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Увековечаване на освободителната
мисия на Русия в град Свищов

Ново признание за
доц. д-р Величко Адамов

(133 години от Освобождението на България)

На 26 срещу 27 юни 1877
година руските войски
преминават Дунава и стъп-

165 хиляди рубли. Издигнати са седем обелиска,
изработени в Одеската
мраморна работилница.
Шест (украсени с лаврови
венци) са с височина 2,40
метра. На тях са изсечени
надписите: „ 54-ти пехотен
Мински полк, подпоручик
Каненберг”; „54-ти пехотен

ват на свищовския бряг. От
тук започва техният устремен поход, който донася
Свободата на измъчения
от вековното османско
робство български народ.
А Свищов се превръща в
първия свободен град.
За увековечаване освободителната мисия на
Русия и паметта на загиналите тук 812 души, още
през 1878 година в Свищов
започва изграждане на
паметници. Руският император отпуска за целта

Мински полк, щабс капитан Петров”; “55-и пехотен
Подолски полк, прапорщчик Здан”, “53-ти Волински
полк, щабс капитан Брянов”, прапорщчик Иванов,
подп. Григоршвили; „54-ти
пехотен Мински полк, прапорщчик Рьшкин”, „54-ти
пехотен Мински полк, прапорщчик Федоров, прапорщчик Лукьянов”; “53-ти
пехотен Волински полк,
щабс капитан Ящинский“.
Седмият - централен паметник (украсен с цветен

Паметниците са духовната
и моралната връзка, която
навеки веков ще свързва и
душите на двата братски
народа.
Стоян Заимов

венец и драперия) е с височина 4,50 метра. Върху
него има на дпис - “На
руските войни паднали в
боя на 15 юни 1877 г. при
преминаването през Дунава; В памет на нашите
другари герои; 14-а пехотна дивизия, офицери 10,
низши чинове 229”.
Няколко години по-късно, през 1881 година - по
идея на Комитета за подпомагане на жертвите от
войната и под председателството на Стоян Заимов, на няколкостотин
метра източно от Братската могила, е издигнат
паметник, посветен на
руския император Александър II Освободител.
Върху монумента, висок
11 м и широк 5,5 м, е изобразен гербът на Русия и
надписът: „Въ Царствоване россiиского императора
Александра ІІ, подъ главнымъ началствомъ на ген.лейтенанта Радецького 15
юня 1877 года переправа
черезъ Дунай у Зимницы и
бой у Сшистова”.
По повод 100-годишнината от преминаването на
руските войски при Свищов и Освобождението
на България от османска
власт, Общинският съвет
в града взема решение за
построяване на нов паметник. Изграждането му се

Тернополският национален икономически
университет в Украйна.
удостои с почетното
звание „Доктор хоно-

са обмен на студенти и
преподаватели, провеждане на научни форуми,
издаване на съвместни
монографии и пр.

рис кауза” доц. Адамов
на официална церемония, която се състоя на
23.02.2011 г. Бяха му връчени почетен диплом
и академични символи
от ректора на висшето
училище в гр. Тернопол
– проф. Сергей Юрий.
Тернополският университет с над 21 000
студенти е един от найпрестижните университети в страната, с който
поддържаме дружески
отношения почти 20 години. Сред съвместните
инициативи и дейности

Доц. д-р Величко Адамов изнесе на руски
език академичната си
лекция на тема „Философия на управлението
на паричните потоци”,
която бе посрещната с
изключителен интерес
от академичната общност на университета.
За втори път ректорът
доц. д-р Адамов е удостоен с почетното звание
„Доктор хонорис кауза”.
Това е едно високо признание както за него,
така и за Академията.
АМ

извършва в периода 19781979 година, по проект на
арх. Емил Дулев, арх. Димитър Кръстев и скулптора Димитър Бановски. Новоизграденият монумент
е висок 24 метра и широк
7,5 метра. Представлява
оформени като арка две
вдигнати ръце, върху вътрешната страна на които
е изобразена скулптурна композиция на руски
войни в цял ръст и пълно
бойно снаряжение.
От 1969 година местността в долината на р.
Текир дере е обявена за
исторически резерват, а
заради изградения от въз-

поменателни знаци ансамбъл, населението започва
да я нарича “Паметниците”.
Днес тя е любимо място
на свищовци за разходка
и отдих.
АМ

Проект за подпомагане на Михаил Зверяков - Доктор
докторанти и млади учени хонорис кауза на Академията
На 27 февруари приключи проектът
за надграждане на научния потенциал
на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични
изследвания в областта на икономиката,
администрацията и управлението, осъществяван от Академията в партньорство с „Инфогард – Стефан Недков” и с
финансовата подкрепа на ОП „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана
от ЕС чрез ЕСФ.
За обучението и за ползите от него
своето мнение споделиха 3-ма докторанти.
Юлиян Господинов - задочен докторант, катедра „Мениджмънт:
Аз съм горещ привърженик на „ученето
чрез правене” и се радвам, че именно то
бе залегнало в проекта. Възможността
да реализираш на практика това, което
по-рано си прочел, непосредствените
резултати, удовлетворението от усвояването на нови знания, разкриването на
непознати възможности, богатата гама
от справочна и специализирана литература, контактът с доказани авторитети
на национално и международно ниво…
всички те бяха от значение за мотивацията и допринесоха за надграждането
върху научния ми потенциал.

