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Въведение 
Разработената маркетингова стратегия на Висше училище по мениджмънт, град Варна 

(ВУМ) за периода 2021-2025 г. включва анализи на висшето училище и образователния 

пазар в България, които да подпомогнат за реализацията на основни стратегически 

маркетинг дейности. Този документ отразява постигнатите цели, заложени в Маркетинг 

стратегия на ВУМ, изготвена за периода 2016-2021 г., като същевременно информира за 

новите тенденциите и насоки за развитие, неизменна част от Стратегията за развитие на 

ВУМ. 

Стратегията разглежда пазарните позиции на висшето училище в България, както и 

сравнителните конкурентни предимства. Анализира се още разположението на 

корпусите и центровете на ВУМ в градовете Варна, София и Добрич. Описани са 

основните цели и приоритети, заложени за постигане през следващите години.  

С цел анализ на силни и слаби страни, както и дефиниране на възможностите и заплахите 

пред ВУМ е включен обстоен SWOT анализ. В помощ на бъдещата маркетинг дейност, 

стратегията представя и заинтересованите страни в процеса на утвърждаване на ВУМ 

като водещо иновативно висше училище от предприемачески тип, както и целевите 

групи. 

Стратегията разглежда предлаганите специалности понастоящем. С оглед ориентацията 

на ВУМ към най-бързо развиващите се и атрактивни за кариерно развитие сред студенти 

и кандидат-студенти сектори в страната и Европа, се засягат и анализират 

възможностите за планирано разкриване на нови специалности в рамките на 

акредитираните направления на ВУМ и в рамките на нови. Следвайки новите тенденции 

и търсенето, стратегията засяга нов тип образователни продукти, които да позволят 

достъп до образование на хора от различни групи. 

Като неизменна част от живота на обучаемите във ВУМ и неговите структури е направен 

обстоен анализ и предложения за дейности, с цел допълнително емоционално 

обвързване на заинтересованите страни с ВУМ, което да доведе до изграждане на 

положителен имидж на висшето училище. 

Маркетинг стратегията следва приетите във ВУМ мисия, визия и ценности. 

Визия 

ВУМ да се утвърди и развива като водещо иновативно висше училище от 

предприемачески тип, добре разпознаваемо в България и по света, което на основата на 

релевантни научни изследвания, публикации и обучение подготвя успешни личности и 

професионалисти, чрез които да допринася за развитието на бизнес средата в България 

и изграждането на общество, базирано на знанието. 
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Мисия 

ВУМ се ангажира: 

 да предоставя качествено и адекватно на нуждите на бизнеса и съвременното 

общество образование чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен 

подход, иновативни методи на обучение и фокус върху предприемаческите 

умения на студентите; 

 да създава либерална среда за развитие на наука и научно-приложни 

изследвания, която насърчава креативността и предприемаческия дух; 

 да си партнира активно с бизнеса и гражданското общество с цел трансфер на 

иновации и развитие на социално предприемачество. 

Ценности 

Във всички свои дейности академичната общност на ВУМ ще защитава следните 

принципи и ценности: 

 стремеж към качество и амбиция за успех; 

 етика и взаимно уважение; 

 социална отговорност и устойчивост. 
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1 Кратък анализ на висшето образование в България 
Към 2021 г. в страната съществуват 52 акредитирани висши училища, от които 38 

държавни и 14 частни. Висшите училища в страната предлагат обучение по множество 

специалности, разпределени в 52 професионални направления. Броят на записаните 

студенти през учебната 2020/2021 година е 219 791, от които в държавни висши училища 

се обучават 192 140 (87 %), а в частни ВУ се обучават 27 651 (13 %). Действащите студенти 

български граждани са 202 456, което представлява 91 % от всички действащи студенти. 

Чуждестранните студенти са 17 335 и представляват близо 9 % от действащите студенти 

в страната (НСИ, 2021) 

През последните години броят на завършващите средно образование в България е 

значително по-малък от обявените свободни места в българските университети и 

колежи, което води до трудност при запълване на капацитета им. Завършилите средно 

образование в България през 2020 г. са малко над 45 000 души. Всяка година около 4500 

български младежи заминават да учат в университети в чужбина. Този фактор в 

комбинация с демографското намаляване на завършващите всяка година, води 

неимоверно до засилена конкуренция между висшите учебни заведения в България.  

Докато броят на българските студенти значително намалява, броят на чуждестранните 

чувствително се увеличава през последните години и достига 17046 през академичната 

2020/2021 година. Интересът на чуждестранните студенти е концентриран основно в 

направленията „Медицина“ и „Стоматология“.   

През 2021 г. диплома от чуждестранно ВУ може да се получи в 75 съвместни програми в 

24 направления, предлагани в 24 български висши училища. Съвместните програми имат 

няколко форми на свързаност между наши и чужди университети - договори за 

съвместна учебна дейност, предвиждащи издаване на двойни дипломи и/или 

съвместни дипломи, договори за образователен франчайз с чуждестранни 

университети и акредитации от чуждестранни акредитационни агенции за отделни 

професионални направления в български ВУ или чуждестранна акредитация за 

българския университет. 

Най-голям брой съвместни програми имат Софийския университет и Технически 

университет-София - по десет, следвани от Висше училище по мениджмънт във Варна - 

осем, Нов Български университет - шест, Аграрния университет в Пловдив - пет и 

Югозападния университет - пет.  

Може да се приеме, че през последните години се наблюдава повишаване на 

възможностите за получаване на качествено образование по европейски стандарти и с 

преподаване на чужд език, но са необходими още усилия и модернизиране на учебните 

програми, за да се наложи тенденцията в повече висши училища. По този начин те биха 

могли да се привлекат част от кандидатите, които напускат страната, за да получат висше 
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образование в европейски и световни университети, да останат да се обучават в 

България.  

От друга страна, това ще увеличи привлекателността на страната ни за чуждестранните 

студенти. Въпреки, че броят им нараства с всяка изминала година, статистиката сочи, че 

над 50 % от чужденците се обучават в медицински специалности. Предоставянето на 

висококачествена образователна услуга на чужд език в редица други направления като 

„Икономика“, ‚Администрация и управление“, „Туризъм“, „Компютърни науки“ ще 

повиши атрактивността на България като образователна дестинация както за европейски 

граждани, така и за граждани на страни извън ЕС и ЕИП.  

За тази цел са нужни и допълнителни промени, свързани с ускоряването на получаване 

на виза за обучение в страната, както и облекчаване на процедурите по легализиране на 

образователни документи, което би спестило средства, време и усилия от страна на 

кандидат-студенти и образователни институции.  

Сред конкурентните предимства на България като образователна дестинация могат да 

бъдат посочени: 

 Членство на страната в Европейски съюз;  

 Възможността за получаване на международно призната европейска 

диплома; 

 Широк спектър от висши учебни заведения, предлагащи атрактивни 

специалности в голям брой направления; 

 Нарастващо предлагане на специалности с преподаване на чужд език; 

 Ниски разходи за живот и издръжка на студент; 

 Стратегическо географско разположение на страната; 

 Въвеждане на специализирани образователни софтуери в по-голяма част от 

висшите училища; 

 Нарастващо предлагане на образователни програми с електронно и 

дистанционно обучение; 

 Висока популярност на страната като туристическа дестинация; 

 Добрата транспортна обезпеченост – в градовете, в които са концентрирани 

най-много университети (София, Варна, Пловдив, Бургас) са разположени 

международни летища; 

 Възможности за студенти от държави извън ЕС да се възползват от 

държавни стипендии, програма Еразъм+ и програми за студентски стажове. 

Потенциалът на България за привличане на чуждестранни студенти може да подпомага 

икономиката и да доведе до повишаване на  БВП на страната. Студентите са потребители 

на различен тип услуги и продукти в населено място, където са избрали да следват висше 

образование обикновено в рамките на три, четири и повече години. Все повече висши 
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училища в България, включително и такива с държавно финансиране стават пазарно 

ориентирани, което би довело до развитието на страната като образователна 

дестинация. От друга страна популяризирането на българското висше образование във 

все повече страни, от където биха могли да се привлекат чуждестранни студени, би 

довело до справянето с проблема, свързан с намаляването на българските студентите. 

Тук важна е ролята на местните власти, които следва да включат в стратегиите си за 

развитие популяризиране на градовете като образователни дестинации. За пример 

може да се даде община Варна, в рамките на която е централният корпус ВУМ, която 

през 2020 година инициира подписването на Меморандум за сътрудничество с 

университети и водещи компании за реализиране на потенциала на Варна като Град на 

Знанието. Висшите училища в града и лидерите от ИКТ сектора в региона се съгласиха да 

обединят усилията си за интелигентна специализация на Варна, която стъпва върху 

човешкия капитал на морската столица, изградените връзки между наука и бизнес и 

положителната динамика в секторите с най-висока добавена стойност. 

2 Анализ на факторите, влияещи на избора на висше 
училище – поведение на кандидат-студентите в процеса на 
кандидатстване 

Като стъпка от кандидатстудентския прием във Висше училище по мениджмънт, с всеки 

заинтересован да постъпи в университета, се провежда онлайн интервю, в рамките на 

което се анализират и факторите, влияещи на избора на кандидата, както и начините на 

търсене на информация при вземането на решение за място на продължаване на 

обучението. В изследването са включени над 200 български и чуждестранни кандидат-

студенти (ниво „бакалавър“ и „магистър“). Съотношението на анкетираните българи и 

чужденци е приблизително 50:50. 

Според изследването (Фиг. 1) 65% от кандидат-студентите проучват бъдещото си висше 

училище първоначално чрез интернет, а около 15 % правят избора си на база 

професионалните консултации на образователни агенции. 12 % се доверяват на 

препоръки от близки или от настоящи и завършили студенти на ВУМ, а 8 % са тези, които 

изследват възможностите за обучение посредством различни събития (образователни 

изложения, дни на отворените врати и други).  
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Фигура 1 - Методи на проучване на висшите училища 

Според данните от изследването, изразени във фигура 2 най-често използваните начини 

за събиране на информация от интернет за бъдещото място на обучение са уебсайтовете 

на висшите училища и социалните мрежи, следвани от новинарски и информационни 

сайтове. Значително по-малко се доверяват на образователни портали и университетски 

класации. 

 

Фигура 2 - Често използвани начини на проучване в интернет 
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Проучването показва още, че най-често факторите, които привличат чуждестранните 

студенти при избор на висше училище са „Възможност за получаване на британска 

диплома в България“; „Език на преподаване“; „Чуждестранни преподаватели“; 

„Възможности за пътуване в чужбина с цел практика“, „Възможности за пътуване в 

чужбина с цел обучение“ „Реализация на завършилите студенти“,  и не на последно 

място „Такси на обучение“ и „Градска среда“. 

