ãîä.XXVI,
XXI,бр.áð.
1, май 2012
ÑÒÎÏÀÍÑÊÀ
ÀÊÀÄÅÌÈß
“Ä. À. ÖÅÍÎÂ”
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
"Д. А. ЦЕНОВ"
- СВИЩОВ - Ñâèùîâгод.
6, октомври
2017 г.ã.

ПОЛОВИН ВЕК ЧЕСТВА КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ”
Научна дискусия на
тема „Менид жмънт ът
– реалност и бъдеще“
организира по повод
50-годишнината си една
от най-старите катедри
по управление в България – катедра „Мениджмънт” при Стопанска
академия. Сред гостите
при официалното откриване на форума бяха
зам.-ректорът по учебна
дейност – проф. д-р Марияна Божинова, кметът
на Свищов – Генчо Генчев, депутатът гл. ас. д-р
Станислава Стоянова –
преподавател към катедрата, ръководители на
сродни катедри от други
висши училища.
С кратко слово за
дейността на катедрата,
настоящият й ръководител доц. д-р Цветан Дилков припомни, че началото е поставено през
учебната 1967-1968 година. Със заповед на МНП
№ 3960 от 6.VIII.1967 г.

във ВФСИ „Д. А. Ценов”
се разкрива специалност „Научна организация на управленческата
дейност”, а от 7.Х.1967
г. със заповед № 4945

драта от 1967 г. до 1969
г. е доц. кин Иван Дочев.
Доц. Дилков подчерта, че през годините са
се променяли наименованието както на кате-

на МНП се създава катедра „Управление на
народното стопанство”,
която влиза в състава
на Счетоводния факултет. Основоположник
и ръководител на кате-

драта, така и на специалността, сменял се е и
преподавателският състав, но са останали „ентусиазмът и желанието
да бъде катедра, адекватна на реалностите”.

Към настоящия момент
катедрата развива две
бакалавърски специалности – „Стопанско
управление” и „Екоменид жмънт”, и четири
магистърски програми –
Бизнесадминистрация,
Фирмен менид жмънт
и контролинг, Мениджмънт на бизнесорганизациите, Управление на
човешките ресурси. Голяма част от възпитаниците на специалностите
достигат до високи ръководни постове в държавната администрация, ръководители са на
фирми и предприятия,
утвърдени учени, част
от които са признати и
в чужбина. Обучението
в образователната и научна степен „доктор” е
по научна специалност
„Социално управление”.
По повод достолепния юбилей на кате дра „Мениджмънт”, поздравителен адрес от

ректора доц. д-р Иван
Марчевски и приветствие от академичното
ръководство поднесе
проф. д-р Марияна Божинова. Кметът на Свищов връчи почетен плакет и знак „Алеко Константинов”. Народният
представител гл. ас. д-р
Станислава Стоянова
поднесе поздравителен
адрес от Милена Дамянова – председател
на ПК по образование.
Приветствие към катедра „Мениджмънт” отправи и доц. д-р Добрин
Добрев – ръководител
на сродна катедра от
ИУ – Варна. С приветствията си гостите на
честването подчертаха
водещото място и съществения принос на
катедрата в развитието
на управленската наука
и създаването на нови
управленски парадигми.
(На стр. 4)

