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Новата академична 2020-
2021 година в Стопанска ака-
демия „Димитър А. Ценов” 
тържествено бе открита от 
министъра на образование-
то и науката Красимир Въл-
чев. Академичното търже-
ство се проведе в аулата при 
спазване на действащите 
противоепидемични мерки. 
Поради засиления интерес, 
тържествената церемония 
беше излъчвана пряко на 
видео стени в други две   
аудитории. Сред гостите на 
академичното тържество 
за откриването на новата 
учебна година и приема-
нето на 85-ия випуск, бяха: 
народните представители 
доц. д-р Милен Михов, гл. 
ас. д-р Станислава Стоя-
нова и Станислав Стоянов; 
проф. д-р Любомира По-
пова – областен управител 
на област В.Търново; Генчо 
Генчев – кмет на община 
Свищов; Венцислав Спир-
донов – председател на УС 
на НАПОС и председател 
на ОбС – В. Търново; Иван 
Иванов – управител на Ви 
Ай Джи Сървисис България, 
ЗАД „Булстрад Виена Ин-
шурънс Груп”; Николай Чер-
нев – собственик на „Муса-

ла Иншурънс Брокер”; Ни-
колай Дойнов – председа-
тел на Съюза на народните 
читалища и председател 
на настоятелството на Сто-

панската академия; д.ик.н. 
Янка Такева – председател 
на Синдиката на българ-
ските учители и член на 
настоятелството на СА "Д. 
А. Ценов"; проф. д-р ик.н. 
Васил Меразчиев – пред-
седател на клуба на вете-
раните при СА. 

С приветствено слово 
към академичната общ-
ност, ректорът – проф. д-р 

Марияна Божинова откри 
новата учебна година и за-
яви: „Стъпила здраво вър-
ху утвърдените във време-
то на своето съществуване 

традиции, стигайки до мо-
дерните науки, днес Акаде-
мията предлага образова-
телна кауза, свързваща сту-
дентите с безкрайния свят 
на възможностите за лич-
ностно развитие”. В обръ-
щението си към първокурс-
ниците, проф. Божинова 
ги увери, че са направили 
правилния избор на висше 
училище, като подчерта, че 

Стопанската академия има 
над 150000 възпитаници. С 
обръщение за здраве и бла-
годенствие на новия випуск 
и на Свищовската Алма ма-
тер, протойерей Руслан Ли-
чев – архиерейски намест-
ник на Свищовска духовна 
околия, отправи благопо-
желания към цялата акаде-
мична общност. 

За своя избор на висше 
училище, първокурсниците 
бяха поздравени и от ми-
нистъра на образованието, 
който подчерта, че в Сви-
щовската академия са едни 
от най-добрите преподава-
тели в областта на стопан-
ските науки. Министър Въл-
чев благодари за поканата 
да бъде гост на тържество-
то и поздрави ръководство-
то за желанието и амби-  
цията, които имат за ака-
демично развитие в новата 
реалност. Проф. Божинова 
връчи на министър Вълчев 
почетния знак на Академи-
ята за заслуги към Свищов-
ското висше училище.

По традиция, на тър-
жествената церемония 
бяха наградени отлични-
ците на випуск 2016-2020 
в ОКС „бакалавър”. Ежегод-

ната награда на Общински 
съвет – Свищов кметът връ-
чи на Фелия Попова, спец. 
„Икономика на туризма” 
със среден успех от след-
ването отличен 5.96 и дър-
жавен изпит – отличен 6.00. 
Като отличник на випуска, 
от факултет „Производ-
ствен и търговски бизнес”, 
Фелия получи и наградата 
на ректора и академичното 
ръководство. Грамоти и па-
рични награди получиха и 
отличниците на другите три 
факултета: ф-т „Стопанска 
отчетност” – Димана Димит- 
рова, спец. „Счетоводство 
и контрол”; ф-т „Финанси” 
– Петя Маркова, спец. „Фи-
нанси”; ф-т „Мениджмънт 
и маркетинг” – Силвия Пет- 
кова, спец. „Екоменидж-
мънт”.

