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ТРЕТИ МАРТ НИ СПЛОТЯВА И ПРЕЧИСТВА
Слово на доц. д-р Величко Адамов, ректор на СА "Димитър А. Ценов”
Скъпи колеги от академичната
ни общност,
Трети март е велико събитие, което
ни напомня, че на този ден нашето Отечество е получило още едно кръщение.
Кръщението на своя втори живот в необятен купел, изпълнен с храбростта на
своите хиляди български герои. И със
саможертвата на руските, украинските,
белоруските, финландските и румънските
освободители. Кръщение, което е предчувствано още през робските 500 години,
в които българската нация е отстоявала
своята свобода. Тази свобода е пътувала
до нас с мощта на родните букви, изписвани от будните монаси с вяра в Бог. Тази
изстрадана свобода е вървяла през вековете с гневните стъпки на Паисиевия зов
и самоотвержените Априлци...
Когато на днешния Трети март честваме своя национален празник, отново усещаме, че
мисията на този ден е да ни сплотява и пречиства. В
този незабравим ден отново звучат правдивите слова
на Апостола: „Всичко се състои в нашите задружни
сили”, „Дела трябват, а не думи”, „Народната работа
стои над всичко”, „Трябва да се жертва всичко, па и себе
си”… Това смело множество от славни думи предшества
жертвения пример на Левски, който ги претворява на
дело, в името на безграничната си любов към България.
На Трети март ще си припомним пак и задъханите революционни заклинания на Христо Ботйов: „Няма власт за
онази глава, която е готова да се отдели от плещите си в
името на свободата и за благото на цялото човечество.”,
„Но…стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря
сиромахът за правда, за правда и за свобода”… На тази
дата ще изтръпнем пред църковните костници в Батак и
Перущица и ще чуем победните топовни гърмежи. Днес
празникът Трети март ни сплотява и извисява още повече, защото ние, българите, сме носители на гордо и
пречистено с болка национално самочувствие. Защото
във вените ни кипи една и съща кръв като тази на нашите
предци - хайдути и борци - революционери. Защото сме
съвременници и участници в своето достойно мирно
настояще, в което живеем като градивен народ, възпри-

еман с уважение от своите съседи в
Европа и по света. В днешното ежедневие Трети март се явява не само
тържествена дата, но и пътеводител
към българския собствен облик, с
който се открояваме в обединеното европейско семейство. Затова
нека всеки наш бъдещ ден бъде
подчинен на гордостта, че България
е най-старата държава в Европа, че
сме водени от силата на родните
победи и страдания. Затова нека
не само на Трети март да усещаме,
че на този ден дължим своето възобновено национално присъствие,
което триумфално се завръща на
политическата и географска карта
на Европа. Нека патриотизмът на
нашите славни прадеди прелее в
нашите съвременни делници и води
младите поколения в посоката на
свободата и новаторството.
Скъпи преподаватели и студенти, измеренията на
родолюбието са многопосочни. Те включват и важната
дарителска традиция, силно утвърдена в родния ни град
Свищов. Благодарни сме, че това дарителско милосърдие сме получили от нашия патрон Димитър А. Ценов,
който ни е завещал скъпоценния си дар от академични
висоти и научен възход. Неговото завещание да вървим по пътя на културния напредък е свята реликва и
велика чест. Реликва, която подкрепя доказаната ни
силна самоличност на авторитетно висше икономическо училище сред европейските и световни академични среди. Нека апостолското ехо на възрожденските
времена ни съпровожда в мирния ни диалог с науката
и прогреса. Очакват ни нови дни, в които всеки от нас
трябва да работи по силите си за своята Родина. За да
продължим да се открояваме и в новата епоха като
силен, трудолюбив и ученолюбив народ, който отстоява своята свобода. Защото сме щастливо орисани да
носим своя Трети март като славна национална съдба и
отговорност пред бъдещето. Със силата на българския
корен и българската кръв, към чистите и съкровени
простори на свободата.
Честит празник!

От Свищов до Сан Стефано
3 март 1878

На трети март (19 февруари) 1878 г. в Сан Стефано е подписан
прелиминарният (предварителен) мирен договор между Русия и
Турция, с което се приключва поредната война между тези две
страни. За нас, българите, тя е освободителна война, защото
се слага край на близо 500–годишното османско владичество
над българския народ и се възражда българската държава. На
картата на Европа - на Балканите - се появява Третата българска държава.
На 24 април 1877 г. в Кишинев император Александър II прочита Манифеста за обявяване война на Турция – за освобождаване
на угнетеното християнско население. Голямо въодушевление
обхваща всички слоеве на Русия. Само за един ден (на 1 май
1877 г.) са събрани над четири милиона рубли.
Освободителните руски войски, водени от славните генерали
Гурко, Столетов, Скобелев, Драгомиров и други, с огромно въодушевление се отправят към Дунава, за да освободят своите
християнски братя.
На град Свищов се падна великата чест да бъде първият освободен град. На 27 юни 1877 г. освободителните войски форсират
Дунава при Текир дере. Нашият град записва със златни букви
името си във вълнуващата история за раждането на Третата
българска държава, тук на Балканите. Един месец по-късно, на
28 юли 1877 г., именно в Свищов се поставя началото на Първото
гражданско управление в освободените родни територии. Възражда се българската държавност.
Тук, на свищовския бряг на Дунава, възторжените ни съграждани посрещат и героичното Българско опълчение. Местните
мъже и младежи с опиянение и патриотичен ентусиазъм се
записват в съставите на опълченските дружини. В състава на
Опълчението влизат 344 души, от които 153 от самия град Свищов.
Героичната 12-а опълченска дружина е била изцяло от жители на
Свищов и свищовските села. Тази смела общност се превръща
в „Свищовската” дружина на Опълчението.
Заедно с освободителните руски, румънски и финландски
войски, българското Опълчение изминава целия боен път, като
участва в най-решаващите битки срещу поробителя – в боевете край Стара Загора и особено – на историческата и паметна
Шипка, давайки своя невероятен принос за освобождението
на Родината.
Освободителните войски, след тежки кървави битки, стигат до
Сан Стефано – селище в близост до Истанбул. Тук се подписва и
предварителният мирен договор между Русия и Турция. Отваря
се нова страница в историята на България.
В паметта на България остават за вечни времена подвизите
на освободителните войски и Българското опълчение, както и
неповторимото място на Свищов като първия освободен град,
превърнал се в символ на възродената българска държавност!
Проф. Радко В. Радков

Сключен бе Договор за сътрудничество Студентският съвет подпомогна
с Университета „Валахия”, Румъния Дома за сираци в Нови хан

На 1 декември 2009 година представителите на
Стопанската академия доц.
д-р Агоп Саркисян – заместник-ректор „Научни изследвания и международно

Института за научни изследвания бяха на посещение
в университета „Валахия”,
град Търговище, Румъния.
Там бе сключен Договор за
обмен на преподаватели

подготовка на докторанти
и мобилност по програмата
„Еразъм”, както и за други
съвместни инициативи.
Плодотворните връзки
между нашето висше училище

Момент от подписването на Договора.
сътрудничество” и доц. д-р
Никола Янков - директор на

за изнасяне на лекции, за
обучение на студенти, за

и университет „Валахия” датират от три години. На 3стр.