Искам да изкажа благодарността си
на всички лектори за готовността им
да ни предадат своите знания, за подкрепата и добронамереността, с която
откликваха на нашите въпроси. Адмирации заслужава и екипът на проекта за
добрата организация.
Не бива да се пропусне и една непряка
полза – запознанството, прераснало в
приятелство, на всичките 20 докторанти,
които през тези 8 месеца бяхме заедно.
Поставихме добри основи и от нас зависи да продължим напред.
Димитър Костов - редовен докторант, катедра „Финанси и кредит”:
Истината е, че ползите и знанията,
които получих от участието си в този
проект далеч надминаха очакванията
ми. Имах възможността не само да допълня и разширя знанията си, но и да
открия нови гледни точки и подходи към
решаване на научноизследователските
проблеми.
Семинарът „Методика на научното изследване” с лектор проф. Мартин Шпан,
в рамките на проекта, ни даде възможност да се докоснем до начина на организиране на модерната научна работа в
европейските университети.
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Висшето училище присъди почетното звание “Доктор хонорис кауза” на проф.
д-р ик. н. Михаил Зверяков,
ректор на Одеския държавен икономически университет. На тържествената
церемония (състояла се на 6
декември миналата година)
ректорът на свищовската
академия доц. д-р Величко
Адамов съобщи решението
на Академическия съвет
за удостояването на проф.
Зверяков със званието и му
връчи почетния диплом.
При представянето на
проф. Зверяков бе обърнато
внимание на един емоционален момент, а именно, че
прадядо му, в качеството си
на доброволец, е участвал
в освобождението на България и се е сражавал на
Шипка и Шейново. Развълнуваната аудитория с бурни
аплодисменти поздрави
проф. Зверяков.
В академичното си слово
на тема “Държавата и мо-

дернизацията: начини за
взаимодейс т вие" пр оф.
Зверяков отбеляза, че глобалната финансова криза
поставя пред страните проблема за модернизацията.

В различните периоди от
развитието на икономиката
съществуват определени
видове дейности, определени сфери на производство,
които се превръщат в локомотива, задвижващ нейното
развитие. Днес тази сфера
са високите технологии. В
Украйна основният източ-

ник за ръста на БВП е износът на метали. Но металът
сам по себе си се нуждае
от ново качество, което означава, че е необходимо да
се внедрят нови технологии.
На второ място по
добавена стойност в структурата на БВП се нарежда химическата промишленост.
Страната е голям
производител на
химически продукти. Естествено,
че и т ук новите
технологии ще подобрят качеството на произвежданата продукция, което
ще допринесе за повишаване на създадената добавена стойност, отбеляза
проф. Зверяков. По думите
му страни като Украйна и
България трябва да си сътрудничат в областта на
високите технологии.
АМ
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Честване
Списание „Народностопански архив” отбеляза
своята 65 -годишнина с
тържествено заседание и
с Втора национална среща
– дискусия за научната
периодика в икономиката.
Сред гостите и участниците в събитието бяха проф.
Евгени Савелев, заместник-ректор на Тернополския национален икономически университет (гр.
Тернопол, Украйна), проф.
Йон Стегарою и проф. Константин Гита, заместникректори на Университет
Валахия (гр. Търговище,
Р умъния), проф. Йоана
Панагорец, директор на
филиала на Университет
Валахия (гр. Александрия,
Румъния), проф. Сам Дзевер, директор на отдел
„Международни изследвания” към Института по телекомуникации в (гр. Еври,
Франция), и ас. Бхумина
Гупта от него. Честването
почетоха още кметът на
Свищов Станислав Благов,
главни редактори и членове на редакционни колегии
на научна периодика от
България и представители
на академичната общност
на висшето училище.
В приветственото си
слово ректорът на Академията доц. д-р Величко Адамов подчерта, че
честването на юбилейни
годишнини е повод да направим равносметка за
това кои сме, от къде сме
тръгнали, какво сме постигнали, какви са нашите
цели и задачи за в бъдеще.
65 години от позицията на
икономическото развитие
на България са впечатляващ период. По неговите
думи сп. „Народносто пански архив” със своето съдържание и форма,
със своя национален и
международен престиж
несъмнено доказва, че
идеите и целите на неговите създатели съвсем не
са били напразни. След изнасянето на доклад за списание “Народностопански
архив” от проф. Радков
(негов главен редактор),
който публик уваме със
съкращения, имаше множество поздравления.
АМ

Катедра с
авторитет
Предстои тържествено отбелязване 20-годишнината на катедра
“Търговски бизнес” на
12 и 13 май тази година.
Честването на юбилея
ще бъде съпроводено
с научнопрактическа
конференция за съвременните измерения на
търговския бизнес и за
комуникацията между
наука и практика. Тя е
под патронажа на ректора на А ка демията
доц. д-р В. Адамов.
В нея ще вземат участие както преподаватели от сродни катедри в
Академията и страната,
така и представители
на чуждестранни университети.
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"Народностопански архив" - първото

