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20 години катедра "търговски бизнес"

Катедра „Търговски бизнес” беше съз-
дадена преди 20 години, през есента на 
1991. Тя, както и факултет „Производствен 
и търговски бизнес”, стартираха с решение 
на академичното ръководство по онова 
време. Двадесет години не са голям период 
от време, но все пак това са осреднените 
години на нашите студенти.

Като първи ръководител на катедра 
„Търговски бизнес” мога да отбележа, че 
началото беше много трудно. Още повече, 
че на катедрата бяха възложени за управле-
ние две специалности, които днес се разгра-
ничават като „Икономика на търговията” и 
„Икономика на кооперациите”. Основната 
трудност обаче се свързваше с липсата на 
подобна учебна документация и на опит в 
нейната разработка. Освен това, бързата 
смяна на правителствата през деветдесетте 
години на миналия век изискваше постоянно 
отстояване на позициите на посочените две 
специалности.

Днес като декан на факултет „Произ-
водствен и търговски бизнес” мога безпри-
страстно да дам висока оценка за работата 
на катедра “Търговски бизнес”. Създадени 
са и функционират три магистърски про-
грами, а също и нова бакалавърска специ-
алност “Икономика на туризма”. Сериозна 
заслуга на катедрата е формирането на 

оптимална образо-
вателна, научна и 
кадрова политика, 
на значителен и ви-
соко квалифициран 
преподавателски 
ресурс. Израз на 
тази политика са ус-
пешните доцентури 
и докторантури през последната година и 
половина. За всичко това е задължителна 
благодарността към ръководителите на 
катедрата, към първите преподаватели-
основатели и към сегашния състав на това 
учебно звено. Постигнатите успехи не биха 
били възможни без усилията и без съдей-
ствието на ръководствата на висшето учи-
лище, за което сме признателни.

Разбира се, още много добри думи могат 
да се адресират към колектива на катедра 
„Търговски бизнес”. Уверен съм, че бъдещото 
развитие на катедрата се очертава още по-
благоприятно. Основание за това ми дава 
нейният високо ерудиран преподавателски 
състав.

На добър път, скъпи приятели, и бъдещи 
успехи!

Доц. д-р Венцислав МинкоВ,
декан на факултет  

“Производствен и търговски бизнес”

Мисли за миналото, за 
настоящето и бъдещето 
на катедрата ни

 
     Уважаеми колеги,
     Академичното ръководство на СА “Д. А. Ценов” -  
Свищов с уважение ви поднася своите поздрав-

ления по случай 20-годишнината от създаването на 
катедра “Търговски бизнес”.

През изминалия период вашата катедра подготви не 
само високо квалифицирани специалисти в областта 
на търговията, без които не можем да си представим 
стопанското израстване на България, но в нея се фор-
мираха и израснаха учени, които със своите изследва-
ния и теоретични концепции са водещи в областта на 
икономиката и управлението на търговията.

Убедени сме, че катедрата ви разполага с научен 
потенциал, а има и амбицията все така ревностно 
да поддържа най-добрите академични традиции и 
да продължи образователната и научноизследова-
телската си мисия в името на доброто бъдеще на 
националното стопанство на Република България.

Впечатляващи са усилията ви за адаптивност на 
знанията към реалните условия на пазарното сто-
панство и практиката на управление, които давате 
на студентите.

 Приветстваме стремежа на преподавателите от 
катедра „Търговски бизнес” към по-висок профе-
сионализъм в учебния процес и издигането му до 
изискванията на модерния европейски опит. 

С любов множете съзидателството, творчеството 
и откривателството по пътя към цивилизационния 
просперитет на нашето висше училище и Родина-
та ни!

Честит юбилей!
       Ректор: доц. д-р В. АДАМоВ

Доц. д-р Марияна 
БожиноВА, 

ръководител катедра 
„Търговски бизнес”

Катедра „Търговски 
бизнес” е едно сравни-
телно ново учебно-научно 
звено в 75-годишната за-
бележителна история на 
Стопанска академия „Д. 
А. Ценов”. Тържественото 
отбелязване на 20-годиш-
нината на катедрата е 
повод за равносметка на 
изминатия път и за марки-
ране на нови хоризонти в 
учебната дейност и науч-
ните изследвания.

Катедра и специалност 
„Икономика и организа-
ция на вътрешната търго-
вия” са открити още през 
1973 г., с решение на Ака-
демичния съвет, одобрено 

от Комитета за наука, тех-
нически прогрес и висше 
образование, като за ръ-
ководител на катедрата е 
назначен доц. д-р Стефан 
Александров. Приети са 
седем випуска, от които 
завършват 362-ма сту-
денти. После централно 
е преустановен приемът 
по тази специалност и 
катедрата е закрита.

На основание Закона 
за академична автономия 
от 1990 г. и благодарение 
новаторския дух на рек-
тора на Академията доц. 
д-р Атанас Дамянов (сега 
професор дин), през 1991 
г. се утвърждава нова ор-
ганизационна структура 
на висшето училище. В 
рамките на новосфор -
мирания факултет „Про-
изводствен и търговски 
бизнес” е създадена ка-
тедра „Търговски бизнес” 
със заповед № 857 от 14 
ноември 1991 г. на Рек-
тора на Академията. За 
нейн ръководител е из-
бран доц. д-р Венцислав 
Минков, който е на този 
пост до 1999 г. Полагането 
на основите е най-трудно. 
Необходимо е в кратък 
срок да бъдат изготвени 
учебните документации 
на разкритите към кате-
драта нови специално-