При анализ на получените данни може да се каже, че малка част от българските висши 

училища биха успели да отговорят на факторите, привличащи кандидат-студенти 

(особено чуждестранни) при избора им на университет. Все още са недостатъчни като 

брой и разнообразие предлаганите специалности с преподаване на език, различен от 

български, както и възможностите за получаване на втора диплома от партньорски 

университет в атрактивна чужда страна. 

От друга страна таксите за обучение в държавните университети, и в някои от частните 

висши училища са конкурентни, съществуват и добри възможности за получаване на 

стипендии и допълнително финансиране.  

Според стратегията на Министерството на образованието и науката за развитие на 

висшето образование (2021-2030 г.), една от основните цели е интернационализация на 

висшето образование. Предвидени са мерки за: 

- Повишаване на подготвеността на академичния състав, на служителите в 

администрацията и на студентите за работа в мултикултурна и многоезикова 

среда чрез квалификация, особено по ИКТ и чуждоезиково обучение. 

- Разкриване на специалности и програми на чужд език във всички образователни 

степени за привличане на по-голям брой чуждестранни студенти 

- Полагане на грижи за чуждестранните студенти и на студентите от български 

произход от тяхното посрещане, записване и настаняване, през обучението, до 

завършването и издаването на диплома и много други. 

3 Целеви пазари на Висше училище по мениджмънт (ВУМ). 
Към 2021 година във Висше училище по мениджмънт се обучават студенти от близо 50 

държави от 5 континента. Това предоставя реална възможност на младите хода да 

преживяват университетските си години в една реална мултикултурна и 

мултинационална среда, което със сигурност е огромен плюс за бъдещата им 

професионална реализация. 

В тази връзка Висше училище по мениджмънт не поставя ограничения в целевите си 

пазари и полага усилия за създаване на адекватна и уютна среда на „втори дом“ за 

своите студенти от различни краища на света.  
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И все пак, могат да се отбележат някои приоритетни направления, в които да се насочат 

маркетинговите усилия на институцията: 

3.1 България  

Независимо от редица негативни тенденции през последните години, образованието 

остава ценност от първостепенно значение за българина. Още повече, редица 

изследвания показват, че завършилите висше образование много по-лесно си намират 

работа и са значително по-високо заплатени. 

Според проявения интерес, постигнатите резултати, образователния продукт на висшето 

училище, макро и микроикономическата ситуация, анализ на конкуренцията, както и 

локацията на корпусите на висшето училище, фокусът на ВУМ на българския пазар 

следва да бъде насочен към привличане на кандидати, желаещи да следват в чужбина. 

Това автоматично води до необходимост от провеждане на активни кампании в 

големите областни центрове като София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, 

Стара Загора. 

Промотирането на ВУМ в точно тези населени места би било по-ефективно, тъй като те 

са едни от най-бързо развиващите се в страната, съответно голям процент от кандидат-

студентите в тези градове са с нагласа за образование в чужбина. Горепосочените 

градове се домакини на най-големите у нас форуми за образование в чужбина. Подобен 

тип изложения биват посещавани и от граждани на населени места от съответната 

област. Въпреки демографския срив, най-висока е концентрацията на млади хора 

именно в тези градове.  

Друг фактор, оказващ влияние върху кандидати, планиращи обучение в чужбина, е че 

кризата с COVID-19 промени драстично картината на глобалното висше образование. 

Проучване на един от световните лидери за анализ на висшето образование QS 

Quacquarelli Symonds сочи, че към началото на месец април 2020 г. 63% от анкетираните 

младежи, интересуващи се от обучение в чуждестранен университет, казват, че ще 

отложат следването си с година или ще останат в родината си. 

Ситуацията в България не е по-различна – налице е преосмисляне на приоритети, идеи 

и планове и все повече възникващи въпроси и несигурност. Това важи както за 

завършващите ученици, които са имали намерение да кандидатстват в чужбина през 

настоящата година, така и за българските студенти, вече стартирали обучението си в 

редица европейски и американски университети. 

На този фон нараства нуждата от предлагане на алтернативи и гъвкавост от страна на 

университетите в България. Висше училище по мениджмънт е добър пример в тази 

посока, тъй като предлага атрактивни възможности за младите хора в България - 

достъпно обучение, провеждано изцяло на английски език, в бакалавърски и 
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магистърски програми в областите бизнес, маркетинг, мениджмънт, информационни 

технологии, туризъм, хотелиерство и кулинарни изкуства. 

През последните десет години ВУМ изгради мрежа от устойчиви академични 

партньорства. По-конкретно, ВУМ има договори с над 100 университета в Европа за 

взаимно признаване на образователни кредити (изпити) и периоди на обучение. Това 

дава възможност на студентите да се прехвърлят за продължаване на образованието си 

в тези университети без да губят дори и семестър от обучението си във ВУМ. 

На първо място, ВУМ се гордее с над десетгодишно си стратегическо академично 

партньорство с университета Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University) във 

Великобритания, което дава възможност на студентите да завършат висшето си 

образование, обучавайки се в България и придобивайки едновременно две дипломи – 

българска и британска. Казано накратко, ВУМ предлага обучение по британски 

стандарти в България, с възможност за придобиване на две дипломи, без необходимост 

от провеждане на част от обучението в партньорския университет. 

В същото време, обучението във ВУМ е обвързано със задължителни стажове по 

специалността (до 12 месеца за целият срок на обучение) които се организират от 

Кариерния център на ВУМ. Стажовете се реализират като мобилности с цел практика по 

програма Еразъм + и се финансират от програмата. Студентите имат възможност да 

осъществят и мобилност с цел обучение (по Еразъм + или по друга програма) в над 150 

партньорски университета в света (Европа, Азия, Южна Америка, Африка). Не на 

последно място, във ВУМ се обучават студенти от близо 50 страни, което допринася за 

задоволяване на интереса на българските студенти към комуникация с чужденци, а 

гореизброените възможности за придобиване на образователен и професионален опит 

в международна среда да удовлетворява желанието на студентите за кариерното и 

личностно развитие. 

Според проучване на ВУМ, акцентирането на основните предимства на ВУМ при 

промотирането му пред кандидат-студенти от България и техни близки води до 

повишаване на броя студенти от посочените в началото на раздела големи областни 

центрове. На база посочената информация във формулярите за кандидатстване, 

мотивационните писма и по време на кандидатстудентските събеседвания, могат да се 

откроят следните основни причини, поради които кандидатите избират да се обучават 

във ВУМ (Фигура 3) - получаване на две дипломи за висше образование – българска и 

британска, практически стажове, финансирани по програма Еразъм+, интернационална 

и мултикултурна среда на обучение (чуждестранни студенти и преподаватели), 

възможности за мобилност с цел обучение, език на преподаване, актуални 

специалности и програми, съобразени с търсенето на работодателите. 



 

  

11 
 

 

Фигура 3 - Причини сред кандидат-студентите от България за избор на ВУМ 

Не на последно място, ВУМ подава ръка на всички студенти, които вече учат в 

чуждестранни университети, но се колебаят дали да продължат обучението си зад 

граница по различни причини (финансови, невъзможност за адаптация към средата, 

носталгия, а в някои случаи дори и разочарование от учебната програма и методите на 

обучение). На тях ВУМ предоставя възможност за трансфер чрез автоматично 

признаване на образователните им кредити и продължаване на обучението им във 

висшето училище в България за получаване на българска и британска диплома. 

Извън контекста на описания по-горе фокус върху промоция на ВУМ в по-големите 

областни центрове, ВУМ има какво да предложи и на българските кандидат-студенти от 

малки населени места, ориентирани в повечето случаи към специалности с преподаване 

на български език. В кампуса на университета в град Добрич се предлагат атрактивни и 

актуални програми (съответно водещи до получаване само на българска диплома) и 

значително по-ниски такси за обучение. Такива са бакалавърските програми 

„Хранителни технологии в кулинарните изкуства“, „Педагогика на обучението по 

хотелиерство и ресторантьорство“ и „Педагогика на обучението по икономика и 

мениджмънт“. 

3.2 Държави от ЕС и ЕИП 

Членството на България в ЕС дава възможност за развитие на по-активна дейност по 

привличане на студенти от държави с високи икономически резултати и не само. 

Гражданите на ЕС и ЕИП могат да се възползват от редица преимущества като улеснена 

процедура при кандидатстване (обучение без виза, признаване на кредити, възможност 

за проучване на ВУМ чрез директно посещение, без нужда от легализация на 
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документи); използване на държавно-гарантирани студентски заеми, повече 

възможности за кандидатстване за стажантски програми или за работа след завършване 

(право на пребиваване); използване на здравни и други услуги.  

В своето маркетингово позициониране, ВУМ следва да се възползва от промените в 

образователната карта на Европа след Брекзит. В резултат на излизането на 

Великобритания от ЕС, се усложни процедурата по кандидатстване и се покачиха 

драстично таксите за граждани от страни от ЕС в английските университети. Това създава 

ниша за ВУМ, тъй като университета предлага обучение по британски стандарти 

(програмата на всички специалности е напълно синхронизирана с тази на Cardiff 

Metropolitan University), с получаване на британска диплома, но със значително по-ниски 

такси за обучение. Осъзнавайки трудността за привличане на студенти от страни като 

Франция, Германия, Австрия и Италия, ВУМ следва да фокусира усилията си за промоция 

сред кандидати от държави като Кипър, Гърция, Румъния, Хърватска, Словения, Полша, 

Унгария, Чехия, Прибалтийските държави и други. 

В същото време, много от младежите – граждани на икономически развити страни от ЕС 

търсят алтернативни дестинации за обучение с мотиви като спестяване на средства, 

изследване на нови култури и традиции, развитие на конкретни умения и знания, 

кариерна реализация и не на последно място развлечение. Към момента във ВУМ, 

редовна форма на обучение следват граждани на Португалия, Германия, Ирландия, 

Нидерландия, Полша, Словакия, Латвия, Румъния. 

 ВУМ е атрактивен за студенти от ЕС най-вече с програмите си (редовно обучение-

бакалавър) в областта на ИТ, Хотелиерство и кулинарни изкуства, както и с магистърските 

специалности. 

От друга страна, за краткосрочни програми (летен семестър, кратки учебни пътувания, 

мобилности), ВУМ посреща студенти от всички страни в ЕС. Тенденцията за нарастване 

на броя на студентите от страни членки на ЕС, провеждащи мобилности по програма 

Еразъм + във ВУМ следва да продължи и през следващите години. За следващата 

академична 2021/2022 година ВУМ вече има заявки за провеждане на семестър от 

студенти от Франция, Испания, Италия, Португалия, Хърватска, Естония и Литва.  