Списание „Народностопански архив”
е академично икономическо списание, което
излиза без прекъсване
вече 65 години. За негова
рождена дата приемаме
1.Х.1945 г., когато на заседание на Академическия
съвет на ВУССН „Д. А.
Ценов” се взема решение (по доклад на проф.
д-р Тодор Владигеров)
Институтът за стопански
изследвания към висшето учил ище да започне
да издава тримесечно
научно списание в обем
от 40 коли годишно. За
главен редактор се определя проф. д-р Тодор
Владигеров.
Това решение можем
да определим като историческо, тъй като се създава първото в България
академично икономическо списание. Негови основатели, наред с проф.
д-р Тодор Владигеров,
са и останалите участници в заседанието на
Ака демическия съвет:
ректорът проф. Димитър
Бъров, професорите Анастас Бешков, Господин
Тош ев, Васил Ранков и
доцентите (по-к ъсно професори) П. Спирков
и В. Гаврийски.
Когато се взема решение за създаването на
научното списание „Народостопански архив”
към висшето училище в
Свищов, в България няма
друго университетско
икономическо списание.
За първи път то е описано
под № 2197 в „Библиографски указател”, том II,
за периода 1944–1969 г.,
София 1975, като „Списание на Висшето училище
за стопански и социални
науки – Институт за стопански изследвания. Гл.
ред. Тодор Владигеров
и редакционен комитет.
Година I, 1946, броеве от
1 до 4”. В това издание
няма включени списания
на други висши училища,
които да са регистрирани
преди „Народостопански
архив”.
При неговото създаване през 1945 г. то е
наименувано „Народостопански архив”. Първата
му книжка излиза през
януари 1946 г. От шестата
му година (1952/53 г.) се
преименува на „Известия на Финансово-стопанския институт – Свищов”. Тринадесет години
по-к ъсно (1965 г.) въз-

връща първото
си название (с
промяна само
от една буква)
- „Народностопански архив”.
Тогава негов
главен редакт ор е пр о ф.
М и н ко Р у с е нов, а членове
на редакционния комитет са
професорите
В. Нанков, П.
Мастиков и
доцентите Д.
С п а с о в и М.

Петров.
При създаването на
списание „Народостопански архив” главен
редак тор е основният

от квалифициран редак
ционен съвет (първоначално се определя като
„комитет”). Най-продължително време членове
на Редакционния съвет
са били: проф. Методи
Кънев (32 г.), доц. Св. Калчев (31 г.), проф. Д. Спасов (31 г.), проф. В. Нанков
(26 г.), проф. Р. В. Радков
(23 г.), проф. М. Мойнов
(23 г.), проф. Д. Панайотов
(22 г.), проф. М. Русенов
(17 г.), проф. П. Мастиков
(16 г.), проф. Ат. Дамянов
(16 г.), проф. Д. Дамянов
(14 г.), проф. Хр. Драганов
(14 г.), проф. К. Каменов
(13 г.), доц. Г. Герганов (13
г.), доц. Й. Йотов (11 г.),
проф. В. Гаврийски (10 г.),
доц. М. Михайлов (10 г.) и

стилов редактор е проф.
Радко Радков.
За първи път в списанието се съобщава за
администратор на списанието през 1966 г. Това
е доц. Минко Памукчиев (по-късно професор),
който изпълнява тези
функции две години, за
кратко време заместван
от Йордан Георгиев. От
1968 до 1992 г. администратор на списанието е
Дамян Дамянов (по-късно - професор). От 2003 г.
към „Народностопански
архив” има технически
сътрудници - Б. Любенова
(до 2007 г.), Д. Веселинова
(до 2009 г) и Сн. Генкова
(от 2010 г.).
Най-продължително

инициатор на списанието
проф. д-р Тодор Владигеров. В решението на
Академическия съвет по
този повод не са посочени имената на членовете
на Редакционния комитет. След преместването
на проф. Т. Владигеров
на дипломатическа работа, редакторските отговорности за периода
1948–1951 г. се поемат от
проф. П. Спирков и доц.
П. Мастиков, а след това
от доц. Чавдар Беязов
(1956–1959 г.).
Проф. М. Русенов е
бил главен редактор през
1952–1955 и 1964–1966 г.,
доц. Иван Дочев - през
1967 г., доц. Делчо Порязов – през 1971 г., а доц.
Димит ър Панайотов –
в периода 1968 –1972 г.
(Тези редактори по-късно стават професори).
Най-продължително
задълженията на главен
редактор на списанието
е изпълнявал проф. Величко Нанков – без прекъсвания от 1973 до 1986
г. След него главен редактор е доц. Св. Калчев
– от 1987 до 1999 г. Проф.
Атанас Дамянов оглавява
редакционния екип девет
години (1999–2007 г.). Главен редактор от 2007 до
2010 г. е доц. Андрей Захариев, а от кн. 2, 2010 г. - е
проф. Радко Радков.
Работата на главния
редактор се подпомага

др. В Редакционния съвет
през различни периоди
са работили 31 професори и 20 доценти.
В първите години от
създаването на списанието в титулните му стра
ници не се посочва кои
са главни ред ак тори,
стилови редактори и другите членове на издателските екипи. Допускаме,
че до 1954 г. стилов ата
редакция вероятно се
извършвала от самите
главни редактори или от
съответните членове на
Редакционния комитет.
Едва през 1955 г. се
посочва, че коректор на
списанието е Челестин
Добранов. До 1963 г. той
е коректор, но допускам,
че е осъществявал и стиловата редакция. През
периода 1964–1972 г. – в
списанието вече е отбелязано, че Ч. Добранов
изп ъ лнява фу нк ции те
едновременно на стилов
редактор и на коректор.
През 1973–1978 г. стилови редактори (в различно време) са били
Иван Кузнецов, Тодор
Борисов, Емил Михайлов
и Валентин Антон ов –
обикновено за период от
по две години. Следващите 22 години (1978–2000)
стилов редактор е Мирослав Минев. След него
тези функции се изпълняват от Живка Аламанова
(2000–2007 г.), а от 2008 г.