По време на
Коледните празн и ц и С т у д е н тският съвет към
Стопанската академия отново показа, че е достоен
наследник на милосърдието и хуманизма на своя
патрон Димитър
А. Ценов. Младите хора превръщат благородното дарителство в
своя постоянна
традиция. На 17
декември 2009 г.
ст удентите обявявят поредната
си благот вори телна кампания, този път
свързана с подпомагане на
Дома за сираци в с. Нови
хан, създаден от отец Иван.
За съвсем кратко време е
събрано голямо количество
хранителни продукти от
първа необходимост, както
и много подходящи дрехи
и обувки за различни възрасти. На 18 декември за

Нови хан заминава представителна група от Студентския съвет, съставена
от Мария Немска, Пламена
Петкова, Станка Грудева,
Мария Дачева и Живко
Горчев, за да предоставят
даренията на дома. Младежите път уват няколко
часа в изключително тежки
зимни условия, автобу-

сът се движи бавно сред
снеговете и ледената настилка, но усилията им са
възнаградени с щастливите
усмивки на техните малки
посрещачи. Свищовските
студенти се впечатляват
първо от красивата църква и стилните постройки в
манастирски стил.
На 3 стр.
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Катедра "Счетоводна отчетност”  актуалност и
дългогодишна връзка със счетоводната практика
Доц. д-р Михаил Дочев
Ръководител на катедра
„Счетоводна отчетност”
Катедра „Счетоводна отчетност” е една от водещите катедри в СА „Д. А. Ценов”. Тя отговаря за обучението на студентите от специалност „Счетоводство
и контрол” в Академията и в Колежа по икономика и
управление. Освен това тя обслужва обучението по
счетоводство във всички останали специалности.
Една от основните дисциплини в първия учебен
план на Висшето търговско училище е счетоводството. Поради това и една от първите катедри, които
започват да функционират още през 1936 година, е
катедра „Книговодство и сметководство”. Нейните
основи се полагат с назначаването на тогавашния
директор на свищовската Търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” – Господин Пантелеев Тошев
за преподавател по счетоводство.
Ръководители на катедрата от основаването досега са: проф. Господин Тошев, проф. Тотю Тотев, проф.
Васил Павлов, доц. Пеню Телбизов, проф. д-р ик. н.
Димитър Спасов, проф. д-р ик. н. Дамян Дамянов,
проф. д-р ик. н. Васил Меразчиев. В момента ръководител на катедра „Счетоводна отчетност” е доц.
д-р Михаил Дочев.
В настоящия момент съставът на катедрата включва следните
преподаватели: проф. д-р ик. н. В. Меразчиев, доц. д-р М.Дочев,
доц. д-р Г. Илиев, доц. д-р Г. Баташки, доц. д-р Р. Симеонова, доц.
д-р Г. Иванова, доц. д-р Ат. Атанасов, доц. д-р Ст. Александров, гл.
ас. д-р Д. Ималова, гл. ас. д-р Ст. Панчева, гл. ас. Д. Крумова, гл. ас.
Б. Божилов, гл. ас. В. Александров, гл. ас. К. Йоновски, ст. ас. д-р
Р. Кръстева-Христова, ст. ас. д-р Ив. Андреев, ст. ас. Цв.Цветков,
ас. Г. Чиприянова.
Гост-преподаватели са: проф. д-р ик. н. Д. Дамянов, проф. д-р
ик. н. М. Димитров, доц. д-р Ек. Аверкович, доц. д-р Й. Йотова, доц.
д-р В. Божков, доц. д-р Л. Петров. Асоциирани преподаватели към
катедра „Счетоводна отчетност” са: гл. ас. д-р Т. Кънева и гл. ас. Р.
Михайлова. Редовни докторанти са: В. Вечев, Р. Данчева, В.Деков
и Ст. Гъндев – задочен докторант. Професорите, доктори на икономическите науки М. Димитров и Д. Дамянов са дипломирани
експерт-счетоводители, заедно с доц. д-р В. Божков. Катедрата
административно се обслужва от С. Стойчева.
Специалност „Счетоводство и контрол” е една от най-търсените икономически специалности. Студентите от тази специалност
придобиват фундаментална подготовка по общоикономическите
дисциплини, основни знания и умения в областта на финансовото,
управленското, банковото и бюджетното счетоводство и отчитането на външнотърговските сделки, практически умения и навици за
работа със съвременен счетоводен софтуер. В обновения учебен
план, по който се подготвят бъдещите специалисти в тази област,
е предвидена възможност за изучаване на специализирани счетоводни дисциплини, като счетоводство на юридическите лица с
нестопанска цел, счетоводство на инвестиционните предприятия,
счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия. Специално внимание се отделя на Международните счетоводни стандарти за финансово отчитане. Изучават се и дисциплини,
свързани с изготвянето, представянето и одита на финансовите
отчети. В учебния план за специалността са включени всички дисциплини, предвидени в Закона за независимия финансов одит за
изучаване на кандидатите за „дипломиран експерт-счетоводител”.
Съдържателна страна на обучението е хармонизиране с българското и международното търговско законодателство, основано
на Директивите на Европейския съюз.
Специалност „Счетоводство и контрол” е акредитирана от