3.3 Други държави в региона 

Поради териториалната близост и достъпните такси на предлагания от ВУМ 

образователен продукт, университетът следва да насочи усилия за промоция в други 

страни от региона като Турция, Сърбия, Северна Македония, Албания, Черна гора, Босна, 

Косово.  

С някои от тези страни държавата ни има споразумения за улеснени процедури за 

издаване на визи с цел обучение, което би било допълнителен стимул за потенциални 
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кандидати от тези държави. Друг положителен факт е, че на територията на Турция 

пребивават многобройни общности с двойно гражданство, кандидати от които биха 

могли безпрепятствено да се обучават (без визови и миграционни процедури) на 

основание българските си лични карти. 

3.4 Държави, чиито граждани имат право на престой в България до 
90 дни без виза 

Граждани на над 70 страни по света от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка 

имат право на пребиваване в България до 90 дни от първото влизане у нас.  

ВУМ може да се насочи към привличане на граждани от тези страни за краткосрочни 

форми на обучение, включително и такива с придобиване на кредити (летен семестър 

по предприемачество, летен бизнес семестър, летни практически кулинарни модули и 

др.) За краткосрочни курсове в рамките на до три месеца, кандидатите на се нуждаят от 

дългосрочна виза Д, което би им спестило време, средства и усилия.  

В същото време англоезичните програми за двойна диплома (магистърски или 

бакалавърски) са атрактивни за желаещите да получат европейско обучение и 

квалификация. Сред завършилите във ВУМ или редовно следващите са граждани на 

Мексико, Бразилия, САЩ, Хондурас, Гватемала, Ел Салвадор, Колумбия, Сейшели, 

Македония, Албания и др. 

3.5 Азия, ОНД и Близък Изток 

Традиционно ВУМ участва в образователни изложения и други събития в редица 

азиатски страни като Индия, Малайзия, Виетнам, Русия, Казахстан, Азербайджан, 

Узбекистан и Китай, като с всяка изминала година нараства броя на запитванията от 

кандидати от тези страни. Рязко повишаване на активността се наблюдава от индийски 

кандидати, като този пазар трайно се определя като перспективен.  

На тези пазари, ВУМ активно работи с професионални образователни консултантски 

компании, които набират кандидати за университета. Успешни сътрудничества в това 

направление са реализирани в Русия, Индия и Казахстан. В следващите години се 

планира разширяване на агентската мрежа на континента с нови държави като Непал, 

Узбекистан, Иран, Египет, Китай, Виетнам и други. 

Друго важно направление на активност са споразумения за сътрудничество с 

университети в региона за съвместни програми, завършващи с двойни и тройни 

дипломи. Успешен пример в тази насока е сътрудничеството с University of Tehran в Иран 

за съвместно обучение на студенти в Магистратура по бизнес администрация. След 

признаване на модули (кредити) от вече проведен период на обучение в иранския 

университет, студентите могат да продължат магистърската си програма във ВУМ  и да я 
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завършат с 3 дипломи – българска от ВУМ, британска от Cardiff Metropolitan University и 

иранска от университета в родната им страна. 

Понастоящем се провеждат срещи и разговори с представители Yeoju Technical Institute 

in Tashkent в Узбекистан, за сътрудничество в сферата на бакалавърските програми 

„Международен бизнес и мениджмънт“ и „Хотелски мениджмънт“ по схема 2+2 – т.е. 

узбекистанските студенти се обучават в университета в родната си страна през първите 

две години на бакалавърската програма, след което се трансферират във ВУМ за още 

две години от обучението си. В резултат отново ще завършват с три дипломи – българска, 

британска и узбекистанска. 

В допълнение са създадени и редица академични партньорства за мобилност на 

студенти и академичен състав с университети от гореизброените страни. Студенти от 

тези региони традиционно участват и в краткосрочни обучение и летни семестри на ВУМ. 

България е популярна сред  гражданите на страните членки на ОНД, заради близостта в 

езика, културата и традициите, като туристическа дестинация и като привлекателна 

страна за закупуване на жилища, развитие на бизнес и други.  Понастоящем във ВУМ се 

обучават като редовни студенти в бакалавърски и магистърски програми представители 

на Армения, Русия, Беларус, Молдова, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и 

Киргизстан. В същото време, студенти от част от гореизброените страни се включват в 

програми за мобилности и летен семестър на ВУМ. 

4 Позиция на пазара. Международно признание. 
Висше училище по мениджмънт предлага специалности с ОКС „Професионален 

бакалавър“, „Бакалавър“ и „Магистър“ в областите туризъм, информационни 

технологии, бизнес администрация, бизнес и мениджмънт и кулинарни изкуства. То е 

единственото в страната, в което преобладават специалностите (както на бакалавърско, 

така и на магистърско ниво) с обучение на английски език и водещи до получаване на 

две дипломи (Double Degree). ВУМ е на второ място в България по брой на студенти, 

обучаващи се в англоезични програми, след Американски университет – Благоевград 

(АУБ). 

Освен гореспоменатия Американски университет – Благоевград, сред останалите 

университети, предлагащи възможност за получаване на втора диплома от партньорски 

университет са Икономически университет-Варна (ИУ), Висше училище по застраховане 

и финанси (ВУЗФ), Нов Български университет (НБУ) и други, но в посочените по-горе 

програми се изисква провеждане на определен период на обучение в чуждестранния 

партньорски университет и заплащане на семестриална такса там. 

Англоезичните програми на ВУМ не изискват обучение за определен период в 

партньорския университет, а размерът на семестриалните такси е конкурентен и в 
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повечето случаи по-нисък в сравнение с останалите частни висши училища, предлагащи 

англоезични специалности и за двойна диплома в България АУБГ и ВУЗФ. 

ВУМ подготвя студенти по съвременни методи на обучение, съчетани със задължителни 

стажове в чужбина и възможност за мобилност в над 150 партньорски университети на 

четири континента.  

Положителна е тенденцията, че към ВУМ се пренасочват и все повече български 

студенти, които след два до четири семестъра следване в чужбина се прехвърлят за 

обучение в англоезичните специалности от университети в Европа – Холандия, 

Великобритания, Дания, Норвегия, Русия и др. Чуждестранни студенти, постъпили в 

български университети също започват да преминават след първа или втора година за 

следване в Double Degree програмите на ВУМ. Най-често причините за това са езика на 

обучение, британската диплома, стажовете в чужбина, качеството на образователния 

процес и допълнителни услуги за международни студенти. 

Днес Висше училище по мениджмънт е международно бизнес училище, обучаващо 

студенти от близо 50 държави в бакалавърски и магистърски програми в областите 

бизнес и мениджмънт, информационни технологии, хотелиерство и туризъм, и 

кулинарни изкуства. ВУМ е акредитирано специализирано висше училище от 

Министерство на образованието и науката в България, както и от Британската 

акредитационна комисия (BAC), член на Европейската асоциация за осигуряване на 

качество във висшето образование. 

Благодарение на своите международно признати програми, ВУМ е притегателен център 

за международни студенти. През 2021 г. в университета се обучават редовни студенти 

от близо 50 страни от 5 континента. 

ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни 

университети-партньори от пет континента. Стратегическото академично партньорство 

с Cardiff Metropolitan University във Великобритания дава възможност на студентите да 

завършат висшето си образование с две дипломи – българска от ВУМ и британска от 

университета-партньор. 

Дългогодишните усилия и активността на академичната общност на ВУМ неизменно 

водят до международно признание. За три поредни години университетът е класиран на 

първо място в света по критерий „Мобилност на студенти“ според рейтинговата система 

U-Multirank. Според същата класация, ВУМ е и водещ университет по критериите 

„Международна ориентация“, „Преподаване и обучение“ и „Трансфер на знания“. 

И двете магистърски програми на Висше училище по мениджмънт заемат водещи 

позиции в Eduniversal Best Masters Ranking , като се наблюдава ежегодно израстване в 

класацията. През 2018 година Магистърската програма по международен туризъм на 
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Висше училище по мениджмънт заема 17-то място в света, докато през 2020 вече е 

класирана на 15-то място в глобален мащаб. МВА (Магистратура по бизнес 

администрация) програмата на ВУМ също се придвижва напред в класацията с всяка 

следваща година, и докато през 2018 г. заема 7-та позиция, през 2020 вече в подножието 

на топ 3, класирайки се на 5-то място в Източна Европа. Висше училище по мениджмънт 

е единствения български университет удостоен с Палми за отлично представяне (3 от 5 

възможни) в класацията на Eduniversal за бизнес училища със засилващо се 

международно влияние. 

През 2020 г. Висше училище по мениджмънт за пръв път попада в регионалната класация 

на най-добрите университети за Източна Европа и Централна Азия (EECA) на елитната 

британска компания QS (Quacquarelli Symonds), което е поредно признание за един от 

най-динамично развиващите се бизнес университети в региона. Още през първата 

година ВУМ е класиран на 221-230 място, като през следващата година запазва 

позициите си в топ 250. Сред българските университети, включени в класацията, ВУМ е 

на 4-то място, като е единствения университет от Варна. 

Още през 2017 г. мрежата за научни социологически проучвания (SSRN) поставя ВУМ в 

топ 300 сред бизнес училищата в света, базирано на броя публикации от преподаватели 

и студенти на ВУМ. С всяка изминала година ВУМ печели нови позиции в класацията на 

най-добрите 1000 бизнес училища в света. 

През периода 2017-2021 година се наблюдава и израстване в позициите на ВУМ в 

Рейтинга на висшите училища в България. През 2018 година Висше училище по 

мениджмънт се класира на първо място сред варненските университети в направление 

„Администрация и управление“ и на второ в направление „Туризъм“ според 

Рейтинговата система на висшите училища в България. 

През 2019 г. университетът запазва първата си позиция сред варненските висши училища 

и шеста в национален мащаб в направление „Администрация и управление“. ВУМ 

категорично оглавява класацията по шест от индикаторите, най-многобройни от които 

са в сферата на научните изследвания – „Документи, цитирани поне веднъж (Scopus)“, 

„Индекс на цитируемост по научна област (Scopus)“, „Индекс на цитируемост без 

автоцитирания по научна област (Scopus)“ и „Общо средства за научноизследователска 

дейност на студент“. Почти двойно по-висок спрямо второто място е резултатът на ВУМ 

според индикатор „Международна мобилност“. Тук лидерската позиция на варненския 

университет е очаквана, отчитайки, че през 2019 година за трети пореден път 

престижната международна класация U-Multirank поставя Висше училище по 

мениджмънт на първо място в света по критерий „студентска мобилност“ сред 1711 

университета от 96 държави.  
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Показателно за високото качество на обучение и професионализъм на 

преподавателския състав е безспорното първо място на Висше училище по мениджмънт 

за 2019 г. по индикатор „Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на 

висшето училище (съотношение)“, показващ близо 5 пъти по-ниска безработица на 

завършилите ВУМ спрямо средната за региона. Последното е явно доказателство за 

успешната професионална реализация на възпитаниците на варненското ВУ, успешно 

дипломирали се с бакалавърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“, и 

особено с магистърска степен по бизнес администрация (МВА).  