сти „Търговски бизнес и 
посредничество” и „Ко-
оперативно дело”, чиито 
първи прием е осъщест-
вен през учебната 1992/93 
г. По този начин се реа-
лизира една от целите, 
посочени в завещанието 
на Дарителя на СА „Д. А. 
Ценов”, а именно: „… да 
се основе и издържа от 
прихода на фонда едно 
Висше търговско учи -
лище. … Дисциплините, 
които ще се преподават 
трябва да обгръщат тър-
говските науки, финансо-
вите науки, търговското 
право и т.н.”. С Поста-
новление на Министер-
ския съвет от 12.03.1997 
г. за утвърждаване на 
Държавен регистър на 
образователно-квалифи-
кационните степени по 
специалности във висши-
те училища на Република 
България двете специ-
алности се преименуват 
съответно в „Икономика 
на търговията” и „Иконо-
мика на кооперациите”. 
Специалност „Икономика 
на търговията” се утвърж-
дава на една от челните 
позиции, според предпо-
читанията на кандидат-
студентите, а възпитани-
ците й намират успешна 
професионална реализа-

ция, тъй като търговията 
пронизва дейността на 
всички стопански субек-
ти. Досега завършилите 
специалност „Икономика 
на търговията” са 1790, а 
дипломираните по спе-
циалност „Икономика на 
кооперациите” - 629.

Постоянен е стреме-
жът на преподавателския 
състав на катедрата към 
актуализиране на учеб-
ните планове и програми, 
към усвояване и прилага-
не на съвременни методи 
на обучение, отговарящи 
на европейските и све-
товните образователни 
стандарти. Безспорен е 
приносът в тази насока 
на втория ръководител 
на катедрата - доц. д-р 
Дучка Добрева, която със 
своята упоритост, всеот-
дайност и взискателност 
е ярък пример за нес-
тихваща мотивация към 
самоусъвършенстване. 
Периодът на нейното уп-
равление (1999-2005 г.) се 
характеризира с успешно 
стартиране и развитие на 
магистърското обучение 
и докторантурата като 
трамплин за израстване в 
научни степени и звания и 
утвърждаване авторитета 
на катедрата.   

на 3 стр.

Младост, иновативност, интензивен 
растеж – това е нашата катедра

За годината и мястото 
ще разкажат други, но аз 
си спомням, че факулте-
тът се роди в условията 
на надежда, желание и 
опити за промяна на ста-
туквото. Умишлено ще 
избегна споменаването 
на имена, с оглед да се 
предпазя от пропуски 
и грешки в подредбата, 
но няма да пропусна да 
отбележа, че виждания и 
интереси на реформатор-
ски настроени препода-
ватели са акушерствали 
при раждането на новата 
структура. Явно са го сто-
рили добре и за добро, 
щом днес честваме 20-го-
дишнината на „младежа”. 
За бързото му „изправяне 
на крака” и „прохождане” 
спомогнаха свободата на 
академичния дух на мла-
дите и опитът на патилите, 
които заедно поеха риска 
на начинанието. Инови-
раха се учебни планове, 
създадоха се нови специ-
алности, коренно се про-

мениха учебни програми 
по съществуващи дисци-
плини. Някои се отказаха 
по пътя, други напусна-
ха трасето, а трети и до 
днес, носейки „деканския 
жезъл” или „асистент-
ската папка” поддържат 
и развиват научно-обра-
зователния потенциал на 
факултет „Производствен 
и търговски бизнес”, в 
частност – на катедра 
„Търговски бизнес”.

Връщайки се към духа 
на ония времена, не мога 
да се откъсна от впечат-
лението, че тогава малки 
и големи неща, проти-
воречия и единомислие, 
напредничавост и консер-
ватизъм, по някакъв осо-
бен начин, много бързо 
се съчетаха и дадоха 
резултати: отлични кан-
дидат-студенти, отлични 
дипломанти, незабавна 
реализация, научни раз-
работки, преподавател-
ска кариера.

на 2 стр.

наши книги

Оптимистът помни лошото, песимистът - хубавото,
а мъдрият – важното! (от собствената градинка)

катедра “Търговски бизнес”, 1999 г.
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направеното 
с любов...
от 1 стр.
Няма да пропусна и 

нещо, което и днес чувст-
вам „по коридорите” на 
факултета – толерант-
ност, доброжелателност, 
взаимопомощ. Дали са 
наследството от първия 
му декан, дали са заветът 
на споминалите се коле-
ги, или е „духът на новото 
хилядолетие”, но нека да 
ги има.

И тъй като дългите спо-
мени, поучения и мъдро-
сти са отегчаващи, ще 
припомня, че когато нещо 
се прави с любов, резул-
татът няма начин да не е 
хубав. 

Доц. д-р николай 
колеВ

По повод чест-
ването на 20-го-
дишнината си ка-
тедра “Търговски 
бизнес”, органи-
зира на 12 и 13 май 
2011 г. юбилейна 
научнопрактиче-
ска конференция 
с международно 
участие на тема 

“Съвременни измерения на търговския 
бизнес – комуникация между наука 
и практика”. Депозираните научни 
доклади надхвърлят 160, а поради съ-
авторство в някои от тях – научните 
изследователи са около 180. Очертани 
са четири модула, отразяващи основ-
ните измерения на търговския бизнес, 
а именно: Модул І “Финансови, отчетни 
и информационни измерения на тър-
говския бизнес”; Модул ІІ “Управленски 
подходи и маркетингови решения в 
търговския бизнес”; Модул ІІІ “Глоба-
лизация и конкурентоспособност на 
търговския бизнес”; Модул ІV “Туризмът 
в съвременната икономика – реалности 
и перспективи”. 

