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Празник, изпълващ с национална гордост
В хилядолетната история на България има лица
и събития, които по своята значимост надхвърлят
рамките на една епоха и
бележат пътя на културния
ни възход. Едни от най-светлите личности, превърнали
със своето дело българите
в нация, са светите братя
Кирил и Методий, които славим от XI век до днес.
Честването им е неотменима духовна необходимост
и повод за законна гордост,
че онова, що сме дали на
света, завинаги ни поставя в
кръга на народите културни
съзидатели.
Денят на българската
просвета и култура и на славянската писменост – 24 май
е един от най-светлите, найкрасивите, най-българските
празници. Празник, който е
дълбоко скътан в сърцето,
в душата на всеки един от
нас. Той влиза в народния
календар не с постановления и наредби, а спонтанно, с въодушевлението на
пробуждащия се български
народ, далеч преди да възкръсне нашата държава
след вековно робство. Това
е празник на всички ни
Едва ли има друг народ,
който в своята хилядолетна
история на възходи и падения, на успехи и страдания
да се е уповавал в такава
степен на духовността. Надали друга нация тачи така
дълбоко своите първоучители, както ние тачим братята
Кирил и Методий. В нашата

любов към тях има нещо
мистично, което ни обрича
на вечно преклонение. От
тяхната духовна сила се зачена българската любов към

словото, знанието и просвещението, роди се българският дух.
И са прави някои от нашите най-изявени интелектуалци, които вярват, че
българската територия на
духа е единствената, която

Уважаеми г-н Ректор,
Скъпи преподаватели,
Драги студенти,
Приемете най-сърдечните ми поздравления по случай
Празника на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май!
Това е най-красивият, най-емоционалният, най-чистият
празник, дълбоко скътан в сърцето на всеки българин, тържество на българския дух и национална идентичност!
Преди буквите България беше силна, но не беше велика,
тя имаше своята армия и мечове, но нямаше словото и неговата мощ! Делото на светите братя Кирил и Методий
и техните ученици ни даде гордост и самочувствие.
Благодарение на словото българската държавност
се съхрани в годините на робството. Знанието е може
би най-великата максима на нашия народ, завещавана ни
от предците. Знанието е ключът към успеха и просперитета!
Ако искаме да бъдем бързо и успешно развиваща се
нация, ние трябва да запазим и да развием способност
та си да творим знания. България е доказала, че е силна
именно със своята култура, с таланта и интелекта на
своите граждани. И в най-тежките за своята идентичност години България се е съхранила, именно защото е
била държава на духа!
Уважаеми г-н Ректор,
Скъпи преподаватели и студенти,
На този светъл празник на словото и просветата се
обръщам към вас с пожелание да множите своите успехи,
да отстоявате все така, както и досега, авторитета
на нашата Алма Матер и град Свищов, да обогатявате и
развивате това безценно съкровище – знанието!
Нека Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”
продължава да бъде символ на висок академичен дух, на
традиции и новаторство, на висок професионализъм и
качество!
Честит празник!
Станислав БЛАГОВ
Кмет на община Свищов

не е търпяла поражения, не
е поробвана и дори в периоди на гнет е съхранила
свободолюбието си.
24 май е празник, който

ни изпълва с национална
гордост. Всяко честване ни
дава ново самочувствие за
това, че сме българи, че и
ние сме дали нещо на света.
В такива моменти си даваме сметка, че българската
държава е оцеляла и се е ут-

върдила като важен фактор
в тази част на континента,
благодарение й на словото, а не само на оръжието.
Държавата ни е била силна,
когато редом с крепостите
са се съграждали и книжовни школи.
24 май е не само една
традиция, един славослов,
но и импулс за самоусъвършенстване, за атакуване на
незнанието, безпаметността и духовната нищета. Той
ни прави съпричастни на
изконните въжделения на
българина да утвърждава
своят идентичност. Придава ни тръпката,че имаме
в нашата история такива
исполини на духа, че и в
наше време тяхното дело
тържествува.
Позволете ми още
веднъж, уважаеми колеги,
да ви поздравя с празника
24 май, да ви пожелая много
здраве и успехи в усилията
да съхраните и развиете
културната идентичност на
нацията, да запазите чист
извора на българското образование. Да помним сътвореното от предците и да
се прекланяме пред гения
на съвременниците.
На вас, скъпи студенти,
помнете своя род и език.
На вас, драги абсолвенти, на добър час в живота.
И нека не стихва жаждата
ни за знания, Духовното ни
възвисяване и светлият зов на
българщината у всички нас!
Ректор доц. д-р
Величко Адамов
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Доц. д-р Величко Адамов
номиниран за трети път
с „Doctor Honoris Causa”
С безспорен авторитет се
ползва ректорът на Стопанската академия в научните
среди в Молдова и Украйна.
Сенатът на Молдовската
икономическа ака демия
(на 9 септември 2010 г.) и

стави доц. Адамов като Ректор на Стопанската академия и изтъкнат български
учен финансист. След представянето, ректорът на одеското висше училище проф.
Михаил Зверяков предложи