Национални форуми организираха две катедри
Представители на контролните институции в България и на висши
училища, които обучават студенти в специалности по контрол,
участваха в юбилейна научна сесия на тема „Професионалната
компетентност – гарант за обществено доверие към контрола” в
Стопанска академия. Националният форум, организиран от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”, бе посветен на
25 години от създаването на специалност „Стопански и финансов
контрол”. Юбилейната научна сесия откри проф. д-р Георги Иванов
– зам.-ректор и ръководител на катедрата. Той припомни, че през
1992 г. в Стопанска академия е приет първия за България випуск в
специалност, която преподава специализирано контрол. 25 години
по-късно, голяма част от ръководителите на контролните институции
в страната ни са възпитаници на тази специалност и на Стопанска
академия, и бяха сред участниците в юбилейната научна сесия.
Основна цел на националния форум бе постигне на сътрудничество и взаимодействие по отношение развитието на професионалната компетентност в контролните институции и ролята на висшите
училища, в които се преподава контрол, за да се повиши общественото доверие към системите за контрол в Р България. В рамките
на работната среща бяха представени три доклада по основните
тематични направления на дискусията. Председателят на Сметната
палата, Цветан Цветков говори за професионална компетентност и
ефективност на контрола. „Рамки за професионална компетентност“
представи Стефан Белчев – директор Дирекция „Методология на
контрола и вътрешния одит” към МФ. Ръководителят на катедратаорганизатор, проф. д-р Георги Иванов изнесе доклад на тема „Сътрудничество между контролните институции и висшите училища
за повишаване на професионалната компетентност“. След дискусиите участниците във форума се обединиха около становището,
че професионалната компетентност на работещите в контролните
институции е ключов фактор за постигане на висока ефективност и
ефикасност от тяхната дейност, а оттам и за повишаване доверието
на обществото към резултатите от тяхната работа.

Национална кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична
регулаторна среда” се проведе в Стопанска академия. Съорганизатори на събитието бяха катедра „Застраховане и социално дело“
и Асоциацията на застрахователните брокери в България. Форума
откри ръководителят на катедрата, доц. д-р Румен Ерусалимов, като
подчерта, че превърналата се в традиция среща между застрахователната и осигурителната теория и практика отново се провежда в
свищовското висше училище, където през 1938 г. са положени основите на обучението по застраховане, и където през 1950 г. е създадена първата в България застрахователна катедра. Председателят на
УС на Асоциацията на застрахователните брокери, Костадин Пеев
изрази увереност, че националната кръгла маса ще допринесе за
все по-пълното развитие и сплотяване на теорията и практиката, за
все по-доброто движение на кадрите от студентската скамейка към
практиката и за развитието им в тяхната творческа и трудова дейност.
Сред участниците и гостите на форума бяха доайени на застрахователната и осигурителната науки в България. Доц. Ерусалимов изказа благодарност и признателност към всички, които са развивали
и умножавали успехите и постиженията на катедрата. Пленарният
доклад, който изнесе ръководителят на катедрата, бе на тема „Обучението по застраховане и социално дело – фактор за устойчивото
развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията
на динамична регулаторна среда”. Работата на форума бе организирана в два основни тематични панела. Единият обедини научни
разработки и дискусии, посветени на пазарни и извънпазарни
предизвикателства пред устойчивото развитие на застраховането
в България, а във втория панел бе разгледана темата в осигурителния сектор. В критичността, аналитичността и застъпените тези
на изнесените доклади и проведените дискусии, пролича силната
заинтересованост на участниците и гостите на кръглата маса към
актуалните проблеми, които стоят пред застрахователния и осигурителния сектори.
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Студенти дискутираха тенденции
в развитието на търговията
Ст удентска научна
сесия на тема „Пазарни
тенденции в развитието

АД - гр. Велико Търново, утвърден български
производител на захар-

на търговията“ проведе
катедра „Търговски бизнес“, в която участваха
преподаватели, докторанти и над 40 студенти
от специалност „Икономика на т ърговията“. Гост на форума бе
Боян Петков, търговски
представител за регион
Плевен на „Престиж 96“

ни изделия с пазарно
покритие в повече от
25 държави по света. В
презентацията си специалистът от търговската практика запозна аудиторията с търговската
политика на компанията
и следваната стратегия
за пазарно позициониране на осем серии от

продук товия асортимент. Като обучаващ се
в спец. „Икономика на
търговията“, лекторът
подчерта актуалността
и практическата насоченост на изучаваните
търговски дисциплини.
В представените 24
презентации, участващите студенти откроиха свои изследователски тези и резултати
от прак тико-приложните изследвания на
различни сегменти от
пазара на потребителски и инвестиционни
стоки. Чрез направените проучвания студент и те демонс т рира ха
изследователски умения и презентационни
способности. Интересът
на аудиторията бе провокиран от очертаните
специфични тенденции
в развитие на търговията с услуги, хранителни
продукти и индустриални стоки.