От името на СБУ, д.ик.н. 
Янка Такева връчи златен 
медал на ректора на Сто-
панската академия. След 
тържествената церемо-
ния, гостите посетиха ака-
демичния музей, където 
министърът на образова-
нието и науката положи 
подпис в почетната книга 
на Свищовското висше учи-
лище. 

Íàãðàäà „Çà ãðàæäàíñêè 
çàñëóãè” ïîëó÷è Àêàäåìèÿòà 

В Деня на българската об-
щина – 12 октомври, кметът 
на община Свищов удостои 
Академията с почетна награ-
да „За граждански заслуги”. 
Със свое решение, кметът 
Генчо Генчев удостои с по-
четната награда гражда-
ни, организации и инсти-
туции, проявили граждан-
ска позиция, самоотверже-
ност и съпричастност към 
връхлетялата ни през 2020 
г. извънредна ситуация на 
COVID-19. 

Свищовската академия е 
отличена в категория „Об-
ществени институции” със 
значка „За граждански зас-
луги” и почетна грамота, за 
проява на активна граждан-
ска позиция, самоотверже-
ност и институционална под-

крепа „в кризисни ситуации 
и извънредно положение” в 
условията на COVID-19. При 
обявяване на извънредно-
то положение в страната, 
Академията предостави на 
Общината за временно и 
безвъзмездно ползване сту-
дентските общежития (блок 
№3 и блок №8) и студентски 
стол №2. Именно в един от 
блоковете, след възникнала 
необходимост през м. сеп-
тември, бе карантиниран 
отбор на Общински футбо-
лен клуб „Академик” – Сви-
щов. Освен това, Стопанска-
та академия дари хранител-
ни продукти за нуждите на 
Общинския кризисен щаб. 
Наградата кметът връчи на 
ректора – проф. д-р Мари-
яна Божинова.

Ректорът на СА „Д. А. Це-
нов” гостува в посолството 
на Социалистическа репуб- 
лика Виетнам в Р България. 
Проф. д-р Марияна Божи-
нова обсъди с послани-
ка – Н. Пр. Доан Туан Лин, 
възможности за обучение 
на виетнамски студенти и 
докторанти в Свищовската 
академия. Набелязани бяха 
конкретни стъпки и пред-
стои осъществяване на кон-
такти с двата водещи уни-
верситета във Виетнам в 
областта на икономиката. 
Бъдещото сътрудничество 
ще бъде насочено към осъ-
ществяване на мобилност 
на студенти и преподава-
тели. Проф. Божинова при-
помни, че през 70-те и 80-те 
години на 20 век Свищов-
ската академия е обучавала 
десетки студенти от Виет-

нам. Един от тези възпита-
ници се завърна в родната 
Алма матер 35 години след 

дипломирането си и бе гост 
на тържествено честване 
на студентски празник. По-
късно той осигури едносед- 

мично посещение в Син-
гапур за двама свищовски 
студенти с цел да се запоз-

наят със страната и с въз-
можностите за интензифи-
циране на икономическите 
връзки с България.
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Катедра „Застраховане и соци-
ално дело“ отбеляза своята 70 го-
дишнина с последователно про-
веждане на две кръгли маси, в 
рамките на два научноизследова-
телски проекта. В присъствието на 
преподавателите от катедрата, сту-
денти от едноименната специал-
ност и представители на застрахо-
вателната и осигурителната прак-
тика, първият научен форум беше 
открит от ръководителя на катед-
рата, доц. д-р Румен Ерусалимов. 
Екип в състав доц. д-р Пламен Йор-
данов, ас. д-р Йордан Йорданов и 
докторант Жанета Ангелова, пред-
стави резултатите от научноизсле-
дователски проект № 12 – 2020. 
Дискутирани бяха възможности 
за оптимизиране режима на пла-
щанията от публичното пенсионно 
осигуряване в контекста на систем-
ните връзки между социалните 
плащания и услуги при инвалид-
ност в България. Ръководителят на 
екипа, доц. д-р Пламен Йорданов, 
обоснова актуалността на изслед-
ваната проблематика с относител-
но големия процент на разходите 
на Държавното обществено оси-
гуряване за контрибутивни пен-
сии за инвалидност и постоянно-
то търсене на разумен компромис 

между желаното и възможното,  в 
рамките на системата за социал-
ни плащания и услуги, както и по 
отношение усъвършенстването на 
плащанията от публичното пенси-
онно осигуряване. 

