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Първото събитие, с 
което Свищовската ака-
демия отбеляза (на 17 

май) своя юбилей, е тра-
диционното за патрон-
ния празник тържестве-
но шествие и поклонение 
пред гроба на Дарителя. 
Шествието започна с це-
ремония по поднасяне 
на венци и цветя пред па-
метника на Димитър Це-
нов до сградата на ректо-
рата. Венци и цветя бяха 
поднесени от името на 
ректора – проф. д-р Ма-
рияна Божинова и ака-
демичното ръководство, 
студентската общност, 
кмета на Свищов, гос-
ти на Висшето училище, 
преподаватели и служи-
тели. Сред гостите на тър-
жественото честване бяха 
зам.-министърът на об-
разованието и науката – 
проф. д.ф.н Генка Петро-
ва-Ташкова, посланиците 

на Виетнам и Палестина, 
народни представители 
от 47-о Народно събра-

ние, ректори на висши 
училища от България и 
чужбина, ръководители 
на държавни и финансо-
ви институции.

Водено от знаменос-
ците на Академията, ду-
хов оркестър и академич-
ното ръководство, шест-
вието премина през цен-
тралната част на града до 
манастира „Св. св. Петър 
и Павел”, където е погре-
бан Дарителят. В памет на 
Димитър Ценов бе отслу-
жена панихида. Ректорът 
на СА „Д. А. Ценов“, пред-
ставители на академич-
ното ръководство, препо-
даватели, служители, сту-
денти, гости на Академи-
ята и граждани поднесоха 
цветя. 

Роден на 27 декември 
1852 г. в семейство на за-

можен свищовски търго-
вец, Димитър Ценов учи 
първо в Свищов, а след 

това във Велико Търно-
во и Кронщад (днешен 
Брашов – Румъния). Той 
прави най-голямото ин-
дивидуално дарение за 
развитие на българското 
висше образование. Има 
сериозен принос и за из-
граждане стопанските ос-
нови на новоосвободена 
България. Построява част 
от водопровода на София 
(2800 м), изгражда Ар-
тилерийските казарми, 
сградата на Девическия 
пансион, участва в строи-
телството на жп линиите 
София - Перник, Мездра - 
Враца - Видин. Поддържа 
делови отношения и тър-
говски връзки с фирми и 
дружества от Австро-Ун-
гария, Германия, Фран-
ция и САЩ. Изявява се и 
като изключително дал-

новиден стопански деец 
– негова е идеята да се 
построи петролен склад и 
нефтена рафинерия край 
Бургас, но правителство-
то не одобрява проекта 
(б.р. десетилетия по-къс-
но там се издига Нефто-
хим - Бургас). 

За активната си стопан-
ска дейност и във връзка 
с неговото дарение за 
народната просвета Ди-
митър Ценов многократ-
но е награждаван с най-
високи отличия – от княз 
Фердинанд, от цар Борис 
ІІІ, от немското правител-
ство. През 1920 г. Общин-
ският съвет на Свищов го 
удостоява със званието 
„почетен гражданин” и 

той става втория почетен 
гражданин на родния си 
град. Дарителят надживя-
ва акта на завещанието си 
с цели 20 години. Живял 

целенасочено и почтено, 
Димитър Ценов скромно 
се оттегля в усамотение. 
Последните си години 
преживява в болницата 
на Червения кръст, за да 
не накърни средствата, 
отделени за училището.

Поклонението пред 
гроба на Дарителя се със-
тоя дни преди да се на-
вършат 90 години от мо-
мента, в който приключва 
(на 21 май 1932 г.) земни-
ят път на великия бълга-
рин, родолюбец, търго-
вец, акционер и филан-
троп Димитър Апостолов 
Ценов – авторитетна лич-
ност с европейска извест-
ност. 

По-късно през година-

та Свищовската академия 
ще отбележи 110 години 
от дарителския акт на Ди-
митър Ценов и 170 годи-
ни от неговото рождение.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” отбеляза с редица прояви своята 85-годишнина. Свищовското висше училище е основано в резул-
тат на дарение, направено от крупния следосвобожденски търговец и предприемач Димитър Апостолов Ценов. На 1 септември 1912 г. Дарите-
лят завещава цялото си богатство в размер на 5 милиона златни лева на българската държава за създаването на висше търговско училище в 
родния му град Свищов по образец на тогавашните германски висши училища. По изключително консервативни оценки днешната стойност на 
това дарение се равнява на минимум 250 млн. лв. Висшето търговско училище в Свищов е създадено с Указ на Цар Борис III, който лично го откри-
ва с тържествена церемония на 8 ноември 1936 г. 