вр е м е спи с ани е „Народностопански архив”
се издава в първоначално възприетия формат
от 1946 г. Спазват се, с
малки изключения, и основните раздели на списанието. От кн. 1, 1998 г.
списанието променя своя
формат, (по инициатива
на проф. Ат. Дамянов и
главен редактор - доц.
Св. Калчев), като се въвежда нов голям формат
с по-големи възможности
за прилагане на новости
в техническото оформле
ние на списанието. Започва и практиката да се
обявява и международен
съвет, в който се включват известни учени от
висши училища – наши
партньори от чужбина.
От 2008 г. се преминава
отново към традиционния ма лък формат на
списанието (гл. ред. доц.
А. Захариев), обаче се
запазват основните графични и цветови решения
на кориците. Запазва се
и отбелязването на Международния съвет.
През целия период от
създаването на списанието научните стат ии се
резюмират на основни
меж дународни езици.
Отначало се възприема
резюметата да са на три
езика: френски, руски
и английски (1946 –1947
г.), после на два езика
- френски и руски (1948–

1951 г.) и на руски и немски (1952–1972 г.). През
1973 г. резюметата са на:
руски, английски и немски. От 1978 до 1997 г. те
са на руски и английски
език, след което се преминава към резюмиране
само на английски език.
Периодичност та на
списанието от създаването му до днес е 4
книжки годишно с малки
изк лючения: за V и VI
годишнина – 1950/51 и
1952/53, когато излизат
4 книжки за две години.
Това пора ж да разминаване между броя на
календарн ите години и
годините на излизането от печат на четирите
поредни книжки за съответната година. Ето
защо тази година (2010)
се навършват 65 години
от решението за създаването на списанието, но
абонаментните години,
отбелязани на корицата
на списанието, са 63.
В историята на списанието имаме и четири години, в които са излизали
двойни (слети) книжки:
през 1991 г. в една книжка
са броевете 2 и 3, а през
1992, 1993 и 1994 г. са излезли като слети книжки
1-2 и 3-4. От следващата
година (1995) редовно са
издавани по 4 книжки годишно, както е било през
периодите 1946 –1949 и
1954–1990 година.
За основните направления на редакционната политика при създ а
ван ето на списанието
можем да научим от първата редакционна статия
– „Нашите задачи”, поместена в книжка първа
от 1946 г. Тук профес ор
Тодор Владигеров категорично изтъква основната
задача на редакционна
та политика на „Народостопански архив”: „…
да разисква и предлага
реш ения по актуалните
проблеми на стопанството в периода на негови
те структурни промени
след Втората световна
война”. Това е периодът
на драматични и коренни промени не само за
стопанството, но и за
обществото. Разбира се,
тук все още не се пише,
че страната ни ще се
насочва към изграждане на социалистическо
общество от съветски
тип. Отбелязва се само,
че ще се подготвят прогресивни мероприятия в
областта на народното
стопанство.
От тази статия можем
да направим извода, че
най-важната задача на
редакционната политика на „Народостопански
архив”, формулирана от
проф. Тодор Владигеров,
е публикациите да са в
унисон с изграж дането на „за доволителна
социална концепция” в
търсенето на новото, а
стопанската наука – да
се приспособява към „…
промените в съвременната стопанска система”.
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академично икономическо списание в България
Към така определената основна задача би
следвало да прибавим
и стремежа на Редакционния комитет да се „…
открие поле за дискусии
по спорните въпроси за
предстоящото развитие
на нашето стопанст во
и на нашата стопанска
политика”.
Ре д ак ц и о н н а т а п о литика на списанието,
заявена при неговото
създ аване, можем д а
обобщим така: подкрепа
на мероприятията по прехода към новия общест
вено-стопански сектор,
базиран на плановото
нача ло;диск у тиране и
предложения за решаване на текущите проблеми
на народното стопанство;
търсене на подкрепа и
сътрудничество, както и
осигуряване на широка
аудитория на списанието.
От публикуваните през първите 2–3
години статии в списанието се вижда, че
така формулираните
зад ачи се изпълняват
стриктно както по тематичната насоченост на
материалите, така и по
отношение на авторите
– сътрудници на списани
ето. Силно впечатление
прави обстоятелство то, че външните автори,
публикували в първите
книжки на списанието,
са преобла даващи по
своя брой. Това показва,
че още основателите са
създ али научно университетско списание, което
няма тесен регионален
характер, а е с национален ареал на сътрудниците си от практиката
и от университетските
среди. По-късно обаче
националн ият характер
на списанието постепенно затихва, но за сметка
на това се засилва участието на автори от чужбина. Едва през последните
10 – 15 години списанието
отново възвръща своите национални позиции, като широко отваря
врати за участие на автори извън преподавател
ския състав на СА ”Д. А.
Ценов”.
Стесняването на националния ареал на списанието се демонстрира и
чрез промяна названието на списанието от „Народостопански архив”
на „Известия на Висшия
финансово - стопански
институт – Свищов”. Решение за тази промяна
се взема от Академическия съвет през 1949 г.,
а се осъществява през
1952/1953 г. С тази промяна считаме, че се навлиза в следващия етап от
редакционната политика
на списанието, когато:
неговата редакционна
политика е насочена в
подкрепа на изграждането на социалистическото
общество; използва се
за изява на учените и
преподавателите от Висшия финансово-стопан-