Общият брой заявени и изпратени 
доклади е 162. На представители от 
Стопанската академия са 71 (препо-

даватели и докторанти), а от тях 14 са 
на студенти от специалности в ОКС 
“Бакалавър” - “Икономика на търго-
вията”, “Икономика на кооперациите”, 
“Икономика на туризма” и в ОКС “Ма-
гистър” – “Мениджмънт на търговската 
дейност”. Докладите на представители 
от практиката са 3.

Висшите училища в страната са 
представени от: УНСС с 20 доклада; 
ИУ – Варна с 13 доклада; НБУ – София 
и ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”са с 
по 5 доклада; СУ “Св. Климент Охрид-
ски”, РУ “Ангел Кънчев”, ЮЗУ “Неофит 
Рилски” – Благоевград и УХТ – Пловдив 
имат по 2 доклада, а Бургаски свободен 
университет и  Колеж по туризъм – Бур-
гас са с по 1 доклад. 

Чуждестранните участници в конфе-
ренцията са 28 с 21 доклада. Те са пред-
ставители на: Молдова (7 доклада); 
Украйна (4 доклада); Русия (3 доклада); 
Азербайджан (2 доклада); Беларус (1 
доклад); Македония (1 доклад); Сърбия 
(1 доклад); Полша (1 доклад); Албания 
(1 доклад).

Въз основа на представените до-
клади, очакваме интересни дебати и 
изводи.

Доц. д-р Светослав илийчоВСки

Юбилейна конференция

наши книги

Катедра „Търговски 
бизнес” е акредитирана 
да обучава в образова-
телната и научна 
степен „доктор” 
по специалност 
05.02.18 „Иконо-
мика и управле-
ние (Търговия)” 
с  н а й - в и с о к а 
оценка. В исто-
рически план ця-
лостното разви-
тие на специал-
ността дава възможност 
за непрестанното изграж-
дане на подходяща науч-
на среда за подготовка на 
докторантите. 

В основите на това 
обучение се полагат: опи-
тът на членовете на ка-
тедрата в научните из-
следвания; степента на 
развитие на тематичните 
направления в теорията 
на търговията; възмож-
ностите за насочване на 
докторантите към акту-
ални и значими проблеми 
на търговската наука и 
практика; условията за 
развитие на интегратив-
ни връзки между изсле-
дователската и учебната 
дейност.

През 20-те години от ос-
новаването на катедрата 

в научната специалност 
„Икономика и управление 
(Търговия)” се обучават 19 

докторанти, от 
тях един чуж-
денец. Успешно 
са защитени 7 
дисертации, 1 
докторант е с 
разкрита проце-
дура за защита, 
5 са отчислени 
с право на за-
щита, а 6 още се 

обучават. 
Постигнатите резул-

тати са достойни за ува-
жение. Те са резултат 
както от предаването на 
натрупания опит, знания и 
умения, така и от упорит, 
непрестанен и търпелив 
научноизследователски 
труд. 

Първата аспирантура е 
от 1995 г. Тя е на Ангелина 
Ангелова, която е зачи-
слена към катедра „Тър-
говски бизнес” в редовна 
форма. 

Поставено е началото 
на научното ръководство, 
обсъждането на дисерта-
ционните трудове и под-
помагането на изследо-
вателските проучвания на 
младите научни работни-
ци.                   на 4 стр.

Посветеност на 
докторантурата

Магистърската програ-
ма “Търговия” е въведена 
за първи път в редовната 
форма на обуче-
ние през учеб -
ната 2000 -2001 
година. Първият 
випуск, който се 
дипломира по 
новите изисква-
ния в бакалавър-
ската степен, е 
приет магистра-
тура по тази про-
грама. До днес в 
нея се обучават магистри 
без прекъсване. Катедрата 
осъществява два приема по 
магистърската програма 
“Мениджмънт на търгов-
ската дейност” в задочно 
обучение през 2001-2002 и 
през 2003-2004 г. 

В дистанционната форма 
на обучение магистърска 
програма стартира през 
2002 г. По решение на Ака-
демичния съвет от 20 март 
2002 г. “Мениджмънт на тър-
говската дейност” заменя 
магистърската програма 
“Търговия”. Нейни ръково-
дители са: от създаването 
й до 2005 г. - доц. д-р Дучка 
Добрева със секретар – гл. 
ас. д-р Марияна Божинова; 
от 2005 г. до 2008 г. – доц. д-р 

Венцислав Минков, секре-
тар – доц. д-р Марияна Бо-
жинова; а след това – доц. 

д-р Марияна Бо-
жинова, секретар 
– гл. ас. д-р Теодо-
ра Филипова.

В “Икономика 
и менид жмънт 
на туризма” са 
разработени уче-
бен план, учеб-
ни програми и 
учебно-методич-
ни материали от 

2005-2006 г. само за дис-
танционното обучение. Ръ-
ководител за кратко време 
е доц. д-р Дучка Добрева, 
а след това от края на 2005 
г. е доц. д-р Марияна Божи-
нова. От 2008-2009 г. неин 
ръководител става доц. 
д-р Венцислав Минков, а 
секретар от създаването на 
програмата до днес е доц. 
д-р Симеонка Петрова.

Магистърската програ-
ма “Търговско посредни-
чество и инвестиционно 
банкиране” е разработена 
съвместно с катедра “Фи-
нанси и кредит”, но се адми-
нистрира от катедра “Тър-
говски бизнес”. Тя започва 
своя живот през 2007-2008 
г. Ръководител е  доц. д-р 

Венцислав Минков, а се-
кретар – доц. д-р Петранка 
Мидова.