Националната агенция за оценяване и акредитация с много
добра оценка. Същата оценка
е много добра и за подготовка
на доктори. Твърде трудно е
да се даде и най-обща оценка за качествата на научната
продукция на един колектив,
в който са работили повече от
60 души в продължение на над
70 години. Научната продукция
на преподавателите, работили
и продължаващи да работят
към катедра „Счетоводна отчетност” при СА „Д. А. Ценов”
е най-разнообразна. Характерна черта на същата обаче е
нейната актуалност, връзката
й с икономическата и по-специално със счетоводната практика. Поради това не ще бъде
пресилено да кажем, че научната продукция на катедрата
е в много отношения полезна
и необходима за практиката.
Особен вид научноизследователска дейност представляват проведените по инициатива на катедрата научни и научно-методически конференции в гр. Свищов, в работата на които са участвали
значителен брой специалисти от страната и чужбина.
През 1972 г. по инициатива на катедра „Счетоводна отчетност” и с
подкрепата на Министерството на финансите, в лицето на проф. д-р
ик. н. Иван Душанов, тогавашен ръководител на методологията на
Счетоводната отчетност към същото министерство, се проведе международен симпозиум на тема „Счетоводната отчетност в системата на
икономическата информация”. Това е крупна изява на нашата катедра,
на нашето висше училище и за нашата страна, в областта на теорията
и практиката на счетоводната отчетност. Работата на симпозиума е
коментирана във всички страни, които имат участници.
След 1972 г. катедрата организира и провежда множество
научно-методически конференции, симпозиуми, научни сесии
и дискусии.
Катедра „Счетоводна отчетност” поддържа контакти със сродни
катедри от чуждестранни университети – Московската финансова
академия при правителството на Русия, Държавния университет в
Киев, Житомирския държавен технологически университет в Украйна, Икономическата академия – Кишинев в Молдова, Нишкия
университет в Сърбия и други чуждестранни висши училища.
В катедрата се работи по съвместни монографични трудове
с преподавателите по счетоводство от Московската финансова
академия при правителството на Русия. Научноизследователските
приоритети на катедра „Счетоводна отчетност” са насочени към
провеждане на фундаментални и практико-приложни изследвания,
които са в синхрон с тенденциите в съвременната икономическа
наука, публичен израз на резултатите от научните изследвания в
монографии, студии, статии, доклади и други трудове, продължаване разработването и успешната защита на дисертации за придобиване на научната степен „доктор на икономическите науки” и
образователната и научна степен „доктор”; намиране на подходящи форми за привличане на студенти в научноизследователската
дейност на катедрата, участие в конкурси за специализации, проекти и научни форуми в страната и чужбина. Много от разработките са внедрени в практиката на различни предприятия.
И днес специалност „Счетоводство и контрол” е една от найутвърдените икономически специалности, което налага водещото
й място и в национален аспект.

Акценти в броя
На 1 декември 2009 година представителите на
Стопанската академия доц. д-р Агоп Саркисян – заместник-ректор „Научни изследвания и международно
сътрудничество” и доц. д-р Никола Янков - директор на
Института за научни изследвания бяха на посещение в
университета „Валахия”, град Търговище, Румъния. Там бе
сключен Договор за обмен на преподаватели за изнасяне на лекции, за обучение на студенти, за подготовка на
докторанти и мобилност по програмата „Еразъм”, както
и за други съвместни инициативи.
На 11 декември 2009 в конферентната зала на Корпус
„Юг” се проведе за втора поредна година форум за научна
изява на докторантите от СА „Димитър А. Ценов”. Това събитие се превърна в утвърждаваща се традиция, предоставяща много добри възможности за представяне на младите
научни работници, поели пътя на докторантурата.
На 12 и 13 декември 2009 година в София се състоя
Национална универсиада' 09- Есенен шампионат. Голямата спортна проява бе в надпревара за купа „Аус”. Отборът по тенис на маса, мъже, от Стопанската академия
бе представен от тримата братя Петко, Ивайло и Йонко
Петкови, както и от Тихомир Калев. Третото място, спечелено от свищовските студенти, е изключително престижно, тъй като конкуренцията на останалите отбори е
била много висока.
Тържественото честване на 85-годишнината на проф.
д-р ик.н. Петко Петков и 50-годишното му плодотворно
дело, отдадено на свищовската Алма матер, се състоя
на 15 декември 2009 година в ауд. 10 на СА – „Акад.
Ив.Стефанов”. Сред гостите на вълнуващото тържество
бяха представители на академичната общност и студенти, както и бившите ректори на Академията проф. Делчо
Порязов и проф. д-р ик.н. Димитър Панайотов и народният представител инж. Аспарух Стаменов. С приветствие
към юбиляра се обърна доц. д-р Величко Адамов.
На 17 декември 2009 г. в навечерието на Коледните
празници Студентският съвет към Стопанската академия обяви поредната си благотворителна кампания,
този път свързана с подпомагане на Дома за сираци в
град Нови хан, създаден от отец Иван. С този дарителски акт младите хора отново показаха, че са достойни
наследници на своя патрон Димитър А. Ценов.
От 29 до 31 януари 2010 година в Донецк, Украйна се
проведе 16-ия международен научно-практически семинар на тема: „Проблеми на развитието на външноикономическите връзки и привличането на чуждестранни
инвестиции: регионален аспект”. На престижния форум
присъства и представителят на СА „Димитър А. Ценов”
доц. д-р Тодор Тодоров, който изнесе своя доклад „Глобалната икономическа криза, чуждестранни инвестиции
и външноикономически връзки на България”, придружен
с подробна мултимедийна презентация.
През януари и февруари 2010 година в Ректората бяха
връчени дипломите на студентите, випуск 2005/2006, в
степен „бакалавър” от три факултета. На 20 януари 2010 г.
своите дипломи получиха випускниците от факултет „Производствен и търговски бизнес”, на 12 февруари бе тържествената церемония на абсолвентите от факултет „Стопанска
отчетност”, а на 26 февруари тържествено бяха връчени
дипломите на студентите от факултет „Финанси”.

Интересна научна изява на докторантите
Докторант
Венцислав Вечев
Катедра
„Счетоводна отчетност”
Докторант Зоя Иванова
Катедра
„Индустриален бизнес
и предприемачество”
На 11 декември 2009 в конферентната зала на Корпус „Юг”
се проведе за втора поредна
година форум за научна изява
на докторантите от СА „Димитър А. Ценов”. Това събитие се
превърна в утвърждаваща се
традиция, предоставяща много
добри възможности за представяне на младите научни работници, поели пътя на докторантурата. Основната идея, която се
постави още с провеждането за
пръв път на това мероприятие,

е чрез подобни научни прояви
да се даде публичност на отделните проблеми, върху които
нашите колеги са съсредоточили своите усилия за работа.
Резултатите от докторантския
труд намериха израз в издадения годишен алманах с научни
изследвания на докторанти в
обем от 260 страници. Научните
публикации бяха структурирани
в две направления - статии и
студии. Форумът бе уважен от
членовете на редакционния
съвет на изданието: проф. д-р
ик. н. Радко Радков, доц. д-р
Андрей Захариев, доц. д-р Георги Баташки и г-жа Грета Цанова, технически секретар на
офис „Докторантура и научни
съвети”. Встъпителни слова
при започването на сесията
поднесоха проф. д-р ик.н. Радко
Радков и доц. д-р Андрей За-