ски институт – Свищов,
за популяризиране на
техните научни разработки и проучвания. Има
стремеж да се разширява сътрудничеството с
български и чуждестранни специалисти и учени.
Така очертаните основни аспекти на редакционната политика на списанието се запазват до
промените след 1989 г.
Следващият етап на
редакционната политика
се обуславя от карди
налните промени в нашето общество след 1990
г. Елементи на тази промяна намираме в ре дакционната статия на
списанието по случай 50годишнината му – „Респектиращо дълголетие”,
"Народностопански архив", кн. 4,
19 9 7 г.

(главен редактор на
списанието е доц.
д-р Св.
Калчев,
а р ек т ор
– доц. д-р
Атанас
Дамянов
– по-късно - професор).
Ре д а к ц и о н н а т а п о литика е насочена към
публикуване на научни
проучвания, които да са
адекватни на протичащите
икономически процеси в
страната и в международния икономически и социален живот. Стремежът е
тези процеси да бъдат подложени на анализ и обективна научна преценка.
В редакционната статия срещаме за първи път
преценката, че в мина
лото „Политическата конюнктура не налагаше
болезнени деформац ии
в тематичната линия на
списанието. Прави впечатление, че тук се акцентира на „болезнени” деформации, които действително съществув аха
предимно през периода
на петдесетте години на
миналия век.
Акцентите на новата
редакционна политика
са: създаването на условия за проявяване на
естествения динамизъм
на икономиката – в контекста на новото време;
преодоляването и смекчаването на противоре
чията в икономическото
развитие, за ускоряване
на структурните промени;
изследване на съществе-

ните изменения в икономическите приоритети и в
методите на въздействие
върху стопанския живот
на стран ата; изследване на полож и телни те
страни на „отворения
пазар” и на свободната
конк у ренция като естествени регулатори на
икономическото развитие на обществото.
През този период съществен момент в редакционната политика е
възприемането на нова
„визия” на списанието
с нов, по-голям формат,
с цветови и графични
промени. Съществен елемент в новата визия на
списанието е и изграждането на Международен съвет (борд), като
елемент
на редакционния
съве т.
Тези промени бяха
заявени
и формулирани
в р е д а кционната
статия на
р е к т о р а
на СА „Д.
А. Ценов”,
доц. д-р
Ат а н а с Д а м я нов. Промените
се въвеждат от
кн. 1 на 1998 г.
В началот о н а 2 0 0 8 г.
„Н а р о д н о с т о пански архив”
връща предишния по-малък
формат, традиционен за списанието. В редакционна статия „Нов импулс
за развитие на академическата мисъл” (кн. 1,
2008 г., при ректор – доц.
д-р В. Адамов и гл. редактор доц. д-р А. Захариев)
се подчертава, че редакционната политика трябва да се насочи към запазване на силните традиции от многогодишната
история на списанието.
Акцентира се на необходимостта да се формира
диск усионна среда за
обмен на научни идеи и
резултати от научни проучвания, приоритетни за
европейската изследователска зона, които са
свързани с проблемите
на Европейския съюз и
участието на Р България
в тези процеси.
Важна крачка в развитието на редакционната
политика е оформянето
на отделна (пета) книжка на списанието, която
се издава на английски
език. В нея се подбират
водещи научни статии,
публикувани в списани
ето, които намират своето второ, международно
издание.
По отношение на тематичното структуриране на публикуваните ма
териали също се въвеждат новости: прекратява
се сегментирането на