Една година по-късно са 
приети първите студенти в 
дистанционна форма на обу-
чение след професионален 
бакалавър и след бакалавър 
или магистър по неикономи-
чески специалности (второ 
висше).

Актуализация на учеб-
ния план и на учебните 
програми в магистърските 
програми се извършва пе-
риодично. Последната от 
тях е през 2010-2011 г. 

Броят на обучаваните 
магистри от стартирането 
на магистърските програ-
ми към катедрата до днес, 
в “Мениджмънт на търгов-
ската дейност” - редовно 
обучение, след бакалавър 
са 225 студенти, в задочно-
то – 28, а в дистанционното - 
896. В дистанционна форма 
след професионален бака-
лавър по икономика от 2008 
г. до днес са 91, а по неико-
номически специалности 
са 36 студенти.

В магистърската програ-
ма “Икономика и менидж-
мънт на туризма” - дис-
танционно обучение след 
бакалавър от 2005 г. до днес 

завършват 155 студенти; 
след професионален бака-
лавър от 2008 г. до сега - 25 
и по неикономически спе-
циалности – 13.

По програмата “Търгов-
ско посредничество и ин-
вестиционно банкиране” 
в дистанционната форма 
след бакалавър от 2007 г. до 
сега са обучени 128 студен-
ти, от професионален бака-
лавър от 2008 г. до днес - 18, 
а по неикономически спе-
циалности за същия период 
те са 3-ма студенти.

Магистърските програми 
формират широкопрофилни 
специалисти със солидни 
знания за мениджмънта на 
съвременната търговска 
дейност. Те им позволяват 
да работят като мениджъ-
ри, директори, аналитични 
специалисти и експерти в 
предприятия и търговски 
вериги с чуждестранно 
участие, в стокови борси, 
тържища, дистрибуторски 
фирми, логистични центро-
ве, търговски кантори. За-
вършилите могат да прила-
гат знанията и уменията си 
и за създаване на собствен 
бизнес. 

Доц. д-р Теодора 
ФилиПоВА

Магистърските ни програми
дават добър старт в живота

Процедурата по откриване на 
най-новата специалност „Ико -
номика на туризма” към катедра 
„Търговски бизнес” се извършва с 
решение на Академичния съвет от 
17 декември 2008 г. Няколко месе-
ца по-късно на 11 март 2009 г. той 
утвърждава учебната документация на специалността 
(учебен план и програми, а също и квалификационна ха-
рактеристика). Първият студентски прием за обучение в 
новооткритата бакалавърска специалност е през учебната 
2009-2010 г., в редовна и задочна форма.

Необходимостта от подготовката на кадри с бакалавър-
ска икономическа квалификация по туризъм е породена 
от все по-нарастващата роля на отрасъла в икономиката 
на страната ни. В същото време един от проблемите на 
туризма в България е липсата на достатъчно и добре под-
готвени кадри. В този смисъл, с откриването на специал-
ността, катедра „Търговски бизнес” ще даде своя принос 
в подготовката и развитието на висококвалифицирани 

кадри, необходими за туристическия бизнес.
Обучаваните студенти в специалност „Икономика на ту-

ризма” формират теоретични знания и практикоприложни 
умения в областта на организацията и управлението на 
туризма на различни пространствени и фирмени равни-
ща. Студентите от специалност „Икономика на туризма” 
изграждат професионалния си профил от знания и умения 
за самостоятелно или в екип изпълнение на технологични, 
селективни, аналитични, оценъчни, експертизни, прогнос-
тични и проектантски дейности, базирани на разнопосоч-
ността и широкопрофилността на учебната теоретична 
подготовка.                              Доц. д-р Петя иВАноВА

Икономика на
туризма

кръгла маса на катедра “Търговски бизнес” по проект на тема 
„Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в Бъл-
гария” - 2008 г.

кръгла маса на катедра „Търговски бизнес” за 
туристическите клъстери - 2010 г.
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Уважаема доц. Божинова,
Уважаеми колеги,

От името на академичния състав на катедра 
„Икономика на търговията” на УНСС и лично от 
мое име искаме най-сърдечно да ви поздравим с 
20-годишния юбилей от създаването на катедра 
“Търговски бизнес” и специалност „Икономика на 
търговията”.

Много или малко са 20 години? Постигнатото от 
вас доказва, че те са достатъчни, за да бъде из-
градена една престижна специалност и катедра, в 
които студентите получават отлично образование 
по теорията и практиката на търговията, а техните 
преподаватели – професионално удовлетворение 
и високи постижения в провежданото обучение и 
научноизследователската дейност. 

С удовлетворение отбелязваме, че през изми-
налите години между преподавателите от двете 
катедри се утвърдиха отношения на взаимно разби-
рателство и съдействие между професионалисти, 
които имат обща кауза – да утвърждават престижа 
на специалността, да учат своите студенти на тън-
кото изкуство да бъдат най-добрите топ мениджъри 
в сферата на търговията, да бъдат почтени търгов-
ци, добри познавачи на последните постижения в 
търговската наука и практика, да обичат и да бъдат 
верни на своята професия. Развиха се отношения 
и на сътрудничество, осъществявано в различни 
направления и форми – участие в съвместни научни 
прояви, изготвяне на рецензии, преподавателска 
дейност и т.н. 