В рамките на втория за деня 
научен форум, екип в състав доц. 
д-р Румен Ерусалимов, гл. ас. д-р 
Анелия Панева и докторант Нико-
лай Илиев, представи резултатите 
от научноизследователски проект 
№ 4 – 2020 „Влияние на законово 
регламентираните обучения вър-
ху професионалното развитие на 
служителите на застрахователни-
те брокери“. Като ръководител на 
проектния екип, доц. Ерусалимов 
представи мотивите за проведе-
ното изследване. Той подчерта, 
че със съдействието на академич-
ния състав на катедра ЗСД през 
2019 година, Стопанската акаде-
мия беше първата регистрирана 
от Комисията за финансов надзор 
обучителна организация. В резул-
тат на това, близо 500 служители 
на застрахователните брокери, 
пряко ангажирани с разпростра-
нението на застрахователни про-
дукти, проведоха своето въвежда-
що обучение в рамките на Акаде-
мията. 

Катедра „Застраховане и социално 
дело“ отбеляза 70 години

Свищовската академия и парт-
ньори от Италия и Великобрита-
ния реализираха проект „Евро-
пейско партньорство за социално 
включване и създаване на умения 
за женско предприемачество чрез 
електронно обучение”, финанси-
ран по програма „Erasmus+”, на 
стойност 202 292 евро. Основната 
цел на проекта бе да се създаде 
иновативна платформа за обмен 
на опит и добри практики в под-
крепа на развитието на предприе-
мачески умения у жените, която 
да улесни достъпа до дигиталните 
технологии във формалното и не-
формалното образование на уча-
щите в неравностойно положение. 
Партньорите, реализирали проек-
та, са: СА „Д. А. Ценов” – коорди-
натор и бенефициент; EUROPEAN 
STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – 
Великобритания; EUROFORM RFS – 
Италия.

Заключителната конференция 
за представяне на резултатите от 
проекта се проведе в Свищовска-
та академия. Научният форум при-
влече над 200 участници, от които 
60 се присъединиха онлайн, а във 
Фейсбук страниците на партньо-

рите събитието беше излъчено на 
живо. Гости на тържественото при-
ключване на проекта бяха ректо-
рът проф. д-р Марияна Божинова, 
зам.-ректорите проф. д-р Любчо 
Варамезов и проф. д-р Поля Анге-
лова, представители на бизнеса, на 
правителствени и неправителстве-
ни организации, преподаватели, 
докторанти и студенти, мениджър-
ските екипи на партньорите, заин-
тересовани страни. 

Форумът беше открит от доц. 
д-р Светослав Илийчовски – ръко-
водител на проекта и декан на фа-
култет „Производствен и търговски 
бизнес”, а поздравление към участ-
ниците поднесе ректорът проф. Бо-
жинова. Модератори и презентато-
ри от трите държави представиха 
постигнатите резултати. Предста-
вители на целевата група от Бълга-
рия (студенти от спец. „Икономика 
на търговията”) и от Италия споде-
лиха свои впечатления от реализи-
рани дейности. В заключителната 
фаза на форума изтъкнати заин-
тересовани страни и действащи 
жени-предприемачи представи-
ха свои възгледи за развитието на 
женското предприемачество.