През същата 2019 г. ВУМ отчита ръст  и в други две области на образование. В 

направление „Туризъм“ Висше училище по мениджмънт се изкачва с две места и заема 

шестата позиция в национален мащаб. Безспорна тук отново е доминацията при 

индикаторите от група „Научни изследвания“ – „Индекс на цитируемост по научна 

област“ (Scopus и Web of Science), „Документи, цитирани поне веднъж“ (Scopus и Web of 

Science), „Статии в научни списания“ (Scopus и Web of Science). 

Най-висок ръст през 2019 г. се отчита в направление „Икономика“, където Висше 

училище по мениджмънт се придвижва от 15-то на 7-мо място в класацията. Данните 

сочат едва 1,1 % безработица сред възпитаниците на варненския университет, в 

сравнение с 2,55% средна стойност за професионалното направление в страната, както 

и близо 25% по-висок облагаем доход на завършилите ВУМ от средната стойност на 

национално ниво. Висше училище по мениджмънт е и водещо в България по дял на 

чуждестранни студенти в специалностите в направления „Администрация и управление“ 

и „Туризъм“. ВУМ е и предпочитано висше училище от кандидат-студенти с висок среден 

успех от дипломата за средно образование – в топ 5 в България в посочените по-горе 

направления. 

Още един значим успех за периода постига заместник-ректора на ВУМ по 

научноизследователска дейност проф. д-р Станислав Иванов, който е включен в ТОП 2% 

на учените по света според класацията на Станфордския университет. 

Класацията е съставена въз основа на комплексен анализ като показва само най-добрите 

2% от всички учени в света (над 190 000 души). Групирани са всички изследователи в 22 

научни области и 176 под-области. Съставена е въз основа на комплексен анализ, който 

обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-

индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други. През 2021 година 

той заема 1-во място в България по социални науки, 12 -то в България като цяло и 49200-

то в света. 

Изследователският институт на ВУМ издава международно признати научни списания 

като  European Journal of Tourism Research (EJTR), Journal of Pedagogy and Educational 

Management and VUM Management Review. EJTR  е единственото българско научно 

списание в областта на туризма, индексирано в най-голямата световна база данни за 
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научни публикации Scopus. От 2016 г. списанието е включено и в другата голяма база 

данни за научни издания – Web of Science. 

 

5 Сравнителни конкурентни предимства на ВУМ 
 

Сред основните конкурентни предимства на висшето училище са англоезичните 

програми, които позволяват завършване с двойна диплома за бакалавър или магистър 

(българска от ВУМ и втора от партньорски университет в чужбина). Като конкурентно 

предимство може да бъде посочен размера на семестриалните такси, както и 

създадената система за стипендии на студентите. От друга страна, сред конкурентните 

предимства на ВУМ са и гъвкавите форми на редовно обучение в някои от 

специалностите – с възможност за посещение на занятия през уикендите или в късните 

следобедни часове на деня, което е подходящо за работещи студенти.  Важно 

конкурентно предимство на висшето училище са въведените задължителни стажантски 

програми по специалността, които се осъществяват със съдействието на Кариерен 

център към ВУМ. В допълнение, възможностите за участие по програми за мобилност с 

финансовата помощ на Еразъм+ и други. Локациите на сградите на висшето училище, 

също дават определено конкурентно предимство. Определени позитиви са и 

възможностите на студените да се трансферират в партньорски университети на ВУМ, 

както и активното развитие на научноизследователската дейност на международно 

ниво – студенти и преподаватели (публикации в реферирани издания в Скопус, участие 

на международни научни форуми, научно-изследователски проекти и проекти).  

Важно предимство е и интернационализацията - студентът на бакалавърско ниво може 

да си планира обучението така, че да посети минимум две държави с цел обучение или 

практика. В учебните програми са заложени  чужди езици – английски и втори чужд език; 

дисциплини като Международна бизнес среда, Международен маркетинг, дисциплини 

свързани с междукултурните различия в организациите; учебни пътувания в чужбина. 

Висшето училище е и с един от най-високите рейтинги в България по брой приети 

международни студенти за редовно обучение или по програми за мобилности. 

Преподавателският състав се състои от чуждестранни лектори и български, които 

участват в програми за мобилности, научни форуми в чужбина, биват канени като гост-

лектори в престижни университети в Европа, Азия, Северна Америка. 

Привлекателни са и възможностите, които дава ВУМ за кариерното развитие на 

студентите още в процеса на обучение – задължителна част от обучението е стаж по 

специалността по време на следване (минимум 10 седмици за всяка академична 

година). В процеса на обучение се залага на разработване на реални бизнес планове, 

стратегии и презентации, които се създават с помощта и експертното мнение на 

представители на бизнес средите. Сред останалите предимства са възможностите за 
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кариерно консултиране на настоящите и завършили студенти на ВУМ, както и развитата 

международна мрежа от работодатели (над 150), които предлагат стажантски и работни 

позиции. Развита е и двустранната комуникация с членовете на Алумни мрежата на ВУМ. 

Студентите на ВУМ са въвлечени и множество инициативи и събития от социален, 

културен и научен характер. Висшето училище има специално създаден Център за 

благополучие и обслужване не студентите, наречен още Students Experience Department, 

който подпомага ориентацията на новопостъпилите студенти, тяхната социална 

интеграция, съдейства при нужда от комуникация с институции (местни/държавни), 

въвлича студентската общност в различни инициативи и събития. ВУМ има приета 

политика на отворени врати за студентите в рамките на работният ден – достъп до 

всички отдели, офиси, департаменти. Извън работно време, студентите могат да ползват 

денонощен контакт (телефон, онлайн връзка) за спешни случаи. Силно е развита 

комуникацията между студенти, академичен и неакадемичен състав. 

6 Основни стратегически цели и дейности 
 

 Утвърждаване имидж като водещ, динамично развиващ се, иновативен 

университет, разпознаваем в България и света като висше училище от 

предприемачески тип. 

 Увеличаване на общия брой на студентите чрез атрактивни инициативи, които 

привличат талантливи и мотивирани кандидати от страната и чужбина. 

Повишаване на броя чуждестранни студенти, процента от общият брой студенти, 

гамата от държави, привличане на студенти от различен тип. 

 Увеличаване броя на каналите за промоция на висшето училище – онлайн и 

офлайн. 

 Повишаване маркетинг активността на висшето училище в дигиталния свят – 

участия в уеб-портали, развитие на присъствие в социалните мрежи, увеличаване 

броя на заинтересованите от ВУМ в дигиталния свят, повишаване на 

разпознаваемостта в онлайн пространството, увеличаване броят на абонатите в 

интернет. Създаване на формални и неформални групи от онлайн посланици. 

Създаване на ефективна система за онлайн комуникация с помощта на CRM 

система. Органична оптимизация на основната уеб-страница на висшето 

училище, използване на платени методи за оптимизация, увеличаване на 

съдържанието, което се генерира от ВУМ (видео, текст, снимки и др.) и се 

публикува в онлайн пространството. Усъвършенстване на уебстраниците – 

насоченост към потребителя. Достигане до по-голяма гама от потенциални 

кандидат-студенти чрез масови онлайн кампании. 
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 Активна комуникация с всички заинтересовани страни чрез ПР инициативи – 

онлайн и офлайн. Активна комуникация и взаимодействие с местната власт на 

градовете Варна и Добрич. 

 Промотиране на гъвкави форми на обучение – кратки курсове, бакалавърски и 

магистърски програми, летни семестри и практически модули, онлайн семинари 

с цел достигане до по-широк кръг от потенциални студенти. 

 Повишаване на мрежата от въвлечени лица в дейностите на ВУМ. 

 Привличане на партньорски организации от бизнеса с цел осигуряване на по-

висок брой стипендии и по-високи стойности (фъндрайзинг), оборудване на 

тематични/брандирани учебни зали и лаборатории, увеличаване на достъпа до 

образователния продукт на ВУМ (стимулиране на студентите с програми за 

работа и обучение), повишаване провеждането на корпоративни обучение, 

участие в научноизследователски и приложни проекти с бизнеса, създаване на 

продукти и услуги (образователни, научни, дигитални) за бизнес организациите. 

Не на последно място, повишаване броят на гост-лекторите от бизнеса. 

 Увеличаване на мрежата от формални представители на ВУМ за набиране на 

студенти – това могат да бъдат компании – образователни консултанти, колежи в 

страната и чужбина, образователни центрове, партньорски университети по 

линия на сътрудничество за трансфер на студенти към ВУМ с цел получаване на 

две или три дипломи. 

 Повишаване броят на „Дни на отворените врати“, таргетиране на участниците по 

тип кандидат-студенти и области на предлаганите специалности от ВУМ.  

Предлагане на нов тип програми за прием на български и чуждестранни 

кандидат-студенти, съчетани с работа преди започване и по време на обучение с 

цел спестяване на средства за следване и ежедневни разходи. 

 Организиране на състезания за потенциални кандидат-студенти по специалности 

и направления с помощта на експертното мнение и действие на академичен и 

преподавателски състав по съответните дисциплини и направления. 

 Участие на ВУМ в по-голям брой международни образователни рейтинги с високи 

позиции в генерални класирания и по конкретни критерии. 

 Въвеждане на различни стратегии и планове за промотиране на програмите на 

висшето училище според т. нар. академичните школи/училища на ВУМ, както и 

по нива – бакалавърски и магистърски програми. 

 Увеличаване на офлайн присъствието на ВУМ и разпознаване на името (бранд) 

посредством външни рекламни съоръжения. 

 Активно промотиране на дестинацията (България), в която са разположени 

корпусите на ВУМ. Акцентиране върху предимствата от обучението у нас, 

възможностите за кариерна реализация в страната и ЕС, подходящият климат и 

начин на живот в страната, както и изтъкване на предимствата ни в градовете 

Варна и Добрич. 
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 Повишаване на медийното присъствие на ВУМ чрез регулярни платени и 

безплатни публикации свързани с успехи на висшето училище, планирани 

събития и интересни студентски инициативи и успехи. Засилено излъчване на 

информация в медиите относно академични, изследователски активности, ПР 

събития, научни и бизнес форуми. Основната цел е налагане на имидж на ВУМ 

като предприемаческо висше училище и институция от изследователски тип. 

