,
на който бе поканено и ръководството на висшето училище. Събитието бе перфектно
организирано от представители на Студентския съвет на ВУАРР и чаровната Даниела
Мутишева, които предпочетоха да не описват с думи незабравимата вечер.
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НА ДОБЪР ЧАС НА ВИПУСК 2013!

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
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