хариев, които изказаха благодарност от добре свършената
работа и пожелаха успех на
участниците. В научната проява взеха участие докторанти
в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение от
различни научни направления.
По време на форума, който
продължи повече от пет часа,
се получи оживено разискване
по различни актуални теми от
икономическото битие. Очертаха се проблеми, предложиха се
решения, направиха се анализи
и апробиране на резултати в областта на финансите, животозастраховането, счетоводството,
икономиката, статистическите
изследвания, управлението,
международното сътрудничество, предприемачеството и
бизнеса и други.
В края на този интересен

научен форум членовете на
редакционния съвет изразиха
задоволството си от амбицията на докторантите. Открои се

общото намерение тази форма
за научна изява да бъде традиционна и да придобие национален характер, чрез бъдещо-

то й превръщане в обединител
на младите научни работници
от различни университети в
страната.
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Тържествено бе чествана 85-годишнината на проф. Петко Петков

Проф. д-р ик. н. Петко
Петков е емблематична
фиг ура за висшето ни
училище. Получил ласкавото звание „Доайен на
преподавателите в Стопанска академия", професорът и до днес излъчва
удивителна жизненост и
творческа сила, с които
продължава да работи
за просперитета на Академията.
Тържественото честване на 85-годишнината
на проф.Петков и 50-годишното му плодотворно
дело, отдадено на свищовската А лма матер,
се състоя на 15 декември
2009 година в ауд. 10 на
СА – „Акад. Ив.Стефанов”.
Сред гостите на вълнуващото тържество бяха
представители на академичната общност и студенти, както и бившите
ректори на Академията
проф. Делчо Порязов и
проф. д-р ик. н. Димитър
Панайотов и народният
представител инж. Аспарух Стаменов. С приветствие к ъм юбиляра се
обърна доц. д-р Величко
Адамов, ректор на висшето ни училище, който каза:
„Всички сме обединени
от една съдба - да рабо-

тим за каузата на
Стопанската академия. Проф. Петков
ме е впечатлявал
през последните 20
години със своята
упоритост на учен
и пр епод ав ат е л.
Радостен съм, че
нашият уважаван
професор е плод
на свищовската
Академия. Защото
Академията е един
форум на нашата
гордост, самочувствие, професионални търсения… Мисията ни е да прославим нейното
име и проф. Петков
е ярък пример, че
нашата Академия
създава доблестни мъже
и достойни радетели на
икономическата мисъл.”
Ректорът подари картина
на проф. Петков, на
която е изобразена
Академията.
След това доц. д-р
Иван Петров, зам.ръководител на катедра „Обща теория на
икономиката” изнесе
доклад за жизнения
път и научно-педагогическото дело на
видния професор.
Доц. Петров се спря
подробно на 50-годишната отдаденост
на юбиляра в служба на Академията,
като проследи неговата
забележителна преподавателска дейност от млад
асистент до професор,
ръководител на катедра
и сътрудник на Цент ъра за след дипломно и
факултативно обучение.
В доклада бе отредено
място и на хуманната и
значима работа на проф.
Петков за подбора и израстването на младите
научни кадри за висшето
ни училище, както и на
дейността му в областта
на икономическата наука,

на макроикономиката, на
качествените му изследвания и на теоретическите обобщения.
Юбилейният сборник на забележителния
професор със заглавие
„Стопански размисли”
бе представен от доц. д-р
Красимир Кунев, също
представител на катедра
„Обща теория на ико номиката”. Тази книгаравносметка за достоен
живот, посветен на науката и семейството, съдържа ценни съвети как
един учен може да израсне като силно дълголетно
дърво, продължаващо да
дарява своите научни и
творчески плодове на
редица поколения преподаватели и студенти.
„Преди всичко професорът правеше впечатление
със своята контактност, с

която завладяваше хората”, подчерта доц. Кунев. В
юбилейния сборник проф.
Петков разказва с особено мило чувство за родното си място и своето родословие, за факторите,
личностите и събитията,
които са помогнали за
неговото утвърждаване
като преподавател и авторитетен учен. Книгата
съдържа още и отзиви и
приветствия към юбиляра, както и богат снимков
материал.
От името на всички
декани на висшето ни

училище приветствие изнесе доц. д-р Венцислав
Минков, декан на факултет „Производствен и
търговски бизнес”, който
пожела на юбиляра да
чу вства осезаемо радостта от живота, който е
отдал в помощ на другите

панската академия, които
са били стойностни хора и
талантливи учени.
А ка демично т о дело
на проф. д-р ик. н. Петко
Петков е наистина впечатляващо. То е свързано
изключително с историята на катедра „Обща

училище. Участва дейно в
работата на Института за
квалификация като хонорован научен сътрудник,
чете лекции по микро- и
макро -икономика, съ временни икономически
теории, приватизацията
и други. Като лицензиран

хора. Проф. Петков бе
поздравен и от официалните гости, от свои колеги,
от името на кмета на община Свищов Станислав
Благов, от областните
управители на Велико
Търново, Русе, Враца и
Монтана, от фирми, организации и различни
институции. Той получи и
много цветя и подаръци
и изказа благодарност
на всички свои колеги, с
които е работил. Юбилярът подчерта, че е имал
рядкото щастие да познава всички ректори на Сто-

теория на икономиката”.
В тази катедра юбилярът
е преподавал повече от
30 години, а 20 години е
бил неин ръководител.
Професорът е бил заместник-декан, член на
Академичния съвет и на
Специализирания научен
съвет към ВАК, рецензент
на редица ст удентски
докади, бил е научен ръководител на много аспиранти и специализанти у
нас и чужбина. Инициатор
и участник в много национални и международни
конференции и симпозиуми. Освен това е автор
на повече от 150 научни
труда: 25 книги и монографии, 45 научни статии, 12
учебници и други. От 1987
до 1992 година е главен
редактор на Годишника
на Академията. Сътрудник
е на останалите научни
издания на висшето ни

експерт оценител сътрудничи на центъра „Бъров”
ЕООД за трансфер на
научни разработки и приватизационни оценки.
Проф. Петков се откроява
с мащабността на своята
професионална работа,
наситена с хуманизъм и
откривателство, за които
така точно се отнасят пожеланията на проф. д-р
Любен Кирев, ръководител на катедра „Обща теория на икономиката”: „Във
висшето училище и в катедра „Обща теория на икономиката" Вие ще останете пример за трудолюбие,
целеустременост, научна
продуктивност, виталитет и толерантност. Още
дълги години Ви пожелаваме здраве и успехи в
народополезното дело, с
което и понастоящем се
занимавате!”
АЛМА МАТЕР