публикациите по области на научната тематика, като се въвеждат два
основни раздела – „Научни статии” и „Отзиви и
референц ии”.
За популяризиране на
списанието се изгражда нов уеб портал, чрез
който се разширява достъпа до научния пазар
на изслед оват елс к ите
продукти и се увеличават възможностите за
цит иране на произведенията на авторите.
През този трети
етап от развитието на
списанието и на ре
дакционната политика
се разширяват и затвърдяват позициите на
„Народностопански
архив” на национално
и международно ниво.
През последните години
(1998-2010) рязко се увеличават публикациите в
списанието на автори от
страната и от чужбина.
Особено при публикациите на автори от други
висши училища и изсле
до вателски инстит у ти
от страната. Докато за
целия период от основаването на сп. „Народостопански архив” до
1997 г. с публикации са
у час т ва ли 2 6 външни
за Академията автори
(от други институции и
висши училища в България), то за последните 12
години публикациите им
се увеличават на 105.
Всичко това у тв ър 
ждава националната и
международната представителност на списа
ние „Народностопански
архив”, как то и популярността му сред уни
верситетските и научни
среди у нас и в чужбина.
Първото академично
икономическо списание
в България – „Народ
ностопански архив” –
отбелязва своя 65 -годишен юбилей със са
моч увствието на първопроходник, който
изпълнява неотклонно
заявен ит е приоритети
за р ед ак ционната си
политика, обявени още
в книга първа на списанието през далечната
1946 г. Тези приоритети
са водещи и в нов ите
условия – развитието
на пазарната икономика и евроинтеграция та.
Изпълнението им е базирано на: 65-годишните традиц ии и научния
п о т е нц иа л на СА „ Д .
А . Ценов”; у час т ие т о
на вод ещи български и
чуждестранни автори;
разискваната актуална
икономическа и социална проблематика.
Списанието „Народностопански архив”
е било и продъ лжава
да бъде сред водещите
икономически списания
в страната, отстоявайки
непрекъснато високия
си авторитет, изграден
от неговите основатели.
Проф. д-р ик. н.
Радко Радков

Катедра с
авторитет
С тях висшето училище е в дългосрочни
отношения. Ще участват също и партньори
по програма “Еразъм”.
Студенти от специалностите “Икономика на
търговията”, “Икономика на туризма” и “Икономика на кооперациите”
също ще се включат.
На конференцията
ще се обсъждат редица
въпроси, между които
управленски подходи и
маркетингови решения
в т ърговския бизнес,
неговите финансови,
инвестиционни и отчетни проблеми. Ще се
обърне внимание и на
прак тикоприложните
аспекти на съвременните информационни
технологии в търговския
бизнес, измеренията на
неговата конкурентоспособност, а също и на
туризма в съвременната
икономика – реалности
и перспективи.
Катедрата подготвя
и редица издания по
повод юбилея си.
АМ

Проект...
От 1 стр.
Ресурсът от знания, специализирана литература и
други информационни източници, получени по време на
курса, ще ми бъдат полезни
и занапред. Те ми дадоха
нов поглед и нови идеи за
начина на провеждане на
научно-емпирично изследване, включително и за моя
дисертационен труд.
Елена Маринова - задочен докторант, катедра
„Финанси и кредит”:
Обучението по проекта
за мен беше мост между
практиката (където имам
по-голям опит, отколкото в
науката) и научните изследвания. Преди това обучение,
четенето на научни изследвания по моята тема, беше
доста отегчително и често
пропусках описателната
част, а се фокусирах върху
изводите. Сега вече, когато се запознавам с тях си
задавам въпросите: как се
достига до изводите, защо с
този метод, какво още може
да се добави и каква е ролята на практиката.
Участието ми в проекта ме провокира да търся
нови модели, да ги тествам,
да описвам резултатите и
да прилагам тези модели в
практика!

Дискусия по проблемите
на научната периодика в
сферата на икономиката
Продължение на честването на сп. “Народностопански архив” се яви организираната втора дискусия
по проблемите на научната
периодика в икономиката
(първата се проведе през
2008 г.). В нея взеха учас-

затвореност, да подпомагат професионалното
израстване; да се отворят
за международни контакти; да навлизат в интернет пространството; да
се извършва периодично
обсъждане на изданията

тие професорите - Васил
Манов, Велчо Стоянов,
Бойко Атанасов, Николина Сълова, Юлия Узунова,
Евгени Савелев, Цветан
Коцев, Димитър Панайотов, Радко Радков, Атанас
Дамянов, Камен Каменов,
Любен Кирев, Сам Дзевер,
Петко Петков; доцентите
Евгений Андронов, Любен
Краев, Андрей Захариев,
асистент Бхумина Гупта и
Христо Ангелов.
В изказването си проф.
Каменов припомни въпросите и проблемите,
дискутирани на първата
среща за научната периодика в икономиката. Те
са свързани с необходимостта изданията да публикуват фундаментални,
изпреварващи времето
изследвания, да излязат
от институционалната си

с представители от практиката и държавната администрация. Подчертано бе,
че заключителният документ от първата дискусия
е представен на ръководствата на институциите, но
без особен резултат.
Изтъкнато бе, че през
2011 г. електронното списание “Диалог” навършва
10 години. В него се публикуват студии, което е
важно за израстването
на мла дите научни работници и резюмета на 6
езика – български, руски,
английски, немски, френски, испански. Изказана
бе идеята в “Диалог” да се
пускат резюмета на български и английски език
на всички основни статии
на научната периодика
у нас.
На 4 стр.
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Състоя се третата научна
сесия на докторантите ни
Докторантските научни
сесии дават възможност на
младите хората, посветили
се на научна дейност, да
презентират свои разработки пред по-широка аудитория и в същото време
да получават информация
за проблеми, представени
от техни колеги.
Значението на
тази сесия много
точно определи в
приветствието си
към докторантите
ректорът на Академията доц. д-р Величко Адамов. По
думите му „ангажирайки се с това сериозно поприще”,
те всъщност работят не само за себе
си, но и за висшето
училище. „Знайте,
че един ден нейната съдба
ще бъде във вашите ръце,
затова работете усърдно и
не щадете сили, тъй като изграденото днес ще ви бъде
полезно за цял живот”- подчерта доц. Адамов.
В сесията участва ха
23-ма докторанти с 8 студии и 15 статии, публикувани в сборника „Годишен
алманах научни изследвания на докторанти”. Глав-