Вярваме, че ползотворното сътрудничество и от-
ношенията на приятелство в съвместната ни работа 
ще продължат и в бъдеще. Пожелаваме на акаде-
мичния състав на катедрата успехи в подготовката 
на нови поколения търговски кадри и в преодоля-
ването на предизвикателствата пред търговията и 
търговската наука. А в личен план – крепко здраве, 
дълъг живот и много човешко щастие.

Проф. д-р йорданка Владимирова, 
ръководител катедра

“икономика на търговията”, УнСС – София   

на висшето училище ще бъдат наградени проф. д-р 
ик.н. Николинка Сълова и проф. д-р ик.н. Цветан Йон-
чев за техния принос в развитието и утвърждаването 
на академичното търговско образование, за науч-
ното им творчество с фундаментална и приложна 
насоченост, за създадените между катедрите връзки 
и по повод 20-годишнината на катедра “ТБ”.

Н а  п ъ р в о 
място сред науч-
ните изяви на ка-
тедра „Търговски 
бизнес” е участи-
ето в конферен-
ции, семинари и 
дискусии както 
в страната, така 
и в чужбина - До-
нецк, Братисла-
ва, Ниш, Исмаи-
ля, Москва. През 

последните пет години тези изяви са 
над двадесет. На тях катедреният със-
тав показва своите знания, умения и 
заинтересованост по обсъжданата 
проблематика.

Сериозни позиции имат членове-
те на катедрата и в публикационната 
дейност. Най-значимите монографии 
са посветени на търговските сделки с 
интелектуална собственост, търговско-
то посредничество при сделки с взема-
ния, управлението на търговските обек-
ти, търговското кредитиране, дистрибу-
ционната политика на икономическите 
субекти, потенциала на българските 
туристически посредници.

Израз на научната активност на 
младите преподаватели са студиите, 
разработени от тях по проблеми на 
борсовата търговия, на организация-
та на продажбите, на факторинговото 
посредничество, на управлението на 
дебиторската задлъжнялост, на дист-
рибуцията на потребителски стоки, на 
безопасността в туризма.

Темите на научните изследвания 
на преподавателите кореспондират с 
възможностите за актуализиране на 
лекционния материал в съответствие 

с проблемите и тенденциите на съ-
временното развитие на търговския 
бизнес.

Традиция в катедрата е организира-
нето на студентски научни семинари 
по въпросите на бизнес инкубаторите 
и информационните центрове, за въз-
можностите, свързани с финансиране 
и кредитиране на търговския бизнес, 
за конкурентоспособността на бъл-
гарските екопродукти на Европейския 
пазар, както и проблеми на търговско-
то посред-
ничество, а 
също и за 
икономиче-
ските и ор-
ганизацион-
ните аспе-
кти на соб-
ствеността. 
Тези изяви 
на студен-
тите се на-
сърчават от 
преподава-
телите. 

Членове-
те на катедрата насочват усилията си 
и върху работата по индивидуални и 
колективни проекти. Към Института за 
научни изследвания от 2001 г до сега те 
са 13, което доказва, че катедреният 
състав работи много ефективно. 

Първият проект през 2001 г. е “Про-
блеми на активизирането на стоковата 
борсова търговия в България” с чети-
рима преподаватели, от които един 
докторант. След това се зареждат: 
„Фактори за развитие на търговското 
предприемачество в България” (2002 
г.) – участват шестима, от тях двама са 

докторанти; “Проблеми на търговското 
обслужване в контекста на защита пра-
вата на потребителите в България” (2003 
г.) – работят шестима, от които трима 
докторанти; “Изследване на състояни-
ето на хотелиерския бизнес в България 
в следприватизационния период” (2004 
г.), екипът е от четирима, двама са док-
торанти; “Проблеми на конкурентоспо-
собността на българските екопродукти 
на Европейския пазар”(2005 г.) с петима 
участници - сред тях един докторант; 

“Съвременни 
предизвика -
телства пред 
туристическо-
то обслужва-
не у нас” (2006 
г.) – участват 
шестима, от 
които двама 
док торанти; 
„Развитие и 
конкурентос-
пособност на 
т ърговските 
вериги в Бъл-
гария” (2008 г.) 

– петима души, сред тях един докторант; 
„Оценка на възможностите на посред-
ническите предприятия за развитие на 
туризма в България” (2008 г.) – по него 
работи един човек; „Предизвикател-
ства пред иновационната активност в 
селския туризъм в България” (2009 г.) - 
петима участници, от които един докто-
рант; „Приложни аспекти на концепци-
ята за управление на база стойността 
по примера на публичните дружества” 
(2009 г.) е с трима участници; „Анализ 
на туристическите клъстери” (2009-2010 
г.), по него работят трима; „Изследване 

влиянието на публично-частните парт-
ньорства върху икономиката” (2010 г.), с 
петима участници - двама са студенти; 
„Възможности за усъвършенстване 
управлението на взаимоотношенията 
с търговските посредници в условията 
на икономическа криза” (2010 г.), участ-
ват в него двама преподаватели, един 
докторант и двама студенти.

Организирането на кръгли маси по 
повод на разработените проекти е 
практика в катедрата. Оживените дис-
кусии дават възможност за отразяване 
позициите на представители от практи-
ката и от неправителствени организа-
ции, а също и на докторанти и студенти, 
обучавани към катедрата. 