Студентският съвет подпомогна... Сключен бе Договор за ...
като продължава да се разширява и да приема нови нуждаещи се. Отец Иван споделя, че
среща големи трудности, тъй

си, младежи и по-малки деца,
като всички са избрали доброволно своите отговорности.
Едни от тях приготвят храната,
други сервират, трети се
грижат за стопанството.
В тази къща на спасението за един ден се
готвят примерно около
40 кг. ориз, снабдяват
се с големи количества
хляб. Освен това някои
от децата посещават
училище, а други - детска
градина.
През дома до този
момент са преминали
над 250 човека, които
са получили подслон,
храна и дрехи. Тук живеят хора в беда, докато се
устроят по-нататък. По
време на пребиваванеМария Немска - председател на Студентския
то си те усилено търсят
съвет в разговор с отец Иван.
работа, но тъй като това
Николай" е започнал да се като домът съществува пре- е трудно, много от тях живеят
гради още през 1988 година димно от дарения и помощи. в дома от много години. Затов двора на църквата „Света Но свещеникът е зареден с ва и свещеникът продължава
Троица” в с. Нови хан, под оптимизъм и обяснява вътреш- своята мисия – да строи нови
управлението и контрола на ния ред, свързан с разпре- постройки, за да има място и
Църковното настоятелство. делението на всекидневните за следващите нуждаещи се.
Този център за спасение на си- задължения. В дома живеят „Водени от чисти помисли и
ротни и бедни хора продължа- над 100 човека - три семей- емоция, ние се опитахме да
ва да се достроява и до днес, ства, самотни майки с децата внесем малко топлина, сигур-

От 1 стр.
След това в разговор на
чаша чай с отец Иван разбират, че Домът за сираци "Св.

ност, подкрепа и приятелство
в пренаселения дом на човешката надежда", съпричастна е
студентката Станка Грудева
и допълва: „В Нови хан ние
не бяхме очакваната лодка
на спасението, но бяхме потвърждението, че капка по
капка добро може да роди достатъчно щастие, за да засити
нуждаещите се от него”.
„Лицето на отец Иван излъчва благородство, сила…
Децата го прегръщат като
роден баща. А в самата църква на дома се усеща някакво
специално вълнение, чувство
за закрила, че Бог ни помага”,
разказва и Мария Немска,
председател на Студентския
съвет.
„Занесохме в Нови хан
нашето свищовско дарение,
наситено с любов. Всяка вафличка или пакет боб значеше
храна, даваше спокойствие,
даряваше надежда, че доброто никога няма да умре…”,
удовлетворени са младите
хора от Студентския съвет от
човечната си постъпка и вече
плануват нови дати за своите бъдещи благотворителни
дела.
АЛМА МАТЕР

От 1 стр.
Тяхното начало бе поставено
с два съвместни проекта, свързани с контактите между висшето образование и практическото
обучение. В резултат на това
се породи идеята за по-тясно
сътрудничество между двете
висши училища. Чест за свищовската Академия по време на
миналогодишния патронен празник бе присъствието на проф.
Йон Кукуи, ректор на румънския
университет.
В университет „Валахия”, Търговище студентите се обучават
по четири основни направления:
„Технологии за съхраняване
на околната среда”, „Археология”, „Възобновяеми източници на енергия”, „Икономика”.
Авангардните изследвания са
запазена марка на румънския
университет, в който се учат
15 000 студенти. Свищовската
академична делегация беше впечатлена от модерния университетски кампус, който е в процес
на завършване. Студентските
общежития на университета се
отличават с комфортност и отговорят напълно на европейските
стандарти.

Ректорът на университет
„Валахия” Йон Кукуи специално
съпроводи своите български
гости до академичния кампус
на филиала на университета
в гр. Александрия. Неговото
предложение е да се активизират връзките на Академията с
кампуса в Александрия, в който
има и икономически факултет с
5 специалности. Представителите на свищовската Академия
се срещнаха и с директора на
Кампуса в Александрия доц.
Йоана Панагорец. Те разгледаха
съвременните аудиовизуални
аудитории, оборудвани с интерактивни електронни дъски.
Уникална е и отоплителната
система на централния кампус,
изградена на основата на технология с термопомпи.
Ректорът проф. Йон Кукуи
сподели с доц д-р Агоп Саркисян
и доц. д-р Никола Янков интересната идея за посещение на
удостоените преподаватели с
титлата Доктор хонорис кауза
на университет „Валахия” в нашата Академия, за да участват
в съвместен семинар.
АЛМА МАТЕР
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Бакалаври получиха своите дипломи
На 29 януари 2010 г.
в Ректората се състоя

своите вълнения пред
в-к „Алма матер” са

януари 1986 г. Завършил е гимназия с пре-

Приветствието на доц. д-р Венцислав Минков

тържественото връчване на дипломите за
висше образование,
степен „бакалавър”,
випуск 2005/2006 г. на
студентите от факултет „Производствен
и търговски бизнес”.
Гости на тържеството
бяха доц. д-р Георги
Сирашки, зам.-декан
на факултета, доц. д-р
Петър Кънев, ръководител катедра „Индустриален бизнес и
предприемачество”,
ръководители катедри
и преподаватели. В
своето поздравително слово доц. д-р Венцислав Минков, декан
на факултет „Производствен и търговски
бизнес”, се спря на важното значение, което
има за студентите тяхната диплома за бакалавърско обучение.
Той изброи многото
първенства на град
Свищов, като подчерта благородното дарителство на нашия
патрон Димит ър А.
Ценов. „Стопанската
академия е едно от
елитните висши училища в страната и огромна заслуга затова
имат нашите студенти
и преподаватели. Затова вие имате основание да продължите
напред като магистри.
Бъдете упорити, находчиви и разнасяйте
доброто име на Академията, където и да
отидете на работа! Сигурен съм,че ще бъдете отлични практици!
Успешна кариера!”,
пожела доц. д-р Венцислав Минков.
Първи получиха дипломите си отличниците на випуска. Тримата първенци, които
пожелаха да споделят

представители на специалност „Икономика
на индустрията”.

Цветелина Станчева е от Козлодуй.
Родена е на 18 февруари 1986 г. Завършила
е природо-математическа гимназия, обича
математиката. Родителите й са счетоводители. Избрала е свищовската Академия след
хубави препоръки на
свои близки. Смята,
че е постигнала отличния си успех благодарение на своята
упоритост и желание
да изучава любимите
си дисциплини. Решила е да продължи дистанционно обучението
си в Стопанската академия. Вижда себе си
след години в сферата
на финансовия контрол.