Проект за женско предприемачество 
реализира Академията с партньори 

от Италия и Великобритания

Кръгла маса на тема „Статисти-
чески измерения на регионални-
те различия и неравенства меж-
ду Северна и Южна България” се 
проведе в Стопанската академия. 
На научния форум бяха пред-
ставени резултатите от реализи-
рания от катедра „Статистика и 
приложна математика” научно-
изследователски проект 13/2020, 
финансиран от ИНИ по приори-
тет „Финансова стабилност, ико-
номически политики, регулации 
и устойчиво развитие”. Кръгла-
та маса откри доц. д-р Красими-
ра Славева, ръководител на про-
ектния екип. Тя подчерта значи-
мостта на тематиката и поясни, че 
участие в научния форум са зая-
вили 57 участници от 5 държави 
– България, Украйна, Португалия, 
Молдова и Сърбия, а броят на 
заявените за презентиране док- 
лади е 43. Сред гостите на кръг-
лата маса бяха тримата зам.-рек-
тори на Академията – проф. д-р 
Любчо Варамезов, проф. д-р Поля 
Ангелова и доц. д-р Румен Еруса-
лимов, директорът на Институ-
та за научни изследвания – доц. 
д-р Любомир Иванов, декани на 
факултети, ръководителят на ка-
тедра „Статистика и приложна 

математика“ – доц. д-р Пламен 
Петков. Приветствия към участни-
ците във форума и към проектния 
екип поднесоха зам.-ректорът 
проф. Ангелова, проф. д-р ик.н. 
Евгени Савелиев от Западноукра-
инския национален университет 
в Тернопол, Украйна, проф. д-р 
Карлос Куельо от Университета в 
Лисабон, Португалия.

Виртуалната кръгла маса съб-
ра учени и практици от всички 
области, свързани с регионално-
то развитие от СА „Д. А. Ценов”, 
УНСС, СУ „Климент Охридски”, РУ 
„Ангел Кънчев” и др. Дискусиите 
в научния форум се проведоха в 
два панела. В първия дискусио-
нен панел бяха включени докла-
ди от тематично направление 
„Регионални различия и нера-
венства в България”, а във втория 
– доклади от тематично направ-
ление „Икономически, социални 
и демографски проблеми в Бъл-
гария и Европа”. Като резултат от 
проведената кръгла маса, бяха 
формулирани значителен брой 
констатации, проблемни облас-
ти, идеи и предложения за въз-
можни решения относно разли-
чията и неравенствата между ре-
гионите.

Регионални различия между Северна и 
Южна България дискутираха на кръгла маса

Онлайн кръгла маса на тема „Фис-
кални и социални ефекти от намаля-
ване ставката на ДДС в ресторантьор-
ството в условията на COVID-19” орга-
низира катедра „Икономика и управ-
ление на туризма” при СА „Д. А. Це-
нов”. Във форума присъствено участ-
ваха академични преподаватели от 
катедрата-организатор, катедра „Фи-
нанси и кредит” и катедра „Стопан-
ски и финансов контрол”, докторан-
ти и млади изследователи от различ-
ни катедри. Чрез видеоконферентна 
връзка участие взеха преподаватели 
от катедра „Икономика на туризма” 
в УНСС, Владимир Ников от „Сдру-
жение на хотелиери и ресторантьори 
– Велинград и Западни Родопи”, док-
торанти на Свищовското висше учили-
ще. С приветствие към участниците, 
научния форум откри проф. д-р Мари-
яна Божинова – ректор на Aкадемия-
та и ръководител на катедрата-орга-
низатор. Преподаватели от катедрата 
представиха резултати от проучвания, 
свързани с политиките по намаляване 
ставката на ДДС и други антикризисни 
мерки, свързани с COVID-19.

Финансови мерки за справяне с 
последиците от COVID-19 за българ-
ския ресторантьорски бизнес пред-
стави доц. д-р Любка Илиева. Тя при-
помни, че туризмът е очертан като 

приоритетен отрасъл за българската 
икономика, тъй като формира 12% 
от БВП и 11% от заетостта в страната. 
Ефекти от COVID-19 върху приходите 
на предприятията от сектор хотели-
ерство и ресторантьорство представи 
гл. ас. д-р Любомира Тодорова. Соци-
ални ефекти от политиките за справя-
не с последиците от COVID-19 в рес-
торантьорския бизнес очерта гл. ас. 
д-р Павлин Павлов. Проф. Божинова 
анализира политиките на държавите 
от ЕС по отношение ставките на ДДС 
в хотелиерството и ресторантьорство-
то в условията на COVID-19. В напра-
вената презентация бяха сравнени 
ставките на ДДС за сектора в различ-
ните държави преди пандемията, как 
са намалени и за какъв период ще 
действат промените. Проф. Божино-
ва подчерта, че предприетите мерки 
от българското правителство оказват 
навременна и балансирана помощ за 
туристическия бизнес, като ефектът 
ще се оцени по-осезаемо през след-
ващата година. Очакванията на участ-
ниците в кръглата маса са, че пред-
ставените практически изследвания 
и анализи, дискусията и изразените 
мнения по тази актуална тема, ще бъ-
дат в полза и на научните среди, и на 
правителството, и на туристическия 
бизнес.