Майсторски клас за студенти проведе
дипломиран експерт счетоводител
Майсторски к лас на
тема „Изготвяне и представяне на финансови отчети
с общо предназначение“
организира катедра „Счетоводна отчетност“. Обучението проведе Христо
Досев – дипломиран експерт счетоводител и възпитаник на специалност
„Счетоводство и контрол“
в Стопанска академия. В
майсторския клас участваха студенти от ІV курс
на специалност „Счетоводство и контрол” и магистри от МП „Счетоводство
и одит в нефинансовите
предприятия“. Гост-лекторът бе представен пред
студентите от ръководителя на катедрата, проф. д-р
Атанас Атанасов. Той поясни, че Христо Досев е член
на редакционния съвет на
списанието на Института
на дипломираните експертсчетоводители в България
и управляващ съдружник
в „Досеви – консултации и
одит“ ООД, гр. Габрово.
Приветствие от името
на академичното ръковод-

ство към организаторите
и участниците в майсторския клас поднесе зам.ректорът по студентска политика и институционални
комуникации, доц. д-р Николай Нинов. „В Стопанска
академия и ръководството,
и отделните катедри винаги се стараят да поддържат
връзката между хората,
които дават теоретичната
подготовка на студентите и
представители на бизнеса,
с цел да се осигури и практическо обучение“, каза
доц. Нинов, като подчерта
важността на проявата за
самите студенти.
Обучението премина
при подчертан интерес
от страна на студентите,
които имаха възможността както да задълбочат
своята практическа подготовка, така и да отправят
конкретни въпроси към
лектора по отношение на
актуалната проблематика,
свързана с изготвянето и
представянето на финансови отчети с общо предназначение.

Нови маркетингови стратегии Предприемачество в сферата на туризма обсъждаха
представиха студенти местна власт, бизнес, студенти и преподаватели
Кръгла маса на тема „Алтернативни маркетингови решения на стартираща бизнес организация”, организира
катедра „Маркетинг”, в която участваха над 20 студенти
от всички курсове на едноименната специалност, преподаватели от катедрата и Димитър Анев – собственик
на фирма „Вестимо” ООД – Свищов. Целта на форума
бе развитието на двупосочната връзка „наука – бизнес”,
чрез прилагане на маркетинговите знания, усвоени от
студентите при обучителния процес, за разработване
на маркетингова стратегия за развитието на бранда
CULTO, произвеждан и притежаван от стартиращата
българска фирма „Вестимо” ООД. Реалната ситуация бе
представена чрез разработен казус от Димитър Анев с
данни от практиката и разчетите на фирмата.
В рамките на форума седем екипа от студенти, подпомагани от двама преподаватели от катедрата в ролята
на техни ментори, генерираха идеи за нова маркетингова стратегия на фирмата за пазарите в България,
Румъния и Великобритания. С представяне на своите
идеи, младите маркетолози разкриха различни алтернативни стратегии за преодоляване на поставените
проблеми, борба с конкуренцията и успешен пазарен
ръст на стартиращата фирма, включително в интернетпространството. Маркетинговите стратегии на екипите
се оценяваха от тричленно жури в състав гл. ас. д-р
Ваня Григорова, гл. ас д-р Радослав Йорданов и Димитър Анев, като сред критериите бе осъществимостта и
адекватността на предложените решения.
На първо място бе класиран екипът на Иван Драгомиров от 4 курс, Росица Кирилова и Анелия Минковска от 2
курс, чиято стратегия включи комплекс от най-детайлно
и най-интересно представени маркетингови мероприятия за бранда, свързани с продуктови, ценови, дистрибуционни, комуникационни и пазарни активности. Връчена
бе и поощрителна награда на екипа с най-оригинална
и атрактивна презентация, съставен от студентите от 4
курс Мерт Дурхан, Теодора Цвяткова и Сийка Жекова.