Пламен Василев от
Ямбол е роден на 11

подаване на чу жди
езици. В Стопанска
академия е, защото е
получил информация,
че това е най-реномираното висше икономическо училище.
Той е сигурен, че неговото постоянство и
желание да постигне
целите си, са го довели до отличните му
резултати. Планира
да избере за по-нататъшното си обучение
„Корпоративен мениджмънт”, което ще
сбъдне целите му за
професионална реализация.

***
На 12 февруари 2010
година студентите от
факултет „Стопанска
от четност”, випуск
2005/2006 г. получиха
своите дипломи за
висше образование,
степен „бакалавър”.
Гости на тържествената церемония бяха
доц. д-р А гоп Сар кисян, зам.-рек тор
„Научни изследвания
и международно сътрудничество", доц.
д-р Огнян Марков,
зам.-декан на факултет „Стопанска отчетност” и представители
на факултетната канцелария. В своето приветствие към успешно
завършилите доц. д-р
С т е ф ан С т е ф ан о в,
декан на факултета
изрази своята радост,
че всички са навреме
за тази тържествена
среща, която ще остане завинаги паметна. „Не забравяйте, че
Стопанската академия е марка за високо качество, което ще

бъдещето си.

Ангелина Стоименова, родена на 4
декември 1986 година,
е от Русе. Завършила
е Английска гимназия,
със засилено изучаване на математика и
езици. В семейството
й всички са възпитаници на свищовската Академия, което
я е насочило да учи
тук. Нейната избрана
специалност е „Стопански и финансов
контрол”. Ангелина е
стигнала до своите
отлични постижения с
трудолюбие и сериозно отношение съм ико-

да учи в СА „Димитър
А. Ценов”, заради хубавите изказвания
на свои близки, завършили тук. Нейната
специалност е „Счетоводна отчетност”. Не
се е стремила да бъде
непременно отличник, но отдадеността
на харесваната специалност я е довела
до високи резултати.
Илиана желае да се
реализира в сферата
на счетоводството.

Александър Александров от Попово
е роден на 13 март
1985 година. Завър-

Поздравление от доц. д-р Стефан Стефанов

Галина Георгиева
е от Павликени. Родена е на 11 април 1986
година и е завършила
гимназия в родния си
град. Имала е влечение к ъм точните
науки. Престижното
име на С топанската академия, как то
и многото нейни
роднини, завършили тук, са причината
за нейния избор. Не
мисли, че отличието
е ощетило младежкия й живот. Харесва
специалността си и
си представя, че в
бъдеще ще работи в
банка. Засега е избрала магистърската
програма „Финансов
мениджмънт”.

ви дава рамо напред.
Нашият факултет е на
едно от първите места
и това, което сте положили като усърден
труд, днес вие го получавате като диплома.
Помнете, че счетоводителят е този, който
държи икономическата власт, следвайки
закона. Вратите на
Стопанската академия
и на нашия факултет
са широко отворени
за вас!”, завърши поздравлението си доц.
Стефанов.
Трима от отличниците на фак ултет „
Стопанска отчетност”
предоставиха на академичния вестник свои
размисли за днешния
тържествен ден и за

номическите науки.
Мечтае да работи в
бъдеще като одитор.

Илиана Добрева
от Пловдив е родена
на 22 декември 1986
година. Завършила
е ПГИ в Сливен. Въпреки че е приета и
във Варна, е избрала

шил е СОУ, като математиката му е била
любимият предмет.
Специалността му е
„Математика и статистика”. Гордее се, че
е възпитаник на свищовската Академия. С
удоволствие би работил като счетоводител
след завършването на
магистратурата си.
***
На 26 февруари в Ректората, по време на тържествена церемония
бяха връчени дипломите
за висше образование,
степен „бакалавър” и на
студентите от факултет
„Финанси”. Събитието
ще бъде подробно отразено в следващия брой
на вестника.
АЛМА МАТЕР
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„Диалог” е първото електронно списание, издавано от Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов.
Списанието е тримесечно. Излиза четири пъти в
годината. Публикуваните в него материали са рецензирани от 12-членна национална редколегия с
председател проф. д.ик.н. Камен Каменов, в която
у частват трима препо даватели по философия
(проф. д-р Фотин Марчев ИУ Варна, доц. д-р Атанас
Григоров и доц. д-р Иван
Върбанов от СА) и двама
по социология (проф. д-р
Благой Колев - УНСС и
проф. д-р Георги Димитров
- СУ „Св. Климент Охридски”). Предстои включването на нови членове от
други европейски страни.
Официално „Диалог” съществува от 16.11.2001
година. Тогава то получава своя ISSN 1311-9206. На
25.10.2001 г. е публикуван неговият сигнален брой.
Списанието се финансира от фондация „Д. А. Ценов”,
Институт за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов”
и спонсори.
Изданието е ориентирано главно към интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество и икономика
– култура и философия, хуманизация и екологизация,
информатизация и глобализация и други свързани с
тях проблеми. Списание „Диалог” е израз на нашия
стремеж да избегнем прекаленото самозатваряне
в дисциплинарните матрици на научното мислене и
твърде специализирания теоретичен дискурс.
Тематичното многообразие на материалите обхваща 22 направления: Икономика, Социално управление, Философия и методология, Културология,
Социология, История, Социална психология, Цивилизация и икономика, Информационни технологии,
Политология, Право, Статистика и демография,
Позиции, Проблеми на обучението, Прегледи и обзори, Проекти към ИНИ, Конференции, Рецензии,
Студентско творчество, Класика, Парадоксално
мислене, In Memoriam.
Приемат се издържани в научно отношение материали (дори и предадени на езика на научната
публицистика), които провокират дискусии и са отворени към всеки добре образован и мислещ човек.
В списанието се публикуват както нови материали,
така и отпечатани, но неполучили съответстваща на
значимостта им известност.
Типът на предлаганите разработки варира от студии, статии, научни съобщения до доклади. Работи
с по-голям обем се публикуват на части.
За осем години списанието се утвърди и зае своето достойно място като най-съвременен форум за
творческа изява, осигуряващ достъп на читатели
от страната и чужбина до научната продукция на
СА „Д. А. Ценов” и другите образователни и научни

икономически институции. Доказателство за това
е статистиката, която показва, че за периода от 22
октомври 2002 година до 10 септември 2009 година
в сайта на списанието са направени 23 499 уникални посещения и общо 28 822 посещения. Това са
цифри, с които могат да се похвалят малко научни