Ефекти от намаляване ставката на 
ДДС в ресторантьорството обсъдиха 

преподаватели и млади учени
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Археологът проф. Нико-
лай Овчаров, известен и 
като българският Индиана 
Джоунс, изнесе лекция в 
Стопанска академия „Ди-
митър А. Ценов”. Той гос-
тува в Свищовското висше 
училище по покана на рек-
тора – проф. д-р Марияна 
Божинова, която е ини-
циатор за създаването на 
специалност „Икономи-
ка на туризма” в родната 
Алма матер и е ръководи-
тел на катедра „Икономи-
ка и управление на туриз-
ма”. Представяйки гост-
лектора, проф. Божино-
ва подчерта, че от 2019 г. 
проф. Овчаров осъществя-
ва археологическо проуч-
ване на средновековната 
свищовска крепост, която 
се намира непосредстве-
но зад сградата на Ректо-
рата. По думите на ректо-
ра,  очакванията са проуч-
ваният обект да подпомог-
не развитието на   туризма 
в община Свищов.

На лекцията на извест-
ния български археолог 

присъстваха зам.ректо-
рът по студентска полити-
ка – доц. д-р Румен Еруса-
лимов, студенти от спец. 
„Икономика на туризма” 
и от магистърска програ-

ма „Икономика и менидж-
мънт на туризма”, препо-
даватели от катедра „Ико-
номика и управление на 
туризма” и техни бивши 
възпитаници, академич-
ни преподаватели от дру-
ги катедри, представите-
ли на Съвет по туризъм – 

Свищов, ученици от ПДТГ 
„Димитър Хадживасилев”, 
които се обучават по ту-
ристическа специалност и 
изучават дисциплина екс-
курзоводство. 

Проф. Овчаров напра-
ви кратка ретроспекция 
на развитието на култур-
но-историческия туризъм 
в България и сподели своя 
опит през последните 20 
години, част от който е и 
Перперикон. Той подчер-
та, че България е много 

богата на археологически 
паметници и е сред стра-
ните в Европа с най-много 
такива. „За да имаме кул-
турен туризъм, ние тряб-
ва да имаме запазени па-
метници с интересна ис-
тория”, каза археологът и 
заяви, че културно-истори-
ческият туризъм не е само 
паметници, а свързаност-
та им с известни на на-
ционално и световно ниво 
личности. 

Говорейки за проучва-
нето, което осъществява 
на свищовската крепост, 
проф. Овчаров поясни, 
че Свищов е един от мал-
кото градове, запазили 
името си през вековете. 
По думите му, най-ранно-
то споменаване на град 
Свищов датира от 1367 г., 
описано от немски пъте-
шественик. Проф. Овча-
ров сподели пред студен-
тите интересни страници 
от историята на Свищов. 
Разказа им за значимост-
та на свищовската сред-
новековна крепост, пре-

биваването на цар Иван 
Шишман в нея и предста-
ви доказателства, че това 
е една от последните му 
героични крепости. При-
състващите на лекцията 
научиха, че проучваната в 
момента крепост от проф. 
Овчаров е била резиден-
ция на влашкия владетел 
Влад III Цепеш, известен 
като граф Дракула, и каква 
е неговата връзка с Второ-
то българско царство след 
падането на България под 
османско робство. 

Известният български 
археолог сподели вижда-
ния как Свищов може да 
бъде център на туристи-
ческа дестинация, включ-
ваща дунавския регион от 
Никопол до Ценово. След 
лекцията си, той отговори 
и на всички въпроси, кои-
то му зададоха участни-
ците в срещата. Ректорът 
благодари на проф. Овча-
ров за интересната лекция 
и му подари за спомен 
книга за дарителството в 
Свищовската академия. 