ният редактор на алманаха
доц. д-р Андрей Захариев
изтъкна, че тази година
обемът му от 404 страници
е рекордно постижение, а
за трите години общо са
отпечатани 990 страници
с научни изследвания на
докторантите от Академи-

Те са: Милен Динков от
катедра „Менид жмънт”
със студията му „Обучение
и развитие на персонала – неоправдан разход
или необходима инвестиция”, Мая Веселинова от
катедра „Математика и
статистика” със статията

ята. Той поясни още, че
Алманахът е единственото
специализирано научно
периодично издание за
докторанти в България.
Редакционният съвет
на алманаха отличи трима
докторанти за техните изследвания по критериите
- оригиналност, методическа издържаност, практико-приложни резултати и
умения за презентиране.

„Методи за изследване на
производствените разходи
при пшеницата” и Димитър
Костов от катедра „Финанси и кредит” със статията
„Количествени измерения
на влиянието на чуждестранните портфейлни инвестиции върху българския
капиталов пазар”.
Цв. Кабакчиева,
докторант,
катедра “МИО”

ПРОУЧВАНЕ

Направено е проучване за мотивационния профил на хората, работещи във
фирма в областта на ИТ условно наречена
„X” и във фирма от хранително-вкусовата
промишленост, обозначена с „У", за да се
спази изискването за фирмена тайна. Тъй
като дейността им е в различни отрасли,
се извърши ранжиране на мотивационните фактори, участващи в изготвянето на
анкетната карта. Сред тях са: трудовото
възнаграждение, отношенията в екипа,
личната отговорност, стилът на управление, условията на труд, социалният климат,
възможността за растеж, сигурността на
работното място и пр.
Анкетните карти и за двете фирми са
еднакви, за да има съпоставимост на дан
ните при оценката и анализа на резултатите. Предварително е направено писмено
обяснение за съдържанието на анкетата и
уговорката, че тя е анонимна.
Анкетирани са по 10 лица от двете фирми.
Мотивационните фактори са ранжирани по
методиката на доц. д-р Еленко Захариев, ръководител на МП „Бизнесадминистрация”.
При първата фирма, анкетираните са
посочили като най-значим фактор възможността за развитие, докато при втората
- трудовото възнаграждение. Причина е в
различните браншове, в които функционират фирмите.
Във фирмата „X” е видно, че от една страна, възможността за развитие на персонала
е значително висока (80%), а от друга, - не
може да се подценява значимостта на научно-техническия прогрес, което е и основната й дейност.
Фирма „У” функционира в производствена сфера, което в известна степен влияе на

не особено силната мотивационна потребност от развитие.
Отношението в екипа и в двете фирми е
поставено на едно и също място по значимост и със сходна удовлетвореност (70%).
Причините могат да се търсят в корпоративната култура и в добре развития социален
климат. По своята същност двигател на
всяка фирма е човешкият фактор, и в частност работата в екип, т.е. високият процент
на задоволяване на тази мотивационна
потребност е ключов фактор за фирменото
развитие.
В разглежданите фирми мотивационният фактор участие в печалбата е с ниска
степен на удовлетвореност, съответно 30%
към 20%. От участниците в анкетата той е
поставен на 14-а позиция.
И така при фирмата „X” броят на факторите с удовлетвореност 50% и над 50% е значително по-голям, отколкото при фирмата
„У". Причините са комплексни - сферата на
дейност, личната мотивираност на персонала, външната мотивация и други.
От гореизложеното се налага изводът,
че просперитетът на една фирма зависи
правопропорционално от степента на мотивация на персонала, която е постоянна
грижа на мениджърския екип. Това поставя
въпроса: Как мениджърът да се справи с
тези различия и да съумее да ги хармонизира с общите цели на фирмата? Трудно
е да се даде еднозначен отговор, но като
че ли изходът е мотивацията на хората да
се опознае, без да бъде осъждана и да се
използва индивидуален подход, за да бъде
удовлетворена.
Д. Стоянова, Ил. Попов,
МП „Бизнесадминистрация”

Какво постигнахме Първите европейски приложения
към дипломите на Академията
Тази учебна година (2010 – 2011 г.) ние
от ръководството на локалния офис на
AIESEC - Свищов си поставихме целите:
да изпратим и да посрещнем 40 стажанти, да предоставим на свищовските
студенти 17 лидерски позиции и да съдействаме за увеличение на членския
състав.
Вече имаме 19 души стажанти, 11
заеха лидерски позиции, 7 са със стаж
и лидерска позиция, а членската ни маса
достигна 46 души.
През цялата двадесетгодишна история на AIESEC – Свищов за първи път
се достигат подобни резултати. Организацията получи и награда за най-добра
делегация на конференцията на АСТ. До
края на годината предстои работа по
реализирането на проектите Come &
Share, BIP и NGO Development.
Постигнатото е благодарение на активната работа на членовете ни.
AIESEC

Годишнина
Тържествено бе
отбелязана 148-ата
годишнина от рождението на Алеко
Ко н с т ан т ин о в в
Свищов.
По традиция от
1938 г. свищовските студенти участват в тези тържества. Най-голямото тяхно
д ру жество, съ з д а дено
през 1937 г. и съществуващо до 50-те години на ХХ
век, носи неговото име.
То издава “Алеков лист”,
в който кани за участие
известни литературоведи,
организира сказки за писателя, тържествени шествия от висшето училище,
през родната му къщата
до неговия паметник в градинката на читалището.
И тази година представители на Академията се
включиха в честването на
годишнината на Алеко.