за хартия и за разпространение.
Електронно списание „Диалог” е достъпно 24 часа
в денонощието за аудиторията от цял свят.
Списанието дава възможност за публикуването
на материали на шест езика, от които пет са официални езици на Европейския съюз – английски,
френски, немски, испански,
български и руски. До момента на страниците на „Диалог” са публикувани общо
204 материала, от които 30
(15%) в оригинал на чужди
езици (предимно английски
и руски).
Основните проблеми,
пред които се изправя списанието, са предимно технически, свързани с интелектуалната собственост и сигурността. Тяхното
решаване се осъществява с помощта на академичното ръководство и академичния компютърен
център. Доброто сътрудничество на редколегията
с тези институции и с нашите автори е причината
„Диалог” да се утвърди като сериозно издание във
виртуалното интернет пространство.
Контактите с читателите и авторите на списанието
се осъществяват чрез редакционните телефони на
председателя и дежурния редактор, чрез кореспонденция по пощата и електронната поща.
Изискванията към авторите са посочени в сайта
на списанието. Според тях материалите трябва да
бъдат придружени от резюмета и ключови думи в
обем до 15 реда на английски език.
Авторите на материали с икономически характер
трябва да класифицират своята разработка според
JEL класификацията.
Желателно е материалите да се изпращат по Email, но могат да бъдат изпратени и по пощата (разпечатан текст и копие на диск или дискета).
Изискванията към оформянето на ръкописите са:
Текст - DOC (Microsoft Word 7.0, 97, 2000), RTF,
HTML, HTM, PDF; Шрифт - Times New Roman(Cyr);
Размер на шрифта 12 pt; Footnotes - 10 pt; междуредие – single; размер на страницата - A4; полета: ляво
1,25”, дясно 1,25”, горе 1”, долу 1”.
Всеки автор трябва да посочи трите си имена,
научна степен, научно звание, (ако има такива),
професия, месторабота, длъжност.
Списанието не връща изпратени за публикуване
материали и не влиза в дискусии относно отказа да
се публикува един или друг от тях.
Като цяло „Диалог” отговаря на международните норми за теоретично електронно издание:
има собствен регистрационен номер, рецензира
получените текстове, поддържа постоянен обем на
публикуваните материали, уникално и постоянно оформление, неизменна периодичност на публикуване и
гарантирано разпространение по цял свят.
Доц. д-р Иван Върбанов

ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ “ДИАЛОГ”
http://www.uni-svishtov.bg/dialog/
списания, издавани на електронен, а още по-малко
на хартиен носител. През изтеклите години в „Диалог” са публикували 177 автори, от които 108 (61%) от
Стопанската академия и 69 (39%) външни, от които
21 чуждестранни (12% от всички).
Списание „Диалог” е доказателство за реалното
включване на Академията в прехода от “книжна”
към “дигитална” цивилизация, пренасяща писменото

наследство на човечеството на екран, в това число
чрез виртуални библиотеки. Електронните публикации в него се признават от ВАК за равностойни на
традиционните публикации. Наличието на научни
публикации на електронен носител дава предимство
на Стопанската академия пред другите висши училища, защото това е един от показателите за оценка и
акредитация на висшите училища.
Основните предимства на електронно списание
“Диалог” пред неговите книжни събратя са следните:
То осигурява висока скорост и експедитивност
на целия издателски процес, включващ предоставяне на материалите от авторите във файлове по
електронен път; вътрешна комуникация между членовете на редакционната колегия чрез електронна
поща, ICQ, Skype или други продукти; оформяне и
публикуване на новия брой на сайта на списанието
до два дни след вземането на решение от редакционната колегия
Разходите по издаването на електронно списание
„Диалог” са изключително ниски. Липсват напълно
разходите по предпечатна подготовка и отпечатване,

Нови успехи за студентите-тенисисти

Българските отбори
Свищов след
На 12 и 13 декември
2009 година в София
се състоя Национа
лна
,
у ниверсиа д а 0 9 - Есе нен шампионат. Голямата
спортна проява бе в надпревара за к упа „Аус”.
Отборът по тенис на маса,
мъже, от С топанската
академия бе представен
от тримата братя Петко,
Ивайло и Йонко Петкови,
както и от Тихомир Калев.
За участие в този турнир
бяха поканени единствено
осемте най-добри студент-

тира преп.
Елиз Караманлиева
и допълни :
„Тези успехи са предшествани
от меж дунар од но т о
злато, което
получиха
тенисистите от Академията през
лятото на
2 0 0 9 г од и на, по време
на ежегодния интер национален
ст удентски
медалисти от УАСГ, София и СА,
спортен
награждаването в Истанбул
фестивал в
ски отбори, между които е
Турция. Това
и нашият мъжки тим. „Тре- спортно събитие с дълготото място, спечелено от годишни традиции е част
свищовските студенти, е от к улт урния живот на
изключително престижно, Университета в Боазиджи,
тъй като конкуренцията Истанбул. Фестивалът ни
на останалите отбори бе предложи спортни съсмного висока. С включ- тезания, срещи, а също
ването на двамата братя така удивителни благоблизнаци - студенти от приятни възможности за
първи курс, нашият акаде- проява на спортсменство
мичен отбор се подновя- между всички състезатева, защото се заема мяс- ли, представящи отделнитото на завършилите вече те държави участнички,
висшето си образование реализирано на мащабен
наши състезатели”, комен- меж дународен, социа-

,
лен фон. Спорт фест 2009 лен международен успех на нашите състезатели,
включи в програмата си нареди СА сред висшите б е ш е из к л ю ч и т е л н а т а
21 вида спорт, проведени учебни заведения с най- организация от страна на
в рамките на салоните и добри резултати в света. домакините, поета изцясъоръженията на универ- Състезателите - студенти ло от страна на студентиситета, а страните участ- от свищовската Акаде- те на Боазиджи”, разказа
нички бяха 26, като всяка мия имаха възможност още г-жа Караманлиева.
държава участва с някол- д а премерят сили съ с
Сега свищовските шамко свои ст удентски от- своите колеги от Русия, пиони по тенис на маса
бори от своите различни Пакистан, Румъния, Бъл- от Стопанската академия
висши училища. България
бе представена от СА
„Д.А.Ценов”Свищов, СУ
„Климент
О х ри дск и”София, УАСГСофия. Свищовската
академия
участва в
проведените състезания по тенис
на маса със
ст удентите
Петко Петков
и Мирослава Колева с
водач преп.
Преп. Елиз Караманлиева със своите шампиони Е лиз Карастудентите Петко Петков и Мирослава Колева
манлиева,
като от заявените 4 дисци- гария (съ с тезатели от продължават усилено своплини (лично мъже, лично други български универ- ите тренировки за покожени, двойки мъже, двой- ситети), Украйна, Турция. ряване на нови спортни
ки жени) извоюва 4 златни Но това, което направи върхове.
АЛМА МАТЕР
медала. Този изключите- много силно впечатление

март 2010 ã.
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Литературно творчество
Студентският кабинет
по литература и журналистика „Николай Лилиев” към СДК продължи
своята работа и в студените зимни дни, дори и по
време на важните сесии.