Част от тържествата, посветени на 85-годишнината на СА „Д. А. Ценов”, се състояха на самия патронен празник – 8 ноември (през 2021 г.), 
а друга част бяха отложени за пролетта на 2022 г. поради наложените през есента на миналата година противоепидемични мерки. През м. 
ноември 2021 г. бележитата годишнина бе отбелязана с голяма международна научно-практическа конференция, проведена в онлайн формат. 

Честването на 85-годишнината на Свищовското висше училище се проведе под патронажа на Президента на Р България Румен Радев.
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Кулминация в чества-
нето бележитата годишни-
на на Свищовското висше 
училище бе тържествено-
то събрание-концерт, кое-
то се състоя в салона на 
Първо българско народно 

читалище „Еленка и Кирил 
Д. Аврамови – 1856”. Гос-
ти на тържеството, посве-
тено на 85-годишнината 
на СА „Д. А. Ценов” и 110 
години от завещанието на 
Дарителя, бяха зам.-ми-
нистърът на образование-
то и науката – проф. д.ф.н 
Генка Петрова-Ташкова, 
кметът на община Свищов 
– д-р Генчо Генчев, зам.-
областният управител на 
В. Търново – доц. д-р Соня 
Будева, посланиците на 
Виетнам и на Палестина, 
народните представители 
Красимир Вълчев – зам.-
председател на Комисия-
та по образование и нау-
ка, Момчил Иванов, проф. 
Костадин Ангелов и Цвета 
Галунова. Тържественото 
честване уважиха и пред-
ставители на държавни 
институции: Румен Спецов 
– изпълнителен директор 
на НАП и възпитаник на 
СА „Д. А. Ценов”; д-р Сте-
фан Белчев – директор на 
Агенцията за държавна 
финансова инспекция и 
възпитаник на СА; Лъче-
зар Кръстев – зам.-дирек-
тор на Агенция „Митници” 
и възпитаник на СА; Тош-
ко Тодоров – зам.-предсе-
дател на Сметната палата 
и възпитаник на СА; Иван 
Иванов от ЗАД „Булстрад 
Виена Иншурънс Груп” – 
стратегически партньор 
на Свищовската академия; 
Огнян Тодоров – директор 
Дирекция „Методология 
на контрола и вътрешен 

одит” към Министерство 
на финансите. Сред гос-
тите бяха също: ректори 
и представители на уни-
верситети-партньори от 
чужбина; ректорите на Со-
фийски университет, УНСС, 

Икономически универси-
тет – Варна, Висше учили-
ще по телекомуникации и 
пощи – София, Медицин-
ски университет – Плевен, 
Технически университет 
– Габрово, Висше воен-
но-въздушно училище – 
Долна Митрополия; доц. 

д-р инж. Лиляна Вълчева 
– председател на Нацио-
налния браншови синди-
кат „Вис ше образование и 
наука” КНСБ; Даниел Пару-
шев – председател на На-
ционалното представител-
ство на студентските съве-
ти; зам.-ректори и пред-
ставители на академични-
те ръководства на Тракий-
ски университет – Стара 
Загора, Русенски универ-
ситет, Великотърновски 
университет, Висше учили-
ще по агробизнес и разви-
тие на регионите – Плов-
див, Химикотехнологичен 
и металургичен универси-
тет – София, Университет 
по хранителни техноло-
гии – Пловдив, Академия 

за музикално, танцово и 
изобразително изкуство 
– Пловдив; директори на 
банкови институции и ръ-
ководители на фирми-
партньори. 

Приветствие към всич-
ки гости поднесе ректорът 
на Стопанска академия „Д. 
А. Ценов” – проф. д-р Ма-
рияна Божинова. В тър-
жественото си слово тя за-
яви: „Има нещо величест-
вено в благородното дело 
да създадеш училище, да 
вградиш в темелите му 
мечтите си, да му вдъхнеш 
неповторим дух, всичко 
това да превърнеш в тра-
диция и най-трудното: с 
любов да го завещаеш на 
поколенията – да го раз-
виват, пазят и да го про-
дължат във времето. Плод 
на такова любородно на-
чинание е нашата Алма 
Матер, която приобщава 
през годините стотици хи-
ляди хора, обединява ни с 
онзи позитивен и съзида-
телен плам, който се носи 
в сърцето – устременост-

