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ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ 
 

УЧЕНИТЕ – БУДИТЕЛИ НА РЕГИОНИТЕ 

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ 

РЕКТОР НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 
Уважаеми представители на държавата и 
общините, 
Уважаеми колеги от страната и чужбина, 
Драги гости и журналисти, 
 
От името на академичната общност на Висше 
училище по агробизнес и развитие на 
регионите, което след една седмица навършва 
20 години, Ви приветствам с добре дошли в 
Пловдив сред нашия академичен състав. 
Изразявам нашата благодарност за проявената 
отзивчивост, усърдие, за да участвате в тази 
престижна международна конференция.  
Убеден съм, че резултатите от конференцията 
ще допринесат за повишаване престижа на 
всеки учен участник на институцията, която 
представлява и на държавата, от която идва. 
Желая успех на всички участници! 
На този свят учените са отговорни за всичко. 
За вселенските проблеми, за борбата против 
рака, инсулта, СПИН-а и шарката, за 
обучението на политиците, докторите, 
архитектите, бизнесмените, учителите, 
журналистите, артистите, юристите... за 
съветите, които дават на министрите. 
В проспериращите държави учените са на 
пиедестала, който те заслужават. Те са 
съветници на президенти, министър-
председатели, сенатори, дипломати и влияят 
сериозно върху професионализацията на всеки 
сектор в т.ч. политика, икономика, култура. 
У нас не е съвсем така. По скоро бихме казали, 
че обществото не осъзнава ползата от 
високоерудираните експерти. 
И се получава онази парадоксална сентенция: 
„Хем за нищо не те питат, хем за всичко 
отговаряш!” 
Нека погледнем наляво и надясно, надолу към 
историята и нагоре към бъдещето. Виждаме 
във всички посоки, че е ясно формулиран 
принципът: „Икономически, технически, 
политически и културен прогрес на 
човечеството се постига с наука и висше 
образование”. 

Ясно се очертава и още един извод. По време 
на криза френските, английските, немските и 
американските учени не си заравят главите 
между епруветките под предлог, че правят 
някаква голяма фундаментална наука, а се 
стремят да подпомагат бизнеса с целия си 
потенциал. 
Често учените се оплакват, че бизнесът не ги 
търси. Вероятно е така. Но ние, учените, сме 
по-заинтересовани да търсим бизнеса и да му 
помагаме защото: 
1. Като се разраства бизнесът ще се 
увеличават постъпленията в бюджета. 
2. Увеличените постъпления в бюджета ще 
осигурят субсидията за наука и образование. 
3. Осигурената субсидия за наука и 
образование ще гарантира заплатите на 
учените. 
Това може да се нарече интелектуално-
финансов кръговрат. 
Няма региони в България, където да липсват 
учени. Във всички административни области 
има структури на Селскостопанска академия, 
има университети или техни филиали, има 
подразделения на БАН. Векове наред 
учителите, учените, духовниците са били 
народните будители, народните водачи. Те са 
биели камбаната винаги, когато има духовна 
или материална криза. 
Сега България е в криза. Да чакаме тя сама да 
си отиде означава да очакваме Годо. Както 
знаем от едноименната пиеса Годо няма да 
дойде. Ето защо във всеки регион следва 
учените да разбудят бизнеса, да влеят 
иновационния си потенциал във всяко 
производство, за да има просперитет за 
обществото, както и за всеки участник в този 
интелектуално-финансов кръговрат. 
Обединявайки смелия, гъвкавия и 
предприемчив бизнесмен с информирания, 
ерудирания, модерномислещ и иновационно 
зареден професор, България ще повиши 
значително шансовете си за скорошно 
излизане от кризата. 
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Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите вече 20 години развива добри 
връзки с бизнеса. Създава структури, които да 
са близо до селските райони, защото нашата 
концепция постановява, че не цяла България 
трябва да се насели в София и в още три-
четири големи градове. Ние подпомагаме 
агробизнеса, общините, държавата с 
разработки, които носят иновации и 
икономически ефект. Нашите акредитирани 
филиали, учебно-научни и локални 
дистанционни центрове покриват много 
области на страната. Ние създаваме наши 

насаждения, стада и научно-експериментални 
бази, които да бъдат най-убедителната 
демонстрация пред земеделските 
производители на иновационните ни подходи. 
Колеги учени, аз апелирам към Вас: Търсете 
малки, средни и големи български 
предприемачи и им помагайте! 
Така помагате и на себе си! 
Така помагате и на България! 
Така помагате и на своите деца и внуци, които 
ще наследят една по-заможна държава! 
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