 Създаване на програма за мотивация на служители и студенти да 

разпространяват стандартна информация с цел промотиране по неформален 

начин извън пределите на корпусите на ВУМ. 

 Активизиране на комуникацията с Алумни общността на ВУМ и въвличането и в 

маркетингови дейности на университета. 

 

7 SWOT анализ 
 

Силни страни Слаби страни 

 Добро местоположение – България, 

ЕС; 

 Логистично обезпечени корпуси – 

до всеки корпус на ВУМ е разположено 

международно летище, Автогари и ЖП 

гари ( не повече от 45 минути с 

автомобил). 

 Модерно оборудвани учебни 

корпуси; 

 Обучение на английски език; 

 Възможност за получаване на 

британска диплома (освен българската); 

 Млад състав с опит и признания от 

чужбина; 

 Чуждестранни преподаватели; 

 Изоставане в развитието на някои 

специалности; 

 Части от материалната база с нужда 

от модернизиране; 

 Липса на единен маркетинг подход; 

 Стойностите на семестриални такси 

се възприемат трудно от българските 

студенти; 

 Слаба активност от страна на част от 

академичния и административен екип, 

свързана с допълнително включване в 

инициативи (събития, проекти, НИД); 

 Неефективно използване на ресурси 

от страна на служители и студенти 

(интерактивни дъски, видео-системи, 

специализиран софтуер,  техника); 
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 Имидж на училище с добра 

практическа подготовка; 

 Конкурентни такси за обучение на 

чуждестранни студенти 

 Система за стипендии за студенти; 

 Гъвкави програми и форми на 

обучение с фокус върху практиката; 

 Популярност сред туристическия 

бранш в България; 

 Международни академични 

постижения и признания; 

 Голяма международна студентска 

общност; 

 Множество международни 

академични партньори; 

 Практическа подготовка на 

студентите (стаж, проекти, практика по 

време на обучението); 

 Британска акредитация; 

 Високо ниво на мобилност на 

студенти, академичен и административен 

състав; 

 Множество възможности за след 

дипломни квалификации и допълнително 

обучение в процеса на следване; 

 Оптимизиране на използването на 

материалната база (техника, учебни зали и 

общежитие) през цялата календарна 

година; 

 Проблеми в комуникацията между 

различните отдели, департаменти, корпуси, 

както и между академичен състав и 

администрация; 

 Липса на стандартизирани 

комуникационни канали между 

администрация, преподаватели и студенти;  

 Слабо развити контакти с 

браншовите организации и компании в 

индустриите, за които ВУМ обучава 

студенти; 

 Бавен напредък на развитие на 

алумни асоциация на възпитаниците на 

ВУМ; 

 Слабо ниво на разпознаваемост 

 Рядко използване на масовите 

канали за реклама и комуникация (платена 

форма); 

 Липса на имидж на България като 

образователна дестинация; 

 Липса на специализирана система и 

условия за обучение на студенти със 

специални физически потребности; 

 Липса на достатъчно места за 

настаняване на студентите в кампус Варна.  

 Липса на специализиран сотфуер за 

целите на отдел „Прием“, както и такъв за 

„Електронно студентско досие“. 

 Процедури по кандидатстване за 

обучение в България и виза отнемащи 

повече от 3 месеца (независещи от ВУМ 

причини). 
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 Високо ниво на реализация на 

студентите по специалността; 

 Висок процент заети възпитаници 

до една година след завършване; 

 Допълнителна мотивация на 

активни студенти – пътувания в страната и 

чужбина, материални награди, 

възможности за работа и стаж; 

 Специалности в сектори, които 

страдат (в световен мащаб) от липса на 

квалифицирани, добре обучени и с 

практически опит кадри – ИТ индустрията, 

туристически бранш; 

 Лесен достъп на студентите до 

различни департаменти и управлението на 

ВУМ; 

 Стажантски програми според 

специалността. 

 

Възможности Заплахи 

 Оптимално използване на 

материалните и електронни ресурси; 

 Приемане на студентите като 

човешки ресурс – въвличане в 

съпътстващи и допълнителни дейности на 

ВУМ; 

 Създаване на емоционална връзка 

и ангажираности към ВУМ у студентите и 

състава; 

 Развитие на съпътстващите на 

образованието дейности и услуги; 

 Демографски срив в България – все 

по-малко зрелостници в училищата; 

 Демографски проблем в Европа – все 

повече европейски университети се борят 

за привличането на студенти от Арабския 

свят, Азия и Африка, където има прираст на 

населението; 

 Невъзможност за отговор на 

интензивното развитие и бързо 

променящите се тенденции във висшето 

образование; 
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 Създаване на различен тип 

младежки състезания, конкурси, 

домакинство на такива; 

 Изграждане на нова и разширяване 

на съществуваща материална и техническа 

база; 

 Развитие на летен семестър в 

комбинация с работа; 

 Разнообразяване на формите и 

методи на преподаване; 

 Повишаване 

конкурентоспособността на 

образователния продукт и съпътстващите 

го услуги; 

 Привличане на компании, които да 

подпомагат финансово (стипендии срещу 

стаж и работа) обучението на студентите – 

развитие на Fundraising; 

 Партньорство с международни 

компании и браншови организации, 

според предлаганите специалности във 

висшето училище и стимулирането им в 

съвместно организиране на обучение и 

набиране на студенти; 

 Привличане на компании, 

вносители и производители на продукти, 

свързани с образование и съпътстващи 

услуги за спонсориране и даряване на 

оборудване с цел реклама; 

 Утвърждаване на висшето училище 

по мениджмънт като лидер в обучението 

по бизнес и туризъм в Централна и 

Източна Европа; 

 Зависимост от институциите в 

страната – промени в законодателството; 

 Бързият темп на нарастване  на 

свободните места в българските висши 

училища; 

 Забавяне в повишаването на 

качеството и разнообразието на 

образователния продукт; 

 Колебания в интензитета на  

търсенето на образование; 

 Икономически, политически и 

военни кризи в държавите, от които идват 

по-голяма част от студентите на ВУМ; 
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 Привличане на студенти от все 

повече държави; 

 Обучение на студенти със 

специални физически потребности; 

 Участие в нови и подобряване на 

позициите в сега съществуващите 

международни рейтингови системи; 

 Популяризиране на постижения на 

студенти и преподаватели; 

 Привличане на все повече студенти 

от т.нар. нетрадиционни групи; 

 Привличане на редовни студенти от 

европейски страни, вкл. от държави в ЕС; 

 Въвеждане на краткосрочни 

обучения по различни направления 

(според специалностите/Академичните 

школи на ВУМ) с цел увеличаване достъпа 

до образователни услуги на 

нетрадиционни студенти; 

 Развитие на НИД с цел финансова 

стабилност; 

 Въвеждане на нови практики в 

преподаването и работата със студенти.  

 

Настоящият SWOT анализ позволява да се обобщи, че Висше училище по мениджмънт 

има значителен потенциал за бъдещо развитие. Направленията, в които се предлагат 

програмите на ВУМ са в едни от най-бързо развиващите се сектори, затова висшето 

училище трябва да следва новите тенденции в съответните области с цел повишаване 

на качеството на образователната услуга и отговор на нуждите на бизнеса. От друга 

страна с оглед на ресурсите, ВУМ може да се насочи към предлагане на краткосрочни 

специализирани курсове и семинари за корпоративни клиенти, държавна 

администрация и частни лица в центровете си в различни градове на страната. 
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Развитието на тези дейности би имало двоен положителен ефект – икономически и 

рекламен. 

Интензивните икономически промени, както и спадът на популярността на някои 

атрактивни за обучение и кариерно развитие страни в Европа неизбежно ще дадат 

отражение върху търсенето на образование.  Тук се отварят възможностите, насочени 

към предлагане на правилно сегментиран продукт, фокусиран към потенциални 

обучаеми от държави в ЕС, както и извън него.  С помощта на кариерното си развитие по 

време на обучение и световно разпознаваемата британска диплома, студентите биха се 

реализирали успешно на пазара на труда в държави с развити икономики. 

Задължително е да се продължи с развитието на  материалната база по отношение на 

места за настаняване в гр. Варна, техническо обезпечение (най-вече разработване и 

внедряване на софтуер) и други съпътстващи услуги. Трябва да се наблюдава и 

контролира обслужването на обучаемите от страна на администрация и преподаватели, 

както и подаването на единна информация към настоящи и потенциални ползватели на 

услугите на висшето училище (студенти, курсисти, компании и др.). Препоръчително е 

да се покаже на студенти и заинтересовани лица връзката на ВУМ с бизнес средите чрез 

гост лектори от топ мениджмънта на различни местни и международни компании, 

осъществяване на стажове и предлагане на работни позиции, развитие на бизнес 

взаимоотношения чрез организациите, основни партньори на ВУМ (сдружения, 

туроператорска компания, счетоводна къща, търговски дружества и др.). Трябва да се 

организират и развиват дейности по комуникация с алумни общността на ВУМ и да се 

мотивира въвличането и в маркетинговите дейности на университета. 

Следва да се работи върху въвличане на академичния състав в процесите на 

маркетиране и промоция на институцията, както и да се подобри комуникацията между 

преподавателския състав и администрацията, ангажирана с приема и маркетинга в 

процеса на обучение на студентите. 

Пример за добра комуникация е взаимодействието между отдел „Прием и маркетинг“ 

и преподавателския състав на Институт по кулинарни изкуства. С цел популяризиране на 

програмите „Гастрономия и кулинарни изкуства“ и „Хотелиерство и кулинарни 

изкуства“, ежеседмично се провеждат съвместни оперативки за обсъждане на 

планираните дейности и събития с цел популяризиране на кулинарните програми и 

привличане на студенти и курсисти. Преподавателите от Института активно участват в 

кандидатстудентските кампании и промоционалните събития на университета, като 

дори сами инициират дейности за повишаване имиджа на институцията.  
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8 Заинтересовани страни 
• Студенти; 

• Академичен състав; 

• Управленски и административен персонал; 

• Алумни; 

• Международни академични партньори; 

• Бизнес партньори; 

• Общественост; 

• Родители на студенти на ВУМ. 

 

 

9 Стратегическото разположение и разнообразие на 
формите на обучение 

 

Стратегическото разположение на корпусите на ВУМ в едни от най-големите градове в 

страната – София, Варна, Добрич със сигурност оказва позитивен ефект върху 

възможностите за маркетиране. Структурата на висшето училище включва „Стопански 

факултет“, който се намира в гр. Варна и „Международен колеж“ в гр. Добрич. 