та към знанието. Затова 
на този ден не просто по 
традиция години наред 
припомняме изповедта на 
нашия Дарител: „Аз имах 
една мечта – да направя 
нещо за родния си град, в 
който захванах своето тър-
говско поприще, и за бъл-
гарина, комуто изглежда 
предстои още много кул-
турна борба, додето ще 
може да достигне своята 
справедлива, национална 
и човешка кауза”. Колко-
то повече времето ни от-
далечава от изричането й, 
толкова тя става по-жива, 
по-ценна, по-достолепна. 
Защото в нея са вложени 
безкористно родолюбие, 
безпримерна щедрост и 

завидна отдаденост на 
една кауза: „като прина-
сям своята скромна лепта 
…, свършвам с благопоже-
ланието щото българският 

народ да върви безспир 
по пътя на културния на-
предък …”. Така Димитър 
Ценов, обладан от искрен 
патриотизъм и високоху-
манни подбуди, превръща 
възрожденския копнеж да 
направи и остави нещо за 
поколенията в смисъл на 
живота си. И дарява имо-
ти, ценни книжа и налич-
ни пари, които към 1912 г. 
се оценяват на 5 милиона 
златни лева. Крупно даре-
ние – второто по големи-
на в България, след това 
на братята Евлоги и Христо 
Георгиеви, предназначено 
за просветни цели. И още, 
в Завещанието нарежда: 
„Щом чистият приход от 
фонда … достигне 300 000 
златни лева годишно, вед-
нага да се основе и издър-
жа от прихода на фонда 
едно Висше търговско учи-
лище в Свищов, по подо-
бие на германските висши 
училища…” с напълно са-
мостоятелен статут, което 

при никакви обстоятелства 
„не бива да се смесва или 
слива с никое друго с дър-

жавни или с частни сред-
ства създадено учебно за-
ведение”. И се открива – 
на 8 ноември 1936 г. – Вис-
шето търговско училище 

в Свищов! В присъствието 
на височайши гости в Аула-
та на Търговската гимна-
зия цар Борис III, подпис-
вайки Акта за откриването, 
казва: „С щедрото си даре-
ние, покойният благоро-
ден родолюбец Димитър 
Ценов създава в родния 
си град Свищов един висш 
образователен институт, 
който ще даде тласък на 
стопанския и културен на-
предък на страната”. Без-
користното благодеяние 
оставя дълбока диря пред 
народния олтар!”. По ду-
мите на проф. Божинова, 
достойният българин, пла-
менният възрожденец, 
безкористният благодетел, 
щедрият дарител Дими-
тър Апостолов Ценов про-
меня съдбата на Свищов, 
променя живота на над 
150 000 възпитаници на 
Висшето училище и дава 
път за развитие на духов-
ния напредък, на жадните 
за знание души – възмож-

ност да черпят от извора. 
„Достопаметно благодея-
ние, което му отрежда за-
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видно място сред извисе-
ните духом, и достоен при-
мер за състоятелните хора 
в нашето съвремие! Роде-
но от благородния жест и 
родолюбивото стремле-
ние на свищовлията Це-
нов, нашето училище вече 
85 години е авторитетна 
образователна институ-
ция, която с достойнство 
изпълнява завещаното – 
да създава специалисти с 
висше икономическо об-
разование, способни да са 
адекватни на изисквания-
та на времето, да поемат 
риск, да бъдат отговорни, с 
творчески заряд, новатор-
ски дух и иновативно ми-
слене. Те ревностно защи-
тават престижа на Висшето 
училище на всички нива в 

държавното, стопанското 
и социалното управление 
на България. Чрез своето 
85-годишно категорично 
наложило се присъствие 
в образователното прост-
ранство, нашата Алма Ма-
тер доказва, че не е преда-
ла повелите на Дарителя, 
доверието на хилядите си 
възпитаници, че притежа-
ва високи критерии за ико-
номическо образование”, 
подчерта проф. Божинова. 