Статуетка с лика на богинята на победата 
в класацията „Застраховател на годината” 
за цялостен принос в развитието на българ-
ското застраховане получи ръководителят 
на катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. 
А. Ценов” и изпълнителен директор на ЗД 
„БУЛ ИНС” АД – проф. д-р Стоян Проданов. 
Решението за удостояване на свищовския 
преподавател с приза „Застраховател на го-
дината” е на УС на фондация „Проф. д-р Ве-
леслав Гаврийски” с участието на Асоциаци-
ята на българските застрахователи. 

За двадесет и втори пореден път, чрез 
персоналните специални награди, Фонда-
цията удостоява заслужили експерти за ця-
лостен принос в развитието на българското 
застраховане и осигуряване. Наградата бе 

обявена на интернет страниците на Асоциацията на българските застрахо-
ватели и фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” на 1 октомври – Денят 
на застрахователя. 

Сред критериите за оценка на УС на Фондацията са кандидатите да имат 
професионално признати образователни и научно-приложни постижения, 
да имат значителна обществена ангажираност и принос за развитието на 
българското застраховане като теория и практика, включително в законо-
дателни инициативи, донорски програми, социални практики, подпомага-
не на академични програми и др. 

Отличието за проф. Проданов е логичен резултат от неговите постиже-
ния в практиката и академичните среди. Той е роден на 16 юли 1969 г. и е 
възпитаник на СА „Д. А. Ценов”. Със своите дванадесет години начело на 
един от водещите български застрахователи, в областта на автомобилното 
застраховане, проф. Проданов е с изключително висока репутация и оцен-
ка за експертиза. Член е на бизнес работни групи в Асоциацията на българ-
ските застрахователи. Като академичен изследовател той е автор на над 80 
монографии, студии, статии, научни доклади, учебници и учебни помагала.

В пандемичната 2020 г. церемонията с институционалните и персонал-
ните отличия бе проведена в онлайн формат.

Ðúêîâîäèòåëÿò íà ôèíàíñîâàòà êàòåäðà 
ñòàíà „Çàñòðàõîâàòåë íà ãîäèíàòà” 

Открита академична лекция 
на тема „Анализ на инвестицион-
ни инструменти – допълнения 
към традиционните модели” из-
несе проф. д-р Стефан Симеонов. 
Откритата лекция бе във връзка с 
проведен конкурс за академич-
ната длъжност „професор” към 
катедра „Финанси и кредит”. На-
учният форум, на който присъст-
ваха студенти, докторанти и пре-
подаватели от различни специ-

алности, и граждани, бе открит от декана на факултет „Финанси” – проф. д-р 
Андрей Захариев. Приветствие към лектора и към присъстващите поднесе 
проф. д-р Поля Ангелова – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и 
развитие на кадрите”. Тя подчерта, че през настоящия мандат се възстановя-
ва традицията за изнасяне на открити лекции от преподаватели, заели нови 
академични длъжности след успешно издържан конкурс.

В откритата лекция проф. Симеонов представи резултати от свои изслед-
вания през последните 4-5 години, свързани с неговите научни интереси в 
областта на фондовите борси и инвестиционния анализ. С презентацията си 
лекторът запозна аудиторията с основните категории в систематиката на из-
мерителите на борсовата активност и даде пояснения за информационната 
значимост на някои борсови индикатори и показатели на инвестиционна 
активност. Представи своя авторски модел Честотен анализ на променли-
востта и тренда (ЧАПТ), като заедно с методологията демонстрира и него-
вото емпирично приложение. Лекторът открои различията в аналитичната 
стойност и значимостта на модела (ЧАПТ) от тази, на дескриптивната статис-
тика и тази, на познатите модели за анализ на променливостта на дохода от 
инвестиции. Проф. Симеонов представи акценти от свое изследване за фор-
мирането на инвестиционен профил на борсово търгувани дружества, при 
което подчерта значимостта на борсовия профил за акции и показа прило-
жимостта на представените индикатори. Той демонстрира и практическото 
приложение на разгледаните методически модели от негово изследване за 
дружества от четирите индекса на БФБ. Представената тема предизвика ин-
терес сред присъстващите и породи дискусия по темата. 