Кръгла маса на тема „Проблеми и перспективи пред предприемачеството
в сферата на туризма в България“ се проведе в Стопанска академия, организирана по проект, с ръководител проф. д-р Марияна Божинова, преподавател
към катедра „Икономика и управление на туризма“ и зам.-ректор по учебна
дейност. В кръглата маса участваха Росен Маринов – директор на Дирекция
„Култура и културно наследство“ при община Свищов, Севдалина Камбурова
– Дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“, Стефан Проданов от „Съвет по туризъм“ – Свищов, представители на бизнеса в сферата
на хотелиерството, ресторантьорството и туроператорски фирми, студенти от
специалност „Икономика на туризма“ от всички курсове.
Във връзка с темата на кръглата маса, проф. Божинова подчерта, че предприемаческата активност намира поле за развитие във всички сфери и сектори на икономиката, като с особена важност е туристическият сектор. По
време на форума бяха
представени резултатите
от проведено по проекта
анкетно проучване сред
предприемачи, реализиращи малък туристически бизнес в общините
Приморско, Велинград
и Велико Търново. Основната изследователска теза, която защитиха
членовете на проектния
екип е, че повишаването
на предприемаческата
активност в сферата на
туризма в България е от
съществено значение за стабилизирането и устойчивото развитие на туристическия пазар, което предлага дългосрочни ползи за всички заинтересовани
страни – предприемачите, държавата, туристите и местните общности. Представителите на туристическия бранш в община Свищов споделиха свои проблеми
и предизвикателства, които стоят пред развитието на техния бизнес. Активно
в дискусиите участваха и присъстващите студенти, които споделиха идеи и отправиха предложения за обогатяване на туристическия продукт в община Свищов. Коментирана беше и новата национална инициатива „Сподели България“.
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80 години обучение по статистика отбеляза Стопанска академия
Научно-практическа
конференция „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“ се
проведе в Стопанска
академия, организирана
от катедра „Математика
и статистика”, по повод
80 години обучение по
статистика в свищовското висше училище. Конференцията откри проф.
д-р Поля Ангелова – ръководител на катедрата,
като припомни, че преди
80 години (20.07.1937 г.), с
решение на Академичния съвет, дисциплината
„Статистика“ е включена
в учебния план за учебните занятия на Висшето т ърговско училище
в Свищов. „Днес, 80 години по-късно, ние като
следовници на плеяда
бележити представители на статистическата
мисъл в България, сме
мотивирани и задължени да отдадем почитта

си к ъм тра дициите и
да представим съвременните измерения на

„Д. А. Ценов“ – формиране, развитие и модернизиране на свищовската

обучението и научните
изследвания по статистика“, заяви проф. Ангелова. Ръководителят
на проекта, по който се
проведе конференцията
– доц. д-р Пламен Петков,
представи док ла д на
тема „80 години обучение по статистика в СА

школа по статистика“.
В приветствието си
к ъм у час т ници те във
форума, ректорът доц.
д-р Иван Марчевски подчерта приноса на катедрата за обучението на
студентите в Стопанска
ака демия. Заслу жена
почит и благодарност на-

стоящият катедрен състав изрази към своите
първоучители и колеги,
свързали живота си с
развитието на катедрата
и обучението по статистика. С признателност
за принос в развитието
на обучението и научните изследвания по
статистика, проф. Поля
Ангелова връчи плакети
на доц. д-р Стоян Костов,
доц. д-р Величко Петров,
доц. д-р Тодор Тодоров,
доц. д-р Андрей Иванов,
доц. д-р Стефан Стефанов, проф. д-р Надежда
Николова и проф. д-р ик.
н. Иван Стойков.
Научно-практическата конференция привлече близо 70 участници
от България, Русия, Украйна, Молдова, Литва и
Румъния. Националният
статистически институт
бе представен от д-р
Богдан Богданов – зам.председател и Галя Статева – държавен експерт.