„Казват, че да направиш 
крачка в бъдещето, трябва 
да обърнеш поглед назад. 
Днес – от висотата на 85-го-
дишнината на СА „Д. А. Це-
нов” – ние с гордост се об-
ръщаме назад във времето 
и съзираме трайните успе-
хи на нашата Алма Матер. 
С достойнството на конку-
рентоспособни участници 
в глобализиращата се об-
разователна среда гледаме 
към настоящето и със са-
мочувствието на ревностни 
радетели за преуспяването 
на университетската идея 

отправяме поглед в идно-
то. С удовлетворение при-
знаваме, че Висшето учи-
лище отдавна притежава 
отличаващи се стандарти 
за високо качество на ико-
номическото образование, 
за висока академичност 
в изследванията, воля за 
иновативност и интелекту-
ална свобода, което му от-
режда подобаващо място 
в системата на българското 
образование”, заяви още 
ректорът.

В своя доклад проф. Бо-
жинова отдаде признание 
и на първостроителите на 
Свищовското висше учи-
лище, на първоучители-
те, на основоположниците 
на респектиращи школи в 
българската наука и обра-

зование – по застраховане, 
социално дело, финанси, 
счетоводство, на ректори-
те на Академията, допри-
несли за постигнатите ус-
пехи в реализирането на 
академичната кауза. „През 
85-годишната история на 
нашето училище се случват 
радикални социално-ико-
номически и политически 
промени, извършват се ре-
форми, редуват се иконо-
мически цикли – светов-
ни и национални. Менят 
се закони, правилници, 
нормативни актове. Но то 
устоя, преодоля катакли-
змите на времето и блести 
със собствена светлина. ... 
Днес ние с гордост се обръ-
щаме назад във времето и 
съзираме трайните успехи 
на нашата Алма Матер. ... 
Съдено ни е  с непоколеби-
ма воля, с мисъл и дела да 
продължим да пазим прес-
тижното място на 85-го-
дишната Стопанска акаде-
мия „Димитър А. Ценов” в 
българското образовател-

но пространство. Със само-
чувствието на конкуренто-
способни участници в гло-
бализиращата се образо-
вателна среда да гледаме 

към настоящето. С акаде-
мичен устрем да овладява-
ме и да се налагаме в евро-
пейското и световното поле 
на науката и образование-
то. Принасяйки скромната 
си лепта, с увереност да от-
правяме пог лед към бъде-
щето, което с неподправен 
ентусиазъм и професиона-
лизъм заедно да градим” – 
каза още проф. Божинова и 
честити празника на всички 
свързани със Свищовското 
висше училище.

След тържественото сло-
во прозвуча химнът на Ака-
демията, в изпълнение на 
Първи български хор „Янко 

Мустаков”. Химнът е създа-
ден преди 30 години и за 
първи път прозвучава на 8 
ноември 1991 г. Той е даре-
ние от творческия тандем 
доц. д-р Иван Тодоров, то-
гава преподавател в СА и 
автор на текста, и музика 
– маестро Тодор Кабакчи-

ев, тогавашен диригент на 
ПБХ „Янко Мустаков” – Сви-
щов, а днес европейски из-
вестен диригент, почетен 
гражданин на Свищов и на 

Нафпактос (Гърция). По по-
вод 85-годишнината на Ака-
демията авторите на хим-
на подариха две картини, 
посветени на Дарителя и на 
свищовската Алма Матер, 
нарисувани от дългогодиш-
ния преподавател на СА и 
изтъкнат свищовски худож-
ник Йордан Христов – Дафа. 

По повод бележитата 
годишнина на Свищовско-
то висше училище, ректо-
рът получи над 90 поздра-
вителни адреса от Бълга-
рия и чужбина. От сцената 
на тържественото събра-
ние бе прочетен поздра-
вителният адрес от прези-

дента на България Румен 
Радев – патрон на юби-
лейното честване на 85-го-
дишнината от създаването 
на СА „Д. А. Ценов”. По по-
вод бележитата годишни-
на, президентът удостои 
Академията с плакета „Св. 
св. Кирил и Методий”.

В получените поздрави-
телни адреси и в отправе-
ните приветствия от сцена-
та на тържественото съб-
рание многократно бяха 
подчертани достойнствата 
на Свищовската академия, 
нейните заслуги и пости-
жения през изминалите 85 
години като висше учили-
ще с отличаващи се стан-
дарти за високо качество 
на икономическото обра-
зование, за висока акаде-
мичност в изследванията, 
с воля за иновативност и 
интелектуална свобода.

По повод 85-годишния 
юбилей на СА „Д. А. Ценов”, 
ректорът – проф. д-р Мари-
яна Божинова удостои с по-
четни знаци и плакети офи-
циалните гости, спомоще-
ствователи и съмишленици 
на Висшето училище, доп-
ринесли за развитието му 
през годините.