Разположението на ВУМ предоставя допълнителна възможност за обучение не само в 

програми за висше образование, а и за развитие на предлаганите от Център за 

професионално обучение към ВУМ на краткосрочни квалификационни курсове, като с 

оглед на интернационализацията на дейностите на местния бизнес, тези 

специализирани курсове могат да се предлагат и на английски език. Центърът е 

лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и има 

лиценз за обучение по 30 професии и свързаните с тях над 70 специалности. Заедно с 

центъра, който е лицензиран към „Международен колеж“ ООД - търговската структура 

на висшето училище - общият брой на лицензираните за професионално обучение 

професии са над 40.  

ВУМ развива дейност в обучение на кадри, заети в образователната система (учители, 

педагози, преподаватели, директори и др.) посредством друга своя структура 

Департамент за модерно образование (ДМО). ДМО предлага специализирани курсове 

за професионална квалификация „Учител“, както и специализации за учители и 

мениджъри на училища и детски градини. Развитието на подобен тип обучение натрупва 

в заетите в образованието положителен имидж на ВУМ, което дава възможност за 

допълнителни маркетингови дейности в институциите, в които работят курсистите на 

ДМО и осъществяване на допълнителни контакти. Учителите и ръководителите на 

образователни институции, желаещи да придобият професионално-квалификационна 
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степен (от V-та до I-ва) могат да се възползват от възможностите, които предлага ДМО 

към ВУМ чрез договорните отношения с Департамента за информация и повишаване на 

квалификация на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет, Стара Загора. 

Център за следдипломно обучение е друга структура за организация на обучението на 

специализанти на висшето училище. Центърът продължава работата на действащите 

досега центрове към ВУМ. Дейността му е регламентирана с Правилник за дейността на 

Центъра за следдипломно обучение при ВУМ. 

Училище за кулинарни изкуства с рекламното наименование (Институт по кулинарни 

изкуства/Culinary Arts Institute) е структура за организиране и провеждане на обучения 

по кулинария, хотелиерство и ресторантьорство. Структурата предлага краткосрочни и 

дългосрочни квалификационни курсове за граждани от всички възрасти. Студентите, 

избрали обучение по специалностите „Гастрономия и кулинарни изкуства“,  

„Хотелиерство и кулинарни изкуства“ и „Хранителни технологии в кулинарните 

изкуства“ имат възможност да провеждат практическите си часове в модерните 

кухненски помещения и лаборатории в гр. Варна и гр. Добрич, както и да практикуват в 

тренировъчните ресторанти на ВУМ в двата града. Следвайки най-новите тенденции в 

областта на кулинарните изкуства и здравословното хранене се създава органична 

градина за отглеждане на различни видове култури, с които да боравят обучаемите. 

С оглед ориентацията на ВУМ към най-бързо развиващия се сектор света -

информационните технологии, както и високото търсене на квалифицирани кадри и 

доброто заплащане в тази сфера, в бъдеще би могло да се разкрие ИТ академия в град 

Варна, съвместно с чуждестранни компании с изградени контакти и доказан опит в 

бранша. Като основен принцип на обучението - краткосрочни курсове на обучение, 

насочени към практиката и динамичното развитие. Предлаганите образователни 

продукти следва да бъдат адаптирани за работещи и насочени към специфичните нужди 

на пазара. 

На територията на ВУМ в гр. Добрич функционира и Професионална гимназия по 

туризъм и предприемачество „Райко Цончев“, което позволява изграждането на 

доверие и лоялност на местно ниво. Не малък брой випускници на гимназията, която 

също предлага обучение на английски език избират висшето училище за продължаване 

на образованието си. С оглед спада на доверието в образование в публичните средни 

училища, наличността на материална база и административен и идеен капацитет би 

имало положителен ефект върху развитието на ВУМ разкриване на средно училище и 

във Варна, за което вече са предприети активни дейности.  
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10 Специалности и професии предлагани от ВУМ и 
структурите към него 

 

Бакалавърски специалности във ВУМ: 

• Бизнес администрация  

• Международен бизнес и мениджмънт  

• Софтуерни системи и технологии  

• Хотелски мениджмънт 

• Гастрономия и кулинарни изкуства 

• Хотелиерство и кулинарни изкуства 

• Хранителни технологии в кулинарните изкуства 

• Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство 

• Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт 

 

Магистърски специалности във ВУМ: 

• Бизнес администрация 

• Международен туризъм 

• Борба с корупцията и конфликта на интереси 

 

Голяма част от посочените по-горе специалности са хармонизирани с програми на 

европейски образователни институции във Великобритания, Холандия, Швейцария. 

След успешно завършване на повече от четири семестъра (в бакалавърски програми) във 

ВУМ, студентите имат възможност да довършат обучението си (трансфер) в партньорски 

институции в изброените държави и да получат диплома за висше образование от Висше 

училище по мениджмънт и съответното партньорско училище. От друга страна, 

взаимоотношенията на ВУМ с Cardiff Metropolitan University позволяват на студентите 

завършване с британска диплома без да се налага трансфер, докато провеждат 

обучението изцяло в България. 

Работи се усилено за насърчаване на студентите за допълнителна квалификация към 

основната им образователна програма, още в периода на обучение. От 2019 година на 

студентите от специалностите в направление „Туризъм“ се предлага паралелно 

записване във втора специалност по „Педагогика на обучението по хотелиерство и 

ресторантьорство“. По този начин чрез 2 или 3 допълнителни семестъра със 

специализирани педагогически дисциплини и признаване на модули от основната им 

програма, те имат възможността за придобиване на втора специалност. През 2021 

година от тази опция са се възползвали 8 студенти (с основна специалност „Гастрономия 

и кулинарни изкуства“ или „Хотелиерство и кулинарни изкуства“). Същата опция се 

предвижда и за студенти от образователните програми, свързани с бизнеса, които да 
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имат възможност да придобият втора специалност по „Педагогика на обучението по 

икономика и мениджмънт“. Предложението е валидно и за завършили студенти на ВУМ. 

Освен специалностите за обучение за висше образование висшето училище предлага 

още: 

• Летен езиков семестър  

• Летен академичен семестър (European Summer University) 

• Подготвителна година или семестър по английски език 

• Курс по чужди езици 

• Безплатни езикови курсове за кандидат-студенти 

• Бизнес семинари 

• Курсове по информационни технологии 

• Обучения към ДМО 

• Обучения към Център за следдипломни квалификации 

• Курсове и обучения към Училище по кулинарни изкуства. 

 

Лицензът на ЦПО към Международен Колеж ООД е за следните 30 професии и 

свързаните с тях 70 специалности: 

• Професия “Счетоводител”, код 34401 

• Професия “Икономист – мениджър”, код 345010 

• Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050 

• Професия “Оператор на компютър”, код 345100 

• Професия “Техник на компютърни системи”, код 523050 

• Професия “Техник - растениевъд”, код 621010 

• Професия “Техник - животновъд”, код 621040 

• Професия “Хотелиер”, код 811010 

• Професия “Готвач”, код 811070 

• Професия “Сервитьор – барман”, код 811080 

• Професия “Продавач - консултант”, код 341020 

• Професия “Маркетолог”, код 342010 

• Професия “Фирмен мениджър”, код 345020 

• Професия “Офис - мениджър”, код 346010 

• Професия “Електромонтьор”, код 522020 

• Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040 

• Професия "Монтьор по комуникационни системи", код 523020 

• Професия “Оператор в хранително - вкусовата промишленост”, код 541020 

• Професия “Хлебар-сладкар”, код 541030 

• Професия “Моделиер – технолог на облекло”, 542040 

• Професия “Строител”, код 582030 

• Професия “Строител - монтажник”, код 582040 



 

  

31 
 

• Професия “Монтажник на В и К мрежи” , код 582050 

• Професия “Пътен строител”, код 582060 

• Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020 

• Професия “Камериер”, код 811030 

• Професия “Ресторантьор”, код 811060 

• Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010 

• Професия “Екскурзовод”, код 812030 

• Професия “Аниматор”, код 812040 

 

ЦПО към „Международен колеж“ ООД предлага курсове по: 

• Английски език 
• Немски език 
• Испански език 
• Френски език 
 
Предлаганите курсове са от 1-во ниво – за начинаещи до 4-то ниво – за напреднали.  

11 Дейности, с цел допълнително емоционално обвързване 
на студентите с ВУМ 

 

Допълнителните дейности с цел емоционално обвързване на студенти и други 

заинтересовани страни са от изключителна важност за промотирането на висшето 

училище и развитие на неговия имидж. 

Като допълнителна възможност за студентите се предлага участие в т.нар. Field Trips и 

Study Trips, които не са част от учебната програма, но имат за цел осъществяване на 

контакти и срещи с мениджмънта на едни от най-големите компании и браншови 

организации и практическо обучение на студентите на място. За магистрите от МВА 

програмата на ВУМ такива пътувания се организират предимно в дестинации в Азия – 

Китай, Япония, Виетнам, Сингапур, Хонг Конг и др. За студентите от магистърската 

програма по международен туризъм се организират посещения на неразработени 

туристически дестинации, в рамките на които студентите трябва да анализират 

съществуващия потенциал на региона като туристическа дестинация, да подготвят 

проект за развитие на региона и да дадат препоръки за конкретни действия. Подобни 

учебни пътувания са провеждани в Гърция, Кипър и различни краища на България.  

На студентите, обучаващи се в бакалавърски програми се дава възможност да участват 

в различни събития, конкурси, състезания и други както в България, така и в чужбина. 

Като пример може да се посочи участието на студенти от кулинарните програми на ВУМ 

в 11-то международно кулинарно състезание в Югоизточна Европа, което се проведе 
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през февруари 2019 г. в Солун, Гърция, и където те спечелиха сребърни медали в 

категориите „Млад готвач на годината „ и „Млад сладкар на годината“.   

Осъществява се развитие и представяне на положителния облик на ВУМ като активна и 

социално-отговорна организация пред широката общественост. Тук попадат дейностите, 

свързани с публикации за активността на студенти и служители на ВУМ, за организацията 

на събития с обществена значимост, за разработване на иновативни проекти.  

Освен допълнителните опции за извънкласна дейност – клубове по интереси, курсове и 

др., във ВУМ се организират различни по тип и насоченост събития с цел социализиране 

на студентите, осъществяване на контакт между студенти и бизнес, натрупване на 

допълнителен академичен и практически опит и знания, както и привличане на нови 

студенти и заинтересовани лица.  

Ежегодно студенти се включват в работа по международни проекти, свързана с 

изследвания на терен, организиране и участия в културни събития, семинари и 

конференции, пътувания в страната и чужбина с цел обучение и обмяна на опит по 

различни младежки проекти.  