От Министерството на
земеделието, отдел „Агростатистика“ участваха
Диана Атанасова – началник отдел и Пет ър
Банев – гл. експерт в
отдела.
Проблематиката на
конференцията бе фокусирана в две основни
тематични направления,
които отразяват традициите в обучението и
научните изследвания
по статистика, и съвременните измерения на
приложението на статистическите методи в
икономиката, социалната сфера, демографията, околната среда.
Обсъдени бяха и идеи за
засилване на връзката
между науката и практиката чрез разширяване на сътрудничеството
между университетските
преподаватели по статистика и НСИ, и други
органи на статистиката
в България.

Ректорът участва в световната Делегация от СА посети българи в Кипър
Работна визита в Репу- ученици, родители и учители танцов ансамбъл „Българи“
среща на българските медии блика
Кипър, по покана на от българските съботно-не- в Кипър; Елеонора Ангелова

Ректорът на Стопанска
академия, доц. д-р Иван Марчевски участва в Тринадесетата световна среща на
българските медии в дискусионни панели, посветени на
образованието. Срещата тази
година бе на тема „Политики
на близостта” и се проведе в
молдовската столица Кишинев, организирана от Българската телеграфна агенция и
Асоциацията на българските
медии по света. Във форума
участваха представители на
над 30 водещи медии от 15
държави, ректори на седем
български висши училища,
преподаватели и експерти,
представители на държавни
институции, депутати, бизнесмени, интелектуалци. Гост на откриването бе вицепрезидентът
на България, Илияна Йотова.
В двата панела, посветени
на образованието, участващите в дискусиите ректори
коментираха качеството на
българското образование и
проблема с демографската
криза, отказът на българските власти от масовизацията
на висшето образование и
финансирането на специалности, които не се търсят, сериозната конкуренция, пред
която са изправени българските университети не само
в страната, но и в глобален
мащаб – особено от страни от
ЕС. Коментарите, че качест-

вото на българското образование не е добро, ректорът
на Стопанска академия, доц.
Марчевски определи като
мантра, която постоянно се
повтаря, но не е вярна. Той
подчерта, че системата на
висшето образование намалява безработицата и цитира
данни, според които при студентите тя е 3,7 %, а на държавно ниво е над 5 %. „Проблемът
с бизнеса не е, че той не поръчва какво иска, а че после
не осигурява добре платена
работа на завършилите”, коментира доц. Марчевски. Той
отбеляза, че днешните младежи не са същите като отпреди
20 години. „Вече малко от тях
ще пожертват четири години
за учене, искат да работят
веднага, затова трябва да им
дадем възможност да учат и
работят едновременно, което
предполага промяна във финансирането на задочната
и дистанционната форми на
обучение”, добави още доц.
Марчевски. В рамките на срещата ректори споделиха опит
от изграждането на добри
и функциониращи връзки
„бизнес-образование” и от
взаимодействието меж ду
преподаватели, студенти и
различни организации, с цел
подпомагане на завършващите висше образование в
тяхната професионална реализация.

бивши възпитаници на Стопанска академия, осъществиха доц. д-р Николай Нинов
– зам.-ректор „Студентска
политика и институционални
комуникации“ и гл. ас. д-р
Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг“ в Академичен център
за кариерно консултиране и
връзки с обществеността. В
посолството на Р България
делегацията на Стопанска
академия беше приета от
посланик Христо Георгиев и
Мина Христова-Маринова –
втори секретар (двустранни
отношения в областта на
к улт урата и образованието, финансови въпроси).
По време на срещата бяха
представени дейността и образователното портфолио на
свищовското висше училище
и бе потърсено съдействие
за привличане на чуждестранни студенти. От страна
на посолството бе изказана
готовност за оказване на
пълно съдействие за популяризиране на СА „Д. А. Ценов“
сред кипърските студенти.
Доц. Нинов връчи на посланик Георгиев почетен плакет
„80-години СА „Д. А. Ценов –
Свищов" и символичен къс от
свищовската земя – градът
на стоте първи неща.
По време на работната
визита, делегацията от СА
проведе множество срещи с