Îòêðèòà ëåêöèÿ íà èíâåñòèöèîííà òåìàòèêà 
èçíåñå ïðîô. Ñòåôàí Ñèìåîíîâ 
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Áúëãàðèÿ íàâúðøè 75 ãîäèíè

„Ëåãåíäèòå” ñå ñðåùíàõà íà çåëåíèÿ 
òåðåí çà 15-à ïîðåäíà ãîäèíà 

ÍÏÑÑ ÷åñòâà 20 ãîäèíè
С тържествена церемо-

ния, Националното пред-
ставителство на студент-
ските съвети в Републи-
ка България, учредено в 
Стопанска академия „Ди-
митър А. Ценов” – Сви-
щов, отбеляза 20-ата си 
годишнина. На церемо-
нията, която се състоя в 
аула „Максима” на УНСС, 
присъстваха: Красимир 
Вълчев – министър на об-
разованието и науката 
(съучредител на НПСС); 
проф. Костадин Ангелов 
– министър на здравео-
пазването (съучредител и 
председател на НПСС в пе-
риода 2002-2004 г.); Нико-
лай Павлов – зам.-минис-
тър на младежта и спор-
та; Йорданка Фандъкова 
– кмет на Столична общи-
на; Християн Даскалов – 
директор на Национален 
студентски дом; проф. 
дфн Анастас Герджиков – 
председател на Съвета на 
ректорите; председатели 
на НПСС в различни ман-
дати; ректори на висши 
училища. Сред гостите на 
тържественото честване 
бе и ВрИД председател на 
Студентски съвет при СА 
„Д. А. Ценов” – докторант 

Жанета Ангелова.
Приветствие към при-

състващите поднесе Да-
ниел Парушев – предсе-

дател на НПСС за мандат 
2020-2022 г. Той отдаде 
заслужено признание на 
създателите и на хората, 
допринесли за развитие-
то и утвърждаването на 
националната студент-
ска организация, и поже-
ла НПСС да бъде добри-
ят пример за българската 
общественост. Излъче-
ният документален филм 
представи историята и 
дейността на НПСС, като 

припомни, че на 24 март 
2000 г. на учредително съб- 
рание в Стопанска акаде-
мия „Д. А. Ценов” се ос-

новава Представителство 
на студентските съвети в 
Р България. Свищовско-
то висше училище е до-
макин и на честването на 
10-годишнината на НПСС. 

Поздравителни адре-
си за 20-ия си рожден ден 
НПСС получи от ректора 
на Свищовската академия 
– проф. д-р Марияна Бо-
жинова, и от ВрИД предсе-
дател на Студентски   съвет 
при СА „Д. А. Ценов”. 

Петнадесета поред годиш-
на среща проведе алумни 
клуб „Легендите”, който обе-
динява различни поколения 

възпитаници на Свищовска-
та академия с особен афини-
тет към футбола. В другарска-
та среща участваха около 30 
души от различни поколения, 
като най-масово присъствие 
имаха участниците в шампи-
онските отбори на Академи-
ята от 1981-1982 г. и от 1990 
г. Радостен факт за организа-
торите бе присъединяването 
на нови членове към клуба от 
по-младото поколение. Заед-

но с футболистите, в срещата 
участваха и бивши възпита-
ници от лекоатлетическите 
отбори. Участниците в среща-

та бяха официално посрещ-
нати и приветствани с „Добре 
дошли в родната Алма ма-
тер” от ректора проф. д-р Ма-
рияна Божинова. С нескрито 
вълнение и радост тя поздра-
ви „Легендите”, припомни за 
славните години на студент-
ските футболни отбори и под-
черта, че членовете на клуба 
поддържат завидна спортна 
форма дори и десетки години 
след дипломирането си. „Тези 

Ваши регулярни срещи са до-
казателство, че през годините 
не сте прекъсвали връзката с 
Академията и продължавате 
да се вълнувате от предизви-
кателствата, които посреща и 
успехите, които постига”, каза 
проф. Божинова. 