През периода 2018-2021 ВУМ излъчва студенти, участници в: 

- Спортни турнири, част от Варненска универсиада и Купа 8-ми декември  –

студенти от ВУМ се състезават в турнири по лека атлетика, плуване, стрийтбол, тенис 

на маса, боулинг, шах-мат.  

- Участие в студентските конкурси на Община Варна – през 2019 г. студентката на 

ВУМ Кристина Димитрова е избрана за „Студент на годината“ в категория „Изкуства“ 

- Участие в конкурси на различни браншови организации. 

- Участие на студентите в опознавателни пътувания, организирани от ВУМ, които 

целят запознаване с културата и традициите на България, българските бизнес 

организации и др. 

През последните години във ВУМ се организират редица събития и форуми с цел 

допълнително академично и кариерно развитие на студентите: 

- Международни кариерни дни – национални и международни компании от 

различни области на бизнеса представят възможностите за кариерно развитие пред 

студенти и преподаватели. 

- Международни научни конференции – академичен състав и студенти от 

български и чуждестранни университети се включват в научния форум с доклади по 

секции. Не малка част от участниците са настоящи и бивши възпитаници на ВУМ. 

- Семинари и дискусии с гост лектори от чуждестранни университети-партньори 
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- Срещи и дискусии с представители на бизнеса 

- Дни на отворените врати. 

 

Част от културните и развлекателни събития, организирани от ВУМ са: 

- Преподавателско парти (Teachers Party); 

- Welcome Party; 

-    Добре, дошли, първокурсници!; 

-    Кулинарно шоу „Иновативни студени ястия със сезонни продукти“. 

- Културен фестивал „Санскрити”; 

-    Ден на йогата; 

-    Ден на националностите и културите; 

-    Ден на мартеницата; 

-    Студентски празник; 

и много други. 

 

12 Такси и стипендии във ВУМ 
 

Размерът на таксите за обучение в бакалавърски и магистърски програми на висшето 

училище са съобразени с икономическата ситуация в страната и Източна Европа, както и 

с платежоспособността на целевите пазари, от които са студентите понастоящем или се 

планира навлизането на нови такива. 

Програма / ниво на висше 

образование 

Граждани на ЕС и ЕИП  Граждани на страни извън 

ЕС и ЕИП 

 евро 

Бакалавърски програми 1550 за семестър 1950 за семестър 

Магистърски програми 6000 за 3 семестъра 7200 за 3 семестъра 

Допълнителен семестър в 

магистърски програми 

950 1050 

 

През първата година на обучение студентите могат да кандидатстват за стипендия до 

1000 евро (останалите възможности за стипендии са на стойност от 250 /500 / 750 евро), 
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като точната сума се определя от постигнатите резултати на изпита по английски език и 

интервю, положени във ВУМ или от тези, удостоверени със сертификат от 

международно признат изпит по английски език. 

От друга страна, с цел допълнителна мотивация на студентите и стимулиране на 

качеството на учебния процес се отпускат стипендии за успех и инициативност от 

специално създадения Фонд за стипендии във ВУМ. Всеки семестър се прави рейтинг по 

успех на настоящите студенти (редовно обучение) в бакалавърските програми, според 

специалност и година на обучение. Стипендиите се оформят по различни критерии с 

помощта на специална комисия от сформирания фонд за стипендии към висшето 

училище.  

13 Дистрибуция и промоция 
 

ВУМ използва както директна дистрибуция, така и множество канали за 

разпространение на предлаганите специалности, курсове, академии и др. Съвкупността 

от образователни продукти се предлага посредством образователни контрагенти, като: 

посреднически образователни агенции; частни лица, запознати с предимствата на 

висшето училище и неговите структури; представителства към ВУМ в някои български 

градове; онлайн посредници; образователни портали като Bachelorstudies.com, 

Masterstudies.com, StudyAbroad.com, Bestmasters.com, Studyportals.com; завършили и 

настоящи студенти и др. Същевременно с това се залага на директния маркетинг, 

презентиране на ВУМ в средни училища в България и чужбина, участие на 

международни образователни форуми, организиране на „Дни на отворените врати“, 

организиране на уебинари, презентации по време на събития, в които участват 

заинтересовани от дейностите на ВУМ страни. 

ВУМ трябва да предприеме мерки за развитие на вече приложената стратегията за 

предлагане на образователните си продукти чрез посредници (компании и частни лица), 

които имат основна или спомагателна дейност свързана с образование. Тази стратегия 

да се налага и насочва най-вече с цел привличане на международни студенти. Така 

обхвата на информираност на потенциални студенти се разширява, а и се позволява 

презентиране на по-голям набор от образователни услуги (продукти), както и се развива 

мрежата за предлагането им. Следвайки този модел на дистрибуция би се увеличил 

броя на студентите, а и държавите, от които идват – ВУМ по-лесно ще навлезе на нови 

образователни пазари без икономически риск. 

За да се развие още по-добре мрежата от представители (агенти) в различните държави 

биха могли да се предприемат няколко стъпки: 
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• Усъвършенстване на стандартните агентски договори, свързано с изисквания към 

студентите, които кандидатстват чрез агентите, начина на плащане на комисион, с цел 

привличане на по-мотивирани за образование кандидати; 

• Разработване на пакети от информационни материали (на хартия и онлайн), както 

и на стандарти и изисквания за използването, които са предназначени пряко за агенти. 

Материалите да бъдат преведени на няколко езика (използваните в държавите, от които 

идват най-много чуждестранни студенти), съдържащи основна информация, важна за 

кандидати от държави извън ЕС; 

• Периодично разпращане на бюлетини на ВУМ агенти и партньори; 

• Участие в събития, организирани с цел осъществяване на контакти между 

образователни институции и агенции; 

• Периодично участие на образователни форуми (изложения) заедно с агенти; 

• Организиране на срещи с агенти на място във ВУМ с цел представяне на 

възможностите за образование и условия за живот на студентите (нетуоркинг форуми); 

• Разработване на съвместни програми за двойна диплома с други висши училища; 

• Развитие на взаимоотношения с образователни организации езикови школи, 

тренинг центрове и други. 

 

ВУМ участва ежегодно в международни изложения (образователни форуми) в България 

и чужбина. От друга страна ВУМ активно организира посещения на средни училища 

според профила на специалностите, които се предлагат от висшето училище и нивото на 

английски език на средношколците, както и дни на отворените врати. В същото време 

като инструмент за промоция, ВУМ използва организирани онлайн състезания по 

различни теми, както състезания в корпусите на висшето училище с цел демонстриране 

на материалната база, преподавателски екип и др. Висшето училище присъства и все по-

активно в интернет пространството – профили в национални и международни 

образователни портали; развиват се дейности в най-популярните социални медии 

(Facebook; VKontakte; Tweeter; Youtube; Instagram; LinkedIn). Забелязва се нуждата от по-

засилено участие в изброените по-горе медии, както и в нови подобни. 

Планира се и съставяне на все повече страници (профили) в платени образователни 

портали, които спомагат кандидатстващи в избора на специалност и място на обучение: 

academiccourses.com, bachelorsportal.eu, culinaryschools.org, educations.com, european-

funding-guide.eu, goabroad.com, gooverseas.com, studyabroad.com, studyoverseas.com. 

14 Маркетинг комуникации 

14.1 Комуникации с масовите медии 

ВУМ развива комуникация с медиите в регионите на Варна и Добрич и селективно с 

медиите в национален мащаб. За последните четири години са изпратени над 100 прес-

съобщения. Част от подаваната пресинформация намира място в национални печатни и 
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онлайн издания, в т.ч. в-к Капитал, в-к 24 часа, в-к Труд, списание „Образование и 

специализация в чужбина“, сп. „Vagabond”, и др.  В онлайн издания публикациите са 

много повече, в т.ч. bta.bg, standartnews.bg, dariknews.bg, actualno.com, bgtourism.bg, 

varnautre.bg, kmeta.bg, budnavarna.com, novavarna.com, focus-news.net, moreto.net, 

news.bg, dobrichonline.com, dobrichnews.com и много други.  

ВУМ присъства в радио Варна, радио Сити, Дарик радио (национален ефир и регионите 

Варна, Добрич, Плевен, Велико Търново) чрез платени радио спотове. Регулярни 

репортажи от ВУМ присъстват в ефира на радио Варна и радио Добрич. 

Репортажи за ВУМ са излъчвани по националните телевизии БНТ, БНТ 2 и БТВ, както и в 

регионалните Скат-Варна и Добрич ТВ.  

ВУМ следва да предприеме мерки за засилване на присъствието си в медиите както на 

национални, така и на регионално ниво чрез платени публикации и привличане на 

вниманието на журналистическата общност посредством съдържателна и атрактивна 

информация и събития. 

14.2 PR дейности 

Някои от мерките, приложими към целта за активизиране и развитие на ПР дейността на 

ВУМ са: 

• Увеличаване броя на подаваните към медиите прессъобщения; 

• Увеличаване на броя и качеството на изготвяните ПР публикации; 

• Организиране на събития с цел популяризиране на ВУМ сред кандидат-студенти 

и други заинтересовани страни; 

• Акции, акцентиращи върху социалната отговорност; 

• Публикации на интервюта с настоящи и бивши студенти, преподавателски състав 

и екип на ВУМ; 

• Отразяване на участия на студенти в състезания, конференции, интензивни 

програми, обучение и стажове в чужбина; 

• Отразяване на студентския живот в университета, извън учебната дейност; 

• Комуникация и сътрудничество с местните власти по повод различни съвместни 

инициативи; 

• Комуникация и сътрудничество с бизнес средите по повод различни съвместни 

инициативи. 

 

14.3 Присъствие в социалните мрежи и онлайн 

Активното участие на ВУМ в социалните медии е от особена важност за поддържане на 

имиджа му като модерно висше училище. Поддържането и актуализирането на профили 

и страници в социалните мрежи е ежедневен процес, който отнема време за постигане 
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на резултати. Засиленото присъствие в този тип медии подпомага трафика на висшето 

училище, работи като интерактивна реклама, която не изисква много голям финансов 

ресурс, води до натрупване на имидж и информация у потребителите. Сред най-

ефективните методи за повишаване на последователите на организацията в социалните 

мрежи са организирането на игри и конкурси; регулярното публикуване на тематични 

снимки и информация; платена реклама, които висшето училище използва. 

Сравнително добре разработени са страницата и групата на ВУМ във Фейсбук (над 24 

500 реални последователи), която е най-използваната социална мрежа сред студентите. 

Поради спецификата на публикациите, през 2021 година е създадена и отделна страница 

на Институт по кулинарни изкуства, който бързо събра близо 4000 последователи. 