Въз основа на обзорния преглед на 
научноизследователската дейност на 
катедрата могат да се направят следни-
те обобщения за изминалия период:

- активно е участието на членовете 
на катедрата в научни изяви – конфе-
ренции, кръгли маси, дискусии; голяма 
е тяхната научна продуктивност; ус-
пешна е работата в екип и в разработ-
ването на съвместни учебници и учеб-
ни помагала; добра е комуникацията 
между докторанти и научни ръководи-
тели, което води до успешен завършек 
на докторантурата; иновиране има в 
съдържанието на учебния материал, 
който се обогатява и актуализира; науч-
ните проекти с практическа насоченост 
подпомагат израстването на асистенти-
те и докторантите в катедрата; активно 
се включват студентите и докторантите 
в научноизследователските проекти 
и в кръглите маси, организирани от 
катедрата. 

Доц. д-р Петранка МиДоВА

научните изяви на катедрата са наш приоритет

Младост, иновативност, интензивен ...
от 1 стр.
След внезапната смърт 

на доц. д-р Дучка Добрева 
до юли 2007 г. ръководител 
на катедрата е доц. д-р 
Венцислав Минков, а през 
последния четиригодишен 
мандат - доц. д-р Марияна 
Божинова.

Двадесет години са дос-
татъчен период за израст-
ване и съзряване, особено 
когато то се извършва с 
ускорен темп. Активната 
научноизследователска и 
публикационна дейност на 
академичния състав на ка-
тедрата доведе до ускорено 
научно развитие. Основите 
се полагат с първата защи-
тена докторска дисертация 
(2001 г.) и първата хабилита-
ция (2005 г.) по научната спе-
циалност 05.02.18 Икономи-
ка и управление (Търговия). 
През 2006 г. четирима члено-
ве на катедрата придобиват 
ОНС „Доктор”, а през 2009 и 
2010 г. - по един. Това е плод 
на работата както от страна 
на младите преподаватели, 
така и от страна на техните 
научни ръководители. Из-
ключителни са успехите на 
катедра „Търговски бизнес” 
в научното израстване през 
2009 и 2010 г., когато 5-ма 
преподаватели придобиват 
научното звание „Доцент”.

Понастоящем катедре-
ният състав се състои от 
10 преподаватели, от които 
7 доценти - доц. д-р Вен-
цислав Минков, доц. д-р 
Марияна Божинова, доц. 
д-р Петранка Мидова, доц. 
д-р Светослав Илийчовски, 
доц. д-р Симеонка Петров, 
доц. д-р Теодора Филипова 
и доц. д-р Петя Иванова, а 

нехабилитираните препо-
даватели са трима: гл. ас. 
д-р Венцислав Перков, ас. 
Любка Илиева (с открита 
процедура за защита) и ас. 
Пламен Кънев. Средната 
възраст на този състав е 
38,6 години, което определя 
катедрата като най-младата 
не само във факултета, но и 
в Академията. Иманентна 
характеристика на мла-
достта е иновативността и 
стремежът към развитие. 
Фактите за научно-пре -
подавателската дейност 
на академичния състав на 
катедрата потвърждават 
горната констатация. Пре-
подавателите повишават 
чуждоезиковата си квали-
фикация, а двама участват 
в преподавателска мобил-
ност по програма „Еразъм” - 
доц. д-р Марияна Божинова 
в Университета в Модена и 
Реджо Емилия (Италия) с 
цел преподаване през 2009 
г. и гл. ас. д-р Петя Иванова 
в Университета на Калиш 
(Полша) през 2008 г. с цел 
обучение.

Безспорен положителен 
ефект върху развитието на 
академичния състав на кате-
драта оказва ползотворното 
ни традиционно сътрудни-
чество със сродните кате-
дри от УНСС - София и ИУ 
- Варна. Корените му датират 
от 2002 г. и вече десет години 
трите катедрени колектива 
действат като една общност, 
спомагайки по този начин за 
развитието на всеки нейн 
член поотделно и на търгов-
ската наука в цялост.

Публикационната актив-
ност на преподавателите е 
висока, като само за пери-

ода 2004 - 2010 г. тя включва 
10 самостоятелни моногра-
фии и 4 в съавторство, 14 
самостоятелни студии и 14 
в съавторство, 45 статии, 68 
научни доклада и 43 учеб-
ници и учебни помагала, 
голяма част от които в съ-
авторство.

Ново предизвикателство 
пред катедрата е разкрива-
нето на специалност „Ико-
номика на туризма” за ОКС 
„Бакалавър”, благодарение 

на подкрепата на академич-
ното ръководство и специал-
но на ректора доц. д-р Велич-
ко Адамов. Това стимулира 
развитието на нови научни 
търсения и предоставя нови 
възможности за изява на 
преподавателския състав.

Много добри партньор-
ски отношения поддържа 
катедрата с катедрите от 
факултет „Производствен и 
търговски бизнес” и преди 
всичко с катедрите „АИ” и 
„ИБП”, с които организира-
ме съвместни обсъждания 
на дисертационни трудове. 
Наред с това, катедра „Тър-

говски бизнес” осъществя-
ва ползотворни контакти с 
катедри от другите факул-
тети като „Финанси”, „Ме-
ниджмънт”, „Застраховане 
и социално дело”, „Бизнес 
информатика” и др.

В приетите през 2008 г. 
учебни планове за ОКС „Ба-
калавър” катедра „Търгов-
ски бизнес” участва с 11 за-
дължителни и 4 избираеми 
дисциплини в обучението на 
почти всички специалности 

от Академията, извън адми-
нистрираните от катедрата. 
Това е още един атестат за 
извоювания авторитет на 
преподавателския състав на 
катедрата и за потребността 
от търговски знания.

Катедра „Търговски биз-
нес” се утвърди като авто-
ритетно, иновативно учеб-
но-научно звено на СА „Д. 
А. Ценов” и в бъдеще ще 
продължи да изпълнява сво-
ята отговорна мисия, посве-
тена на висококачественото 
обучение на студентите и 
развитието на Свищовската 
търговска школа. 