Тържественото събра-
ние, посветено на 85-го-
дишнината на СА „Д. А. 
Ценов” – Свищов и 110 го-
дини от завещанието на 
Дарителя, завърши с раз-
нообразна програма, из-
несена от възпитаници на 
Академията за музикално, 
танцово и изобразително 
изкуство „Проф. Асен Диа-
мандиев” – Пловдив.

Всички гости на търже-

ството получиха специално 
издадената за честването 
от Академично издателство 
„Ценов” книжка, озаглаве-
на „ДАРЕНИЕТО – 110 годи-
ни от завещанието на Дими-
тър А. Ценов (1912-2022)”, в 
която е публикуван пълният 
текст на завещанието.

концерт, посветено на концерт, посветено на 
години от завещанието на години от завещанието на ДарителяДарителя
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Първият брой на ака-
демичния вестник из-
лиза в далечната 1938 
година под името „Ми-
съл”, а през 1958 годи-
на отива при читателите 
си като „Дунавски сту-
дент”. На 22 май 1992 
г. излиза от печат пър-

вият брой на възстано-
веното самостоятелно 
издание на академич-
ния вестник под името 
„Алма МАТЕР”. Водещи-
ят материал в издание-
то съобщава: „Възста-
новява се самостоятел-
ността на академичния 
вестник” и пояснява, че 
това се дължи на ини-
циативна група, водена 
от ректора на СА – доц. 
дин (тогава) Атанас Да-
мянов. В инициативна-
та група са още Иван То-
доров, Петър Папазов, 
Андрей Захариев, Нико-
ла Конов, Емил Цанов, 
Маргарита Маринова и 
Йордан Христов. Взето е 
решение издаването на 
в. „Алма МАТЕР” да се 
осъществява изцяло от 
Академията.

Въпреки различни-
те периоди на същест-
вуването му, графично 
оформление и форма-
ти, редакционни виж-
дания, вестникът в про-
дължение на три десе-
тилетия с постоянството 
на летописец отразява 
задъхания пулс на ака-
демичния живот във Ви-
сшето училище.

Днес вестник „АЛМА 
МАТЕР”, с обновена 
визия и цветен печат, 
предлага на своите чи-
татели съдържателна 
информация от напрег-
натите делници и въл-
нуващите празници в 
Академията, постиже-
нията на свищовските 
студенти и академични-
те преподаватели. Бла-
годарение на Академич-
но издателство „Ценов” 
и Академичен компю-
търен център, вестник 
„АЛМА МАТЕР” е на раз-
положение и на сайта 
на СА „Д. А. Ценов”.

30 години 
в. АЛМА МАТЕР

Ректорът на Стопанска 
академия „Д. А. Ценов” – 
проф. д-р Марияна Божи-
нова бе поканена и при-
съства на официалния при-
ем на президента за Деня 
на светите братя Кирил и 
Методий, на българската 
азбука, просвета и култура, 
и на славянската книжов-
ност. Държавният глава Ру-
мен Радев и съпругата му 
бяха домакини на тради-
ционния прием по случай 
24 май в Националния ис-
торически музей, на който 
присъстваха политици, об-
щественици, учители, уче-
ни и дейци на културата. 

„Едва ли има друг праз-
ник, който да сплотява цял 
един народ около светли-
ната на просвещението”, 
каза в тържественото си 
слово президентът Румен 
Радев. Той изрази призна-
телността си към българ-
ските дейци на образова-
нието, културата, науката и 
духовността.

Под патронажа на пре-
зидента Румен Радев се 
проведоха честванията на 
85-годишнината на Сто-
панска академия „Дими-
тър А. Ценов”. По повод 
бележитата годишнина, 
държавният глава удостои 
Свищовското висше учили-
ще с плакета „Св. св. Кирил 
и Методий” и изпрати поз-
дравителен адрес до рек-
тора.