Създадени са профили на ВУМ още във VKontakte; Twitter; YouTube; Instagram; LinkedIn, 

които се разработват и доразвиват. Институт по кулинарни изкуства също има собствени 

профили в YouTube и Instagram.  

Предвижда се създаване на профили на ВУМ и Институт по кулинарни изкуства в Tik Tok. 

С цел увеличаване на присъствието на ВУМ в социалните медии се предвиждат следните 

действия: 

Канал 

 

Действия 

   

Социална 

медия 
Facebook 

- Поставяне на ясни критерии за измерване на успеха; 

- Унифициране на дизайните на изготвяните визии; 

- Повишаване на качеството на изображенията; 

- Регулярно планиране (posting plan); 

- Подобряване качеството на публикуваните текстове; 

- Създаване на клипове, които мотивират тяхното споделяне; 

- Излъчване на успешни примери / студентски мнения / 

представяне на преподаватели; 

- Насърчаване фен-генерирано съдържание; 

- По-често използване на Facebook Live; 

- Организиране Facebook игри и състезания. 
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Twitter 

- Споделяне на актуализации новини; 

- Участие в Twitter чатове; 

- Използване на популярни хаштагове; 

- Създаване на стратегия за съдържание и план. 

LinkedIn 

- Засилване активността и участие в нови групи и страници; 

- Насърчаване на всички студенти да си създадат LinkedIn 

профили и да добавят ВУМ; 

- Споделяне на важно и актуално съдържание в сферите на  

бизнеса и образованието. 

Instagram 

- Активизиране регулярността на публикациите; 

- Увеличаване броя на публикуваните снимки; 

- Споделяне на кратки видео съобщения; 

- Лайвстриймове; 

- Изследване на най-популярните хаштагове за образование, 

научните среди, студентския живот и т.н. 

YouTube 

- Добавяне на още информация за профила и нови образи.  

- Субтитриране на стари видеоклипове; 

- Създаване на нови промоционални видеа на VUM и CAI, 

както и такива по направления (специалности)  

- Стимулиране на студентите да създават свои клипове, 

показвайки базата на ВУМ и да споделят своя положителен 

опит от живота и обучението във ВУМ; 

- Публикуване на записи от семинари и лекции; 

- Видео обиколка на ВУМ; 

- Създаване на видео ръководства. 
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EMAIL 

MARKETING 

Вътрешна 

Създаване на график за редовни месечни бюлетини и 

събиране на информация за това през целия месец; 

- Изпращане на допълнителни имейли, в случай на важни 

събития или промени. 

Алумни 

- Създаване на график на имейли с актуализации; 

- Сегментиране по завършили бакалаври/магистри; 

- Спускане на нюзлетъри. 

Външна 

- Събиране на списъци и сегментиране на потенциалните / 

съществуващи студенти; 

- Създаване на списъци с контакти от бизнес средите; 

- Изпращане на регулярни съобщения към незаписаните 

студенти; 

- Насочване на потенциалните клиенти с атрактивни, 

рекламни имейли за обучението на ВУМ. 

 

14.4 Уебсайтове 

ВУМ поддържа и развива две основни уеб страници – на Висше училище по мениджмънт 

(www.vum.bg) и на Институт по кулинарни изкуства (www.culinaryartseurope.com/) .  

Поради спецификата на Институт по кулинарни изкуства, е създадена още една уеб 

страница, фокусирана върху възможностите за обучение в кулинарни програми и 

различните активности, събития и успехи на студентите и шеф-инструкторите. 

Уебсайтовете често са първото място, което потенциалните студенти проверяват, за да 

научат повече за университета, което ги прави основен инструмент в маркетинговата ни 

стратегия. Ако уебсайтът не успее да ангажира посетителите или да им предостави 

нужната информацията, е възможна загуба на бъдещи студенти, финансиране и др. 

Поради тази причина страницата на ВУМ има за цел да бъде с достатъчно актуална 

информация за настоящи студенти, кандидат-студенти, настоящи и бъдещи академични 

и бизнес партньори. Тя е с дизайн и структура, подхождащи на модерен университет, 

защото нейната цел е да създаде изживяване, което да отговаря на очакванията на 
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онлайн посетителя с реалното преживяване, когато посети действителния кампус на 

висшето училище. 

С цел изграждане на по-добри взаимоотношения с аудиторията и заинтересованите 

страни и увеличаване разпознаваемостта на институцията, ВУМ се стреми да: 

 познава своите заинтересовани страни 

 брандира правилно уебсайта си 

 ангажира визуално аудиторията си 

 използва ясни и видими призиви за действие 

 включи връзки към социални медии 

 оптимизира постоянно достъпността, мобилната версия и скоростта на 

страницата 

 актуализира често и стратегически съдържанието на уебсайта 

 проследява регулярно ефективността на уебсайта 

С цел подобряване на изживяването, ВУМ планира редица подобрения и иновации в 

уебсайтовете си в близките години. Някои от тях са: 

 360 градусови онлайн обиколки - Те биха помогнали за привличането на 

потенциални студенти, които не живеят във Варна и трудно биха осъществили 

физическо посещение на университета. Обиколките на кампуса дават 

възможност на бъдещите студенти да видят ключови съоръжения като 

лекционни зали, библиотека и съоръжения за отдих като университетската зала 

за хранене и местата за настаняване в университета. 

 Чат бот - Чрез интегриране на чат бот, университетът ще има възможността на 

отговаря на въпроси 24/7, предоставяйки информация, свързана с 

кандидатстудентския прием, предлаганите програми за обучение, кампуса, 

съоръженията, стипендиите и записването на бъдещи студенти. 

14.5 Рекламни материали 

ВУМ периодично актуализира рекламното портфолио на институцията с нови материали 

– брошури, тефтери и други брандирани аксесоари. За информационните носители 

(брошури, листовки, флаери) се използват утвърдените лога на Висше училище по 

мениджмънт и Институт по кулинарни изкуства, както и определена цветова гама с цел 

повишаване на разпознаваемостта. 

През последните години са разработени брошури на ВУМ и Институт по кулинарни 

изкуства, рекламни листовки за отделните специалности, както и флаери за определени 

събития. Изготвена е промоционална книжка „International Recognition” с детайлна 

информация за позиционирането на ВУМ в международните и национални рейтингови 
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класации, както и международно признатите постижения на институцията и 

академичния състав.  

Разработени са промоционални видеоклипове на ВУМ и Институт по кулинарни 

изкуства, с модерна визия и съдържание. 

Предвиждат се редица мерки за актуализиране на наличното и създаване на ново 

рекламно съдържание: 

 Създаване на нова брошура (тип каталог) с подробна информация за всяка от 

предлаганите от ВУМ специалности; 

 Създаване на нови, актуални рекламни видеоклипове на ВУМ и Институт по 

кулинарни изкуства; 

 Създаване на е-брошури и каталози; 

 Изработване на брандирани артикули на ВУМ (тениски, анораци, чаши и други 

аксесоари) с възможност за закупуването им от студенти и други заинтересовани. 

 Създаване на рекламно видео съдържание с участие на студенти, академичен и 

административен състав. 

 

15 Рекламна стратегия 
През последните години ВУМ залага не само на директния маркетинг и реклама, а и на 

реклама чрез партньори. Работи се поетапно по дейности за изпълнение на рекламната 

стратегия в различни направления: 

 Използване на вече изградените онлайн канали на ВУМ (образователни портали, 

уебсайтове, социални мрежи и др.); 

 Изпращане на актуална информация и рекламни материали на партньорските 

образователни консултанти с активни договори. Разширяване на партньорската 

мрежа от агенти, чрез сключване на нови споразумения и разширяване на 

спектъра от представляваните от тях държави. 

 Изпращане на актуална информация за дейности, постижения и събития до 

настоящи и най-вече бивши студенти на ВУМ, провокиране за споделяне на 

информацията посредством социалните мрежи. Активно въвличане на алумни 

общността в маркетингови активности и организиране на Алумни срещи по 

випуски; 

 Изпращане на актуална информация и иницииране на съвместни дейности и 

събития с настоящи и потенциални партньори от бизнеса; 

 Използване на медиите за информиране на широката общественост, показвайки 

международните постижения на висшето училище. Организиране на 

пресконференции и рекламни слотове в популярни телевизионни канали. 
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Следващият етап от рекламната стратегия би могъл да бъде насочен към активното 

използване на традиционните канали за реклама. 

 Създаване на платени профили в образователни портали в уеб пространството, 

най-вече международни; 

 Периодично пускане на платени ПР материали, свързани си обучението във 

висшето училище в български и чуждестранни тематични онлайн издания – 

образователни сайтове и според профила на предлаганите специалности; 

 Организиране на платена реклама в социалните мрежи и Google AdWords; 

 Използване на платена банер реклама в тематични страници - сайтове за 

образование и портали според насоката на специалностите; 

 

Използването на подобни похвати, насочени най-вече към онлайн реклама би довело 

до мултиплициране на ефекта посредством споделяне между потребителите на 

съответните уебсайтове. От друга страна ще повиши посещаемостта на уебсайта на 

висшето училище и ще доведе до повишаване на показатели, важни за оптимизацията 

на страницата. 

Трети момент от рекламната стратегия, свързана с преобразуването може да включва 

следните дейности: 

 Активно участие на международни изложения за образование, както на 

представители на висшето училище, така и чрез агенти и консултатнти. Могат да 

се организират и възпитаници на ВУМ от държавата, в която се провежда 

съответното изложение; 

 Увеличаване на мрежата от агенти чрез използване на интернет комуникация, 

както и директни контакти от изложения и специализирани форуми за срещи 

между агенти и университети; 

 Поетапна рекламна кампания в училищата в страната и по възможност в чужбина 

– презентации, конкурси, игри и др.; 

 Използване на масовите медии в страната по региони (градовете с корпуси на 

ВУМ); 

 Организиране на младежки инициативи от студентите, както и по-мащабни 

събития с цел масово отразяване в медиите – конференции, фестивали, 

младежки състезания, отбелязване на международни дни и др.; 

 Привличане на известни гост лектори за споделяне на опит със студентите и 

дискусии по актуални теми – дипломати, ръководители на браншови 

организации и различен тип компании, популярни личности и др. 
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Предприемането на подобни дейности с цел реклама биха довели до пряк резултат в 

увеличаването на кандидат-студентите във висшето училище. От друга страна, ще се 

наложи името и предлаганото обучение, както и ще се утвърди имиджа на ВУМ като  

модерно бизнес училище. 

Настоящата Маркетингова стратегия на Висше училище по мениджмънт е приета 

на Общо събрание на Висшия академичен форум от 11 февруари 2021 г. 

 