с почетна грамота и плакет

  членовете на катедрата - април 2011 г.

Междууниверситетски семинар - с. орешак, 
2008 г.
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Академичният състав 
на катедра „Икономика и 
управление на търгови-
ята” при Икономически 
университет – Варна най-
сърдечно ви поздравява с 
вълнуващото събитие – 20 
години от създаването на 
катедра „Търговски бизнес” 
в СА „Д.А.Ценов” – Свищов. 
Този юбилей е сериозен 
повод за равносметка, а 
катедрата посреща своя 
празник със забележи -
телни постижения. През 
изминалите години специ-
алността се утвърди като 
една от най-авторитетните 
и предпочитани специ -
алности не само в СА „Д. 
А. Ценов” – Свищов, но и 
в системата на висшето 
икономическо образова-
ние в България. Дълбоко 
уважение и признание за-
служават постиженията на 
катедра „Търговски бизнес” 
в научноизследователска-
та работа, насочена към 
разработването на акту-
ални и значими проблеми 
на теорията и практиката 
на търговията.

През тези двадесет го-
дини вие преподавателите, 
обединени от благородни 
идеи и намерения, неумор-
но влагате своя интелект, 
педагогически талант и 
професионална компе -
тентност в обучението на 
бъдещи специалисти в об-
ластта на търговията, които 
успешно се реализират в 
бизнеса, независимо от 
сложните и уникални усло-
вия, трансформации и ре-
форми в националната ни 
икономика. Без тях обликът 
на съвременна България 
нямаше да е същият.

Приветстваме усилията 
на всички преподаватели 
за развитието на катедрата 
като авторитетно научно 
звено, чиято отличителна 
черта е отказът от рутината 

и непрекъснато търсене на 
нови насоки за развитие. 
За нас е особено приятно, 
че ни свързват трайни от-
ношения на искрено и пло-
дотворно сътрудничество, 
обединяват ни общи идеи 
и стремеж за повишаване 
равнището на теорията и 
практиката на търговия-
та. Заедно с вас и ние се 
радваме на творческата 
ви зрялост, на един покорен 
връх във вашия професи-
онален и научен път, връх 
от който се откриват много 
хоризонти. Пожелаваме ви 
да продължите своя път със 
същия устрем, енергия и енту-
сиазъм, да раздавате щедро 
своя опит, знания и любов на 
вашите възпитаници.

Двадесет години е чу-
десна възраст, съчетаваща 
в себе си традиции и опит, 
съвместяваща по непов-
торим начин младостта и 
споменът за нея. Вярваме, 
че честваната годишнина 
ще е приятен повод за 
равносметка, в която ще 
надделеят задоволството 
и гордостта от постигна-
тото. Пожелаваме ви все 
така успешно да следвате и 
обогатявате академичните 
традиции, да вървите към 
нови върхове в учебната и 
изследователската работа, 
с много целеустременост и 
вдъхновение да умножава-
те вашите усилия за форми-
рането на специалисти с 
високи знания и квалифи-
кация, съответстващи на 
изискванията на съвремен-
ния търговски бизнес.

Честит празник, скъпи 
колеги!

Желаем ви от сърце 
добро здраве, лично щас-
тие, неизчерпаема духовна 
сила и нови професионал-
но-творчески постижения.

Доц. д-р Д. ДАнчеВ,
ръководител катедра „иУТ”

иУ – Варна

от 2 стр.
Особен принос в това отношение има един от първосъз-

дателите на катедрата – доц. д-р Дучка Добрева. Тя оставя 
траен отпечатък върху общото катедрено развитие със 
своите научни публикации, самоотвержен педагогически 
труд и управленски способности.

Първите успешно защитени дисертации са на гл. ас. 
Марияна Божинова (2001 г.) и на докт. Иза Мустафа Атиа 
Ростум (2002 г.). 

През 2006 г. катедрата постига един от най-високите ус-
пехи в обучението в докторантурата - успешно защитават 
дисертационните си трудове гл. ас. Петранка Мидова, гл. 
ас. Светослав Илийчовски, ас. Теодора Филипова и докт. 
Петя Иванова – една генерация, която продължава школата 
на създателите на катедра „Търговски бизнес”. 

Нараства авторитетът на катедра „Търговски бизнес”. 
Утвърждава се нейната научноизследователска мисия. 
А проекциите й в бъдеще се свързват с нови търсения и 
очаквания, отговарящи на съвременната търговска наука 
и висше образование и техните международни измерения 
и перспективи. 

Доц. д-р Симеонка ПеТРоВА

Посветеност на ...

отзиви

ПредставяМе

в моя живот е, когато кандидатствах 
в Стопанската академия и посочих 
„Икономика на търговията“ като първо 
желание в състезателния си картон. 
След завършването на магистратурата 
продължих образованието си в докто-
рантура, отново към катедра „Търгов-
ски бизнес“.

Знанията, които получих от преподавателите си, 
бяха полезни за успешната ми докторска защита и 
откриха път за моето развитие като университетски 
преподавател. Освен съвети, напътствия и безре-
зервна подкрепа от цялата катедра, в процеса на 
професионалното ми изграждане срещнах и прия-
тели. Благодаря, че повярвахте в мен!

Приемете сърдечните ми пожелания за неуморно 
творческо дръзновение и нови академични успехи!