делни училища в Пафос,
Полис Хрисохус, Ларнака,
Паралимни, с български и кипърски граждани в различни
населени места. Целта на
срещите бе представяне на
възможностите за обучение
в свищовската академия,
предлаганите специалности, формите на обучение,
семестриални такси, социално-битови условия, възможности за кариерно развитие на студентите. Сред
участниците в проведените
срещи бяха още: Ивайло
Колев – възпитаник на СА
„Д. А. Ценов“, дипломирал
се в спец. „Счетоводство и

– президент на Асоциацията
на българските учители в
Кипър; Живка Милова – главен редактор на списание
„БГ Фактор“.
В рамките на визитата на
доц. Нинов и гл. ас. Господинов стана факт и учредяването на първия задграничен
Алумни клуб – част от Асоциацията на възпитаниците на
Стопанска академия. Клубът
получи името „Приятели на
СА – Кипър“, като за негов
председател бе избрана
Снежана Георгиева – директор на Българско неделно
училище „В. Левски“ – Дали.
Членовете, участвали в от-

контрол“, който е председател на Съюза на българите в
Кипър – клон Пафос; Радослав
Георгиев – гл. хореограф на

криването на новия клуб, са
се дипломирали в различни
випуски и специалности в
СА.
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Академията участва в
заседание на РСР на СЗРП
Представители на Стопанска академия участваха в заседание на Регионалния съвет за развитие
на Северозападния район
за планиране. Гл. ас. д-р
Юлиян Господинов – научен секретар на катедра
„Стратегическо планиране“ и второкурсниците от
специалност „Публична
администрация“ – Николай
Иванов и Лиляна Светославова представиха свищовското висше училище
в заседанието, което се
проведе в град Вършец.
Заседанието беше открито
и водено от Росен Белчев
– областен управител на
област Монтана и председател на РСР на СЗРП за
настоящата 2017 г. В него
участие взеха представители на министерства,
областните управители на
Видин, Монтана, Враца,
Ловеч и у п ъ лномощен
представител на областния управител на област
Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално
представените работодателски организации и
синдикати, както и представители на академичните среди.
На заседанието бяха

обсъдени редица въпроси
с регионално значение,
сред които: напредъка по
отношение на дейностите,
свързани с инфраструктурно подобряване/разширяване и изграждане
на четирилентов път по
трасето на републикански
път I-1 (Е-79), представен
от ръководството на Агенция „Пътна инфраструкт ура“; приоритетите на
социалната политика, провеждана на територията
на СЗРП, представени от
заместник-министъра на
труда и социалната политика Султанка Петрова;
проект на Междинна оценка на Регионалния план за
развитие за периода 20142020 г., изготвен от Юлияна
Николова и Тихомира Трифонова от Агенция „Стратегма“. Представителите
на Стопанска академия
проведоха работни срещи
със зам.-министър Султанка Петрова, областни
управители и кметове.
Проведените разговори
бяха насочени к ъм задълбочаване на връзките
между висшето училище и
институциите от публичния
сектор, в т.ч. организирането на съвместни инициативи от взаимен интерес.

Нови клубове се присъединиха
към Алумни асоциацията
Нови алумни клубове
и нови членове на вече
създадени клубове се
присъединиха към Асоциацията на възпитаниците на Стопанска академия по време на проведени другарски срещи
на различни випуски и
специалности. В родната Алма матер, бившите
възпитаници по традиция бяха посрещани от
представители на академичното ръководство,
ръководители на катедри, представители на
Академичния център за
кариерно консултиране и
връзки с обществеността. За всички гости бе
осигурена възможността
да се облекат в академични тоги, да посетят
академичния музей и да
запечатат вълнуващите
мигове в снимки на емблематични за Стопанска
академия места.
Към създадената през
2010 г. Алумни асоциация
вече има учредени над
60 клуба с хиляди членове. Сред основните
цели, които си поставят
бившите възпитаници
са подпомагане на академичния живот и пол-