На приема по случай 24 
май в Националния исто-
рически музей проф. Бо-
жинова изрази благодар-
ността на цялата акаде-

мична общност в Свищов 
и връчи на президента 
Румен Радев юбилейния 

плакет на СА „Д. А. Ценов” 
и благодарствено писмо. 
В писмото на ректора до 
държавния глава се казва: 
„С дълбоко уважение се 
обръщам към Вас, изразя-
вайки искрената си радост 
и същевременно респект 
от жеста, който Вие проя-
вихте, присъединявайки се 

към идеята на Ректорското 
ръководство на Стопанска 
академия „Димитър А. Це-

нов” - Свищов за тържест-
веното честване на 85-го-
дишнината от създаването 
на висшето ни училище. … 

Признателни сме за из-
ключителния жест, който 
ни направихте, приемайки 
празничните събития, пос-
ветени на бележитата го-
дишнина на свищовската 
Академия, да се проведат 
под патронажа на Прези-
дентството – за нас това оз-
начава толкова много и це-
ним изключително високо. 
Вашето съпричастие е ярък 
белег не само за интелек-
туална и духовна щедрост, 
то е мяра за благодарна-
та ни памет към делото на 
онези, първите, прозрели 
напред в бъдещето, посве-
тили цялата си човешка и 
творческа енергия, таланта 
си, имането си, на каузата 
за въздигането и разцвета 
на българската просвета и 
култура. … И нека този наш 
взаимен стремеж за ней-
ния просперитет ни съпът-
ства през времето, осмис-
ляйки отговорността си, че 
сме длъжници както на до-
стойните ни предшестве-
ници, така и на бъдещото 
младо поколение, в чиито 
ръце е бъдещето на Бълга-
рия!”. 

На официалния прием в 
Националния исторически 
музей, ректорът на Сви-
щовската академия прове-
де ползотворни разговори 
с държавни ръководители, 
народни представители, 
ректори, културни дейци.

Ректорът се срещна с президента на Р България

Редактор: Вероника Василева
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Академично издателство „Ценов“

Поздравителни адреси 
за 85-годишнината на Сто-
панска академия „Д. А. Це-
нов” ректорът – проф. д-р 
Марияна Божинова, полу-
чи от президента на Р Бъл-
гария Румен Радев и от ми-
нистър-председателя Ки-
рил Петков. 

Обръщайки се към ака-
демичната общност, сту-
дентите и докторанти-
те, президентът заявява: 
„Вече 85 години академич-
ната общност и студентите 
тук пазят мечтата и разви-
ват делото, завещано от 
дарителя Димитър Ценов 
„да принасят своята лепта, 
щото българският народ 
да върви безспир по пътя 
на културния напредък 
към постигането на своя 
идеал”. Здравите основи 
на Академията са съграде-
ни от първите професори 

– родолюбивите българи-
учени, завършили блес-
тящо висшето си образо-
вание в най-престижните 
университети на Европа, 
които се връщат още през 
1936 г. в България, за да 
преподават във Висшето 
търговско училище в Сви-
щов. И днес то е все така 
привлекателно, както при 
основаването си в ролята 
си на модерен център за 
съвременно стопанско об-
разование и научно-изсле-
дователска дейност, чии-
то достижения – устойчив 
висок рейтинг и хиляди 
обучени български и чуж-
дестранни студенти, ме из-
пълват с увереност за бъ-
дещето. 

Обръщам се към бив-
шите и настоящите члено-
ве на ръководството, на 
академичната общност и 

служителите на Стопанска 
академия – Свищов с бла-
годарност за тяхната всеот-
дайност към подготовката 
на младите хора. Сигурен 
съм, че Вашите усилия да 
изградите и поддържате 
най-съвременните обра-
зователна и научна среда 
са сред водещите причини 
за успеха на Академията и 
нейните възпитаници”.

В поздравителния ад-
рес от премиера Кирил 
Петков се казва: „Мисията 
на Академията е от огром-
но значение за българ-
ските граждани. Висшето 
училище се утвърди като 
едно от най-добрите у 
нас, съчетаващо традиции 
с иновативни методи за 
управление, образование 
и наука. В този контекст, 
скъпи студенти, привет-
ствам избора Ви да полу-

чите своето образование 
в Стопанската академия, 
осигуряваща качествена 
подготовка на висококва-
лифицирани специали-
сти по конкурентни бака-
лавърски специалности, 
магистърски и докторски 
програми. Вашето бъде-
що професионално раз-
витие е в полза на цялото 
общество – на всеки един 
от нас!

Позволете ми да изразя 
и дълбоко уважение към 
труда и усилията на пре-
подавателите, с помощта 
на които утре пред нас ще 
стоят не само висококва-
лифицирани кадри, но и 
социалноотговорни лич-
ности.

Пожелавам на всички 
Вас здраве, свобода на ми-
сълта и покорени профе-
сионални върхове!”.

Президентът и премиерът поздравиха СА „Д. А. Ценов”