Честит 20-годишен успешен път напред!
Гл. ас. д-р Марияна къТеВА 

най-правилният избор 
образование, в 
специалност "Тър-
говия", която за-
върших през 2002 
година към кате-
д ра „Търговски 
бизнес”. Мисля, 
че то е на европей-
ско ниво, а предполагам 
в последните години не-
щата са поели в още по-
добра посока. 

Очакванията, които 
имах, се оправдаха на-
пълно – базата беше 
прекрасна, препода -
вателите компетентни 
и ерудирани, а изуча-
ваните дисциплини – 

доста всеобхват-
ни, което ми даде 
знания в по-широк 
аспект на иконо-
миката. След спе-
циалността „Тър-
говия” завърших 
и специализация 

„Туризъм”. Дипломите, 
които получих, оказаха 
положително влияние в 
търсенето и намирането 
на професионална реа-
лизация. В момента ра-
ботя в Община Карлово, 
като главен специалист 
в сектор „Туризъм”.

Румяна ХРиСТоВА

доволна съм от полученото

ми за студентските годи-
ни в специалност „Ико-
номика на търговията”. 
Благодарен съм за полу-
чените специализирани 
теоретични знания и клю-
чови умения за целена-
сочено прилагане на нау-
ченото, за приятната ра-
ботна среда по време на 
лекциите и семинарните 
занятия и за отзивчивост-
та на преподавателите от 
едноименната катедра 
към мен и моите колеги. 

С  у д о -
в о л с т -
в и е  с и 
спомням 
както за 
у с п е ш -
н и т е 
опити за 
п р о в о -
к и р а н е 

на различни гледни точки 
и изграждане на анали-
тични умения и критичен 
поглед по икономиче -
ските въпроси, така и за 

създадените контакти и 
приятелства, голяма част 
от които са се запазили 
и до настоящия момент. 
Всичко това ми помага 
изключително много и в 
сегашната работа. Ако 
можех да се върна назад, 
без колебания бих се запи-
сал отново в специалност 
„Икономика на търговията” 
на СА „Д. А. Ценов”!

Момчил СПАСоВ, 
заместник-кмет на 

гр. Белене

Много са приятни спомените

Възпитаникът на Сви-
щовската стопанска ака-
демия Людмил Занев 
твърди, че успехът е в 
постоянството. Той е 
само на 31 години, но 
под негово ръководстово 
вече са над 200 човека. 
Като началник на отдел 
„Югозападен” - София 
в ИА “Военни клубове и 
военно почивно дело” 
към министерството на 
отбраната е натоварен с 
множество отговорности 
и дълги часове извънре-
ден труд. Упорството си 
в работата наследява от 
своите родители. След 
като завършва гимназия 
в родния си град Пле-

вен, той избира да про-
дължи обучението си в 
Стопанската академия в 
специалност “Икономи-
ка на търговията”. Днес 
коментира, че това е спе-
циалност, приложима в 
много сфери и е отлична 
преспектива за развитие 
в широк кръг от сектори. 

От преподавателите 
си в Академията получа-
ва не само икономичес-
ки знания, но житейски 
истини, които по-късно 
са му много полезни. 
Амбициозният Занев още 
като студент постъпва на 
работа като главен спе-
циалист на звено “Слу-
жебни жилища” в минис-

терството на отбраната. 
Завършва висшето си 
образование като ба-
калавър през 2007 г. и е 
назначен за началник 
сектор в същото минис-
терство. Въпреки натова-
рения си график записва 
магистърска програма 
“Търговско посредни -
чество и инвестиционно 
банкиране” и една година 
по късно получава магис-
търска диплома.

“Бъдете посоянни, а 
успехът сам ще дойде”, 
това е посланието, което 
Занев отправя към сту-
дентите на Стопанката 
академия.

АМ

Успехът е в постоянството 

п о д г о -
товка по 
с п е ц и -
а лн о с т -
та „Тър-
г о в с к и 
бизнес и 
посред -
н и ч е с т -
во” в об-
ластта на организация на 
доставките и продажбите, 
търговското посредничест-
во, търговското кредитиране, 
английския език, правото и 
др. ми помогнаха да получа 
желаната реализация след 
завършване на образова-
нието си в С А „Д. А. Ценов” 
- гр.Свищов.

Пожелавам на всички 
преподавателите от катедра-
та и на студентите от специ-
алността да са здрави, да 
вярват в себе си, да следват 
мечтите си и да са горди, че 
учат или работят точно в това 
висше учебно заведение. 

Честита 20-годишнина!
Адриана ДАнеВА, 

Агенция за държавни 
вземания - Русе

Отличната

влияние 
о к а з а 
о б у ч е -
ние то в 
б а к а л а -
върската 
и магис-
търската 
степен по 
търговия 

върху моето професионално 
развитие. В момента съм ме-
ниджър в търговска верига. 
Опитът, който придобих като 
студент, е изключително по-
лезен в работата ми.

Нашата Академия и спе-
циалността са прекрасен 
избор за развитие на всеки 
млад човек.

За да постигне човек 
висок стандарт на живот, 
трябва да е много амбици-
озен, за да расте професи-
онално, трябва да има нуж-
ната квалификация и ниво, 
което може да получи само 
при извървяването на пътя 
от бакалавър до магистър. 

На настоящите студенти, 
желая да бъдат максимално 
мотивирани, упорити, ам-
бициозни и да завършват 
образованието си до край, 
защото това ще им даде 
едно голямо предимство в 
живота и в намирането на 
по-добра работа.

Тихомир колеВ

Позитивно

Уважаеми колеги,

В  час - април 2011 г.

Абсолвентски бал на първия випуск от 
сп.“Търговски бизнес и посредничество” - 1997 г. 