Първият в Свищов фермерски пазар
организира катедра "Аграрна икономика"
Първото по рода си изложение „Есенен фермерски пазар“ се проведе в
Свищов, което представи
богата палитра от местни
селскостопански продукти.
Инициативата бе част от
проект на катедра „Аграрна
икономика“, с ръководител
доц. д-р Марина Николова,
и показа връзката между
науката и практиката в сфе-

асоциация „Биопродукти“,
Фондация за околна среда
и земеделие, Фондация за
биологично земеделие „Биоселена“. Фepмepcкият пaзap
ce пpoвeдe пoд нaдcлoв
„Избepeтe здpaвocлoвнaтa
хpaнa!“ и се състоя на централния площад. При официалното откриване, приветствия отправиха представители на съорганизаторите.

рата на аграрната икономика. Изложението се реализира със съдействието
на Стопанска ака демия,
община Свищов, Българска

Доц. Николова подчерта,
че в условията на съвременната хранителна индустрия, фермерските пазари
придобиват все по-голяма

популярност в много от европейските страни. В празничната програма участваха трио „Нове“, фолклорен
танцов състав „Творецът“ и
емблематичната българска
народна певица Гуна Иванова. Участващите в есенния
фермерски пазар местни
производители осигуриха
за всички присъстващи възможността да дегустират и
да си закупят биопродукти
и продукти от конвенционалното производство на малки
земеделски стопанства.
Сред представените на пазара дарове от плодородната
златна есен бяха плодове,
зеленчуци, мляко, сирене,
кашкавал, мед и медни продукти, билки, вина, сурови
ядки, сладка, рачел и др.
След изложението се състоя и кръгла маса на тема
„Потенциал за развитие на
фермерските пазари в България“, в която участваха
представители на Министерство на земеделието,
научните среди и практиката
от сферата на агробизнеса.

зотворно партньорство
със Стопанска академия, споделяне на ценен
професионален опит със

и алумни клуб „Легендите” – първият създаден
алумни клуб (през 2005
г.) и един от най-актив-

студентите на висшето
училище от настоящото
и от бъдещите поколения, както и ежегодни
срещи между членовете
на Асоциацията. По-голямата част от другарските
срещи са регулярни и се
провеждат на 5 години.
Има възпитаници, които
се срещат всяка година,
но има и такива, които
се срещат за първи път
след повече от десетилетия. Традиционната си
годишна среща проведе

ните, който събра в родната А лма матер хора
от различни поколения
със специално отношение към футбола. Проведените срещи дадоха
възможност на стотици
бивши възпитаници да
се срещнат отново в родната Алма матер, да си
припомнят студентските
години, да поговорят с
любимите си преподаватели и с приятели от
близкото или далечно
минало.

ПОЛОВИН ВЕК ЧЕСТВА ...
(От стр. 1)
След официалното откриване, научната дискусия продължи по предв а р и т е л н о о бя в е н и т е
тематични направления
„Човек и социална среда”,
„Лидерство и организационно развитие”, „Стратегически мениджмънт” и
„ Екомениджмънт”. Бяха
обсъдени изследвания и
разработки в областта
на съвременния мениджмънт на автори от различни университети, бизнес
организации, докторанти
и студенти. Според организаторите на форума, по
този начин се създават
благоприятни възможности за научно развитие в
разискваното направление и продължаване на
научната дискусия във
времето. Участието на
студенти и докторанти
спомага за подготовката

на проак тивни, иновативни и мотивирани специалисти, и дава възможност за среща с бъдещи
работодатели. Прове дената научна дискусия
на тема „Мениджмънтът
– реалност и бъдеще“ бе
по Проек т 23-2017 к ъм
ИНИ, с ръководител доц.
д-р Ирена Емилова. По
думите й, научният форум
осигурява възможност за
характеризиране на реалностите и очертаване на
перспективите в областта
на мениджмънта, съчетавайки научните търсения
и емпиричните измерения
на дефинираната проблематика на принципа на интеграция между
експертен потенциал на
ака демичен състав от
катедра „Мениджмънт”,
творческия заряд на докторантите и свежите идеи
на студентите.
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