Присъстващите на среща-
та лекоатлети заявиха жела-
ние да създадат свой алум-
ни клуб и спортните прояви 
стартираха с участието им в 
щафетно бягане. Финишира-
ли едновременно, участни-
ците в двата отбора получиха 
медали от ректора. По тра-
диция, „Легендите” прове-
доха годишния си футболен 
турнир, разделени чрез жре-
бий в три отбора – жълти, зе-
лени и оранжеви, водени съ-
ответно от Георги Георгиев, 
Пламен Александров и Евге-
ни Цачев. На първо място се 
класира отборът на жълтите. 
Индивидуални награди бяха 
връчени в три категории. Гол 
майстор на турнира стана Ни-
колай Цачев, като най-добър 
вратар бе отличен Петьо Ра-
дев, а приза за най-полезен 
състезател получи Георги Ге-
оргиев.

Списание „Народносто-
пански архив” е научно ико-
номическо издание, което 
излиза без прекъсване вече 
75 години. То се отпечатва 
в академично издателство 
„Ценов” и се администри-
ра и финансира от СА „Д. А. 
Ценов”. За изминалите 75 
години в него са отпечата-
ни 2622 статии на автори от 
над 20 държави и над 100 
научни организации, висши 
училища и институции. Спи-
санието излиза в 4 броя го-
дишно в хартиен и електро-
нен формат, на български и 
английски език (под името 
„Economic Archive), като се 
индексира в шест междуна-
родни библиографски бази 
данни. Неговият електро-
нен архив (https://www2.
uni-svishtov.bg /NSArhiv/) 
поддържа пълнотекстов дву-
езичен свободен достъп до 
всички статии от 2013 г., а 
чрез ресурсите на Централ-
но- и Източноевропейската 
онлайн библиотека (CEEOL) 
са достъпни всички статии от 
2008 г. През последното де-
сетилетие, в три издателски 
години, списанието е съфи-
нансирано на база одобрени 
проекти на редакционния 
съвет пред Фонд „Научни 
изследвания” по конкурсни 
процедури „Българска науч-
на периодика”. 

Историческото реше-
ние за създаване на „На-
родностопански архив” е 
взето на 1 октомври 1945 г., 
когато на заседание на Ака-
демическия съвет на Висше-
то училище за стопански и 
социални науки „Д. А. Це-
нов” е одобрен доклад на 

проф. д-р Тодор Владигеров 
с предложение за издаване 
на тримесечно научно списа-
ние в обем от 40 коли годиш-
но. С това решение за първи 
главен редактор на списа-
нието е определен иници-
аторът на предложението 
проф. Т. Владигеров, който 
по-късно е избран за член-
кореспондент на Българска-
та академия на науките.

В летописната книга на 
висшето училище, водена 
от неговото създаване на 8 
ноември 1936 г., решение-
то на Академическия съвет 
е регистрирано под № 100 
и се явява пионерно, защото 
води до създаването на пър-
вото в България академично 
икономическо списание. 

Първата книга на списа-
ние „Народостопански ар-
хив” излиза през януари 
1946 г. През целия период от 
създаването на списанието 
научните статии се резюми-
рат на основни международ-
ни езици. Отначало се въз-
приема резюметата да са на 
три езика – френски, руски 
и английски (1946-1947 г.), 
след което се преминава 
към два езика – първоначал-
но на френски и руски (1948-
1951 г.), а след това на руски 
и немски (1952-1972 г.). През 
1973 г. резюметата са на три 
езика – руски, английски и 
немски. От 1978 до 1997 г. 
те се публикуват на руски и 
на английски език, след кое-
то се преминава към резю-
миране само на английски 
език. Периодичността на 
списанието, от създаването 
му до днес, е 4 книжки го-
дишно. 

Алумни клуб „Випуск 1985” учредиха участвалите над 
80 души в първата си другарска среща след 35 години в 
родната Алма матер