През ноември и декември бяха връчени дипломите на бакалаврите от 4-те факултета на
Академията. Към тях, за първи път в историята
на висшето училище, по желание на абсолвентите (чрез лична молба до ректора), бяха
издадени европейски приложение на български и английски. Те съдържат цялата необходима информация за системата на обучение,
през която е минал студентът - дисциплини,
хорариум, кредити, оценки, какви професии
може да практикува (както и информация за
образователната система в България). Чрез
тези приложения работодателите от страните
в ЕС могат да преценят по-добре квалификацията на младите хора, които кандидатстват
за определени работни позиции.
Първи връчи дипломите си факултет „Стопанска отчетност”. В тържествена обстановка 453-ма абсолвенти, от които 38 с отличен
успех, получиха дипломите си от декана доц.

На Алеко Константинов
Щастливец! Тъй себе си нарече
и от всяко земно благо се отрече,
за да бъдеш ти на истината първожрец.
Какво от туй, че никога не бе щастлив,
че твоят път на всяка стъпка бе трънлив
и неувенчан приживе със венец?
Щастливец!
Ти съумя от всяка суета
да отвърнеш гордо поглед и света
да гледаш отвисоко като сърцевед.
Затуй ти себе си „щастлив” нарече
и от всяко земно благо се отрече,
за да тържествува истината вред.
Доц. Рашко Иванов

Честит 8-и март!
Скъпи жени,
Бъдете нежни, красиви, вдъхновени,
прекрасни, бъдете себе си! Нека да
има много слънце, усмивки, споделени
мигове и магия във всеки ваш ден!

Ст. Стефанов. На 70 от тях към дипломите
имаше европейски приложения. През декември деканите на факултетите "Финанси",
"Производствен и търговски бизнес" и "Мениджмънт и маркетинг" в лицето на доц. д-р
Р. Лилова, доц. д-р В. Минков и доц. д-р Ив.
Марчевски също връчиха дипломите.
От „Финанси” се дипломираха 430 души, с
20 отличници, като 43-ма пожелаха европейско приложение.
„Производствен и търговски бизнес” имаха
221 дипломанти, от които 5-ма отличници. 27
абсолвенти получиха европейското приложение.
Първенец по получени европейски приложения към дипломите - 203 бе факултет „Мениджмънт и маркетинг”. От 360 абсолвенти
отличници бяха 29.
АМ

Наш възпитаник издаде
първата си книга
Илия Вълчев, който
завършва специалност
“Финанси и кредит” в
СА “Д.А.Ценов” издаде първата си поетична
книга наречена “Есенен
мъж”. По време на пребиваването си в Свищов
е член на литературния
клуб “Алеко Константинов” към читалището и
участва активно в неговите изяви. По-късно
доразвива своята икономическа подготовка
с квалификации по спе
циалностите “Методология на счетоводната
отчетност" и “Стопански
мениджмънт" във ВИНС
- Варна. Работи като главен счетоводител и управител на фирма. Печата
стихове във в. “Пулс”, в
сп. "Пламък" и в реди-

ца литературни
сборници.
Стих о в е те му в
"Есенен мъж" се отличават с класическа поетична форма, с пластичност
на езика и ярка образност. Те са пропити със
сърдечност и топлота на
лирическия рисунък, с
яснота и деликатност на
поетическото внушение.
За Илия Вълчев изглежда
поезията е дълбока духовна потребност и спасение от ежедневието.
Неговият дебют на поетичното поприще не
може да не бъде забелязан.
АМ

Дискусия...
От 3 стр.
Обърнато бе внимание,
че интерес към списанието
се проявява в Русия, Германия, Великобритания и други
страни.
Ректорът доц. д-р Адамов
подчерта необходимостта
от сближаване на висшите
училища и редколегии чрез
публикуване на научни разработки. Той предложи създаването на съвместно списание “Икономика 21”, като
на първо време в него се
пускат най-добрите материали от всичките икономически
издания. За целта техните
главни редактори трябва да
направят подбора.
Ръководството на Академията се ангажира да
постигне съгласие със сродните университети списание
„Икономика 21” да стартира
през 2011 г.
Приет бе заключителен
документ, който дообогати
стария. В него бе заложено
да се осигури целево финансиране на изданията от
фонд „Научни изследвания”
въз основа на разработени
проекти; да се проучат възможностите електронното
списание „Диалог” да публикува резюмета на основни
статии в научната периодика
и да се създаде в него нова
рубрика „Предложено от”;
да започне издаването на
сп. „Икономика 21” от 2011
г. като на първата среща се
разгледат въпросите за организацията и начина му на
финансиране.
АМ
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