Младите творци се събираха, за да споделят своите нови творби в удобно
за тях време, обсъждаха
и актуални литературни
събития. Част от авторите, заедно с ръководите-

ля си Стефания Цанкова,
осъществиха и първата си
литературна екскурзия
до град Елена и кв. Разпоповци. Там разгледаха
къщи на възрожденски
писатели, видяха чешма-

та на Емилиян Станев, а
на връщане във В.Търново
се срещнаха с известния
поет Христо Медникаров,
който им подари книгата
си за родословието на
Емилиян Станев, когото е

познавал лично. Участниците в кабинета написаха репортаж и интервю,
свързани с първото тяхно
събитие за новата година.
В момента ст удентите
усилено работят по но-

вите си творби, тъй като
са включени от Община
Свищов в литературно четене, предвидено в програмата на Ронсаровите
празници през м. април.
АЛМА МАТЕР

Новото поетично откритие Лъжата
на Литературен
кабинет „"Николай Лилиев”
С Ивелина Димитрова се запознахме случайно. Тя също като много други нейни
колеги по перо, бе откликнала на обявата на
нашия литературен кабинет. Но интересното е,
че докато разговаряме с нея, получаваме усещането, че се познаваме отдавна. Това слънчево момиче отдавна е желаело да се включи в
някакво литературно общество в границите на
нашата Академия и затова творческите контакти ни донесоха взаимна радост.
Ивелина е от Силистра, където е завършила
ПГ по стопанско управление, администрация и
услуги. В момента е студентка III курс, специалност „Финанси”. Пише стихове от няколко години.
Спечелила е първа награда в общински конкурс срещу наркотиците. Това й дава
импулс да се развива като творец. Младата поетеса се стреми да завърши успешно висшето си образование и да продължи като докторант. В този сложен свят, в
който често се намесват тъмните страсти, Ивелина желае да види човечеството
в неговата по-добра светлина, с добротата и любовта, която всеки притежава в
различна степен. Студентката е сигурна, че ще пише и в бъдеще, защото така доверява на хората своя духовен свят. Нейните стихове са чисти и неподправени,
носят светлината на младостта и същевременно мъдростта на родената поетеса.
Прочетете ги, за да се убедите.

Лъжата е убийство на сърце
и удар по надеждата красива,
тя има жълто, мамещо лице
и своята отрова ни излива.
Лъжата наранява със език,
но може и безгласна тя да бъде,
затворена във адресиран плик
пренася мъката като присъда.
И затова аз моля те да си
далече и нащрек от пипалата й
и само тъй звездата ще блести
на любовта ни истинска и свята.

Молитва
Господи,
Ти си ме създал,
и живот си ми дал,
и аз както всеки, на земята дошла съм,
със своята мъничка мисия.
Господи,
закриляй ме
от лоши и лукави мисли,
от завистта и клеветата
всеки ден пази ме
и бъди до мен като бранител.

8-ми март

Лястовице бяла

Звъни се и един букет
със хубост нежна като мед
отваря моята врата
и ми поднася любовта.
Аз знам, че пратил си ги ти
и радостта ми днес блести,
За Осми март ме изненада,
че съм обичана и млада,
че пълни чаши с красота
ще вдигнем с тебе вечерта!

Лястовице мила, животворна, бяла,
преди хиляди години още си живяла.
На крилете свои носиш ни надежда,
че с любов и здраве дните се подреждат.
Всеки с вяра силна често си мечтае
как ще види някога твоя полет таен,
как ще сбъднеш горе мислите ни чисти
и красива радост в нас ще се разлисти.
Лястовице бяла, силна, лековита,
знам, че с тебе болката надалеч отлита
и че тук, докато дишам на земята
аз те нося може би в себе си самата.

8 март

По случай
редакцията на в. "Алма
матер" удостоява всички
жени, работещи и учещи в
СА "Д. А. Ценов",
с почетната титла

обичана
и уважавана

Любов неземна

Носталгия

Прегърна ме любов със милващи ръце,
и как щастливо тупка моето сърце.
Как бързо нещо чисто проблесна между нас,
дочух, че любовта говори с нежен глас.
Любим и мой, дочу ли ти този нощен зов,
изпратен със стиха на моята любов?
Аз много те обичам и знам, че в теб трепти
щастливото ни ехо от обич и мечти.
Ти страстно ме целуна, така ме завладя,
че във нощта остави горещата следа.
на сладката омая… Как устните горят!
С неземната си обич си жив, щастлив и млад!

Сърцето ми в носталгия нагази
и тъжни са й глухите талази.
Отново близък спомен ми изпрати
лицата на роднини и познати.
Животът ми безгрижен е далече
и често насълзена лягам вечер.
Сънувам как във детската ми стая
са мама, татко някъде в безкрая…
Знам, родният ми дом е без забрава,
защото във душата ми остава!

Господи,
на света,
Ти си святата любов и доброта,
помагай ми във всички начинания,
да получа житейските и най-мъдри знания.

Нови стихове
Читателите на в. „Алма матер” вече познават въздействащите творби на Станка Грудева - третокурсничка в Колежа по икономика и управление.
През изминалото време младата поетеса участва
дейно в иницииране благотворителните кампании на
Студентския съвет, справя се успешно с учебните задачи
и се развива възходящо като творец. Нейните стихове
и есета продължават да са проникнати от топлина и
емоция, което е сигурен знак за бъдещите й поетични
постижения.

Три години

Три години, в които всеки разбра и откри,
свои приятели, радост и любовта си дори.
Днес е ден – равносметка, от него най–силно боли,
но недейте забравя, приятели, че не ще сте сами.
Утре с многото трудности и раните по-дълбоки,
сигурно може би ще бъдем в противоположни посоки,
Но винаги ще се връщаме в общ дом със светли стени,
там са свищовските, най-скъпите ни студентски дни.
А сега е време да тръгнем, часовете летят,
но това не е раздяла, а e просто начало на път.
Ще се срещаме пак в радостта и смеха засиял
и в студентския спомен недогорял.

Човешко

Не ме кори за всичко в мен човешко,
защото вповече от мене имаш ти.
Като в огледало всички си приличаме,
със чувства, със желания, с мечти.
Воюваме със злост на непознати,
макар че искаме да сме добри.
Все бързаме над равните да властваме
и даже над приятели дори.
Човешко е и винаги разбираме,
че просто кръговратът е това,
че се променяме, но не умираме,
щом имаме си жадни сетива.
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