Съветът на учените в Тернополската академия (на 23
февруари 2011 г.) номинираха доц. Адамов за „Doctor
Honoris Causa”.
На 26 април тази година за
трети път, висше украинско
училище, в лицето на Одеския държавен университет,
удостоява доц. д-р Величко
Адамов със званието „Doctor
Honoris Causa”. На церемонията присъства и българският
генерален консул в Одеса
Георги Проданов.
На заседание на Съвета
на учените в университета заместник-ректорът по
международни връзки проф.
Георгий Шубартовский пред-

на Съвета доц. Адамов да
бъде удостоен със званието
“Почетен доктор”. С пълно
единодушие Съветът гласува номинацията. На доц. д-р
Величко Адамов бе връчен
диплом за „Doctor Honoris
Causa на Одеския държавен
университет”.
Академичното слово на
новия Почетен доктор „Данъчните въздействия в условията на криза” бе посрещнато с голям интерес от
неговите одески колеги. Номинацията е част от изявите,
посветени на 90-годишнината
на висшето училище, която то
ще чества в края на май.
АМ

Впечатленията ми от вашата
Академия са много хубави
Дивябх Манчанда е роден
в Ню Делхи през 1954 г. Завършва колежа „Св. Стивънс”
към университета в Делхи.
Магистратурата му е от
Университета „Джавахарлал
Неру” в Делхи.
През 32 години дипломатическа служба той работи
в посолствата на Индия в
Египет, ОАЕ, Португалия,
Шри Ланка, Канада и Русия.
В България е от 1988 до 1990
г. като първи секретар и от
2009 г. като посланик.
- Ваше Превъзходителство, Индия е сред
световните радетели за
използване на атомната
енергия за мирни цели. В
страната ви има 20 атомни централи и тенденцията е те да се увеличават.
След катастрофата във
Фукушима има ли промяна на политиката ви
в това отношение?
- В момента и в Индия
тече дискусия за и против
използването на атомната енергия. Но правителството вярва, че ако се
вземат всички необхо-

дими модерни мерки за
безопасност, тя може да
се развива. Разбира се,
ускоряват се изследванията и за алтернативни
източници на енергия.
-Вие имате програма
за Индийско техническо
и икономическо сътрудничество, по която изпращате чужденци на
курсове в страната си.
Какви са условията наши
преподаватели да кандидатстват по нея и да
бъдат одобрени?
- Те трябва да са във възрастовата група между 25 и
40 години и да намерят курс,
който да удовлетворява техните интереси. Необходимо е
да попълнят специален формуляр, който го има в сайта
на посолството и да ни го изпратят чрез Министерството
на външните работи.
- Правителството ви
отделя голямо внимание
на образованието. Тук
в България имате доста
студенти. Как гледате на
възможността за създаване на контакти между
Академията и ваши висши

икономически училища?
- Приветствам я и бих я

подкрепил.
- Един от най-хубавите ни
празници е 24 май - Ден
на българската просвета и
култура и на славянската
писменост. Какво бихте пожелали на нашите студенти
и преподаватели.
- Първите ми впечатления
от вашата Академия са много
хубави. Бях изненадан, че тя не
е позната много извън вашата
красива страна. Надявам се,
това да се промени. Да имате
по-голям студентски обмен с
други държави. Пожеланието
ми е да получите по-голяма
популярност в чужбина.
Интервюто взе
П. Маринова

Отзиви
за нас в
Почетната
книга
С академичен респект и уважение към
историята, традициите
и великолепния творчески дух на академичната колегия в Стопанска
академия “Д. А. Ценов"
и увереност в успешното й бъдеще.
Проф. д-р ик.н.
Борислав Борисов,
ректор на УНСС, председател на Съвета на
ректорите в България,
октомври 2008 г.
***
На студентите и преподавателите на този
престижен университет – с искрена благодарност и уважение
за възрожденския ви
пример.
Меглена Кунева,
член на Европейската
комисия, отговарящ за
защитата на потребителите, март 2009 г.
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отчет за изпълнение на Мандатната програма
Изминалите четири години са време на заслужено
международно признание,
утвърждаване сред партньорите, експанзия в развитието на академичния състав. За академичното ръководство, в своите действия
и решения, водеща е философията и съдържанието на
мотото в Мандатната програма: „Качество - Доверие
- Инвестиции в човека”!
Основната ни стратегическа цел е утвърждаване
на лидерските позиции на
СА “Д. А. Ценов” на пазара
на образователни, научни
и консултантски продукти и
услуги в областта на икономиката, администрацията и
управлението.
Резултатите, които постигнахме в областта на
обучението, се обвързват
с политиката по осигуряване на стандартите за
качество.
Последователно в четирите кандидатстудентски
кампании се достигна до
рекордната за историята
на Академията държавна
поръчка от 2500 студенти
и докторанти. Към последната година от мандата в
добакалавърските степени
на обучение Академията
достига общо обучавани
8314 студенти. Осъществени са успешни процедури в
областта на институционалната и програмните акредитации. Финализирани са
процедури за програмна
акредитация за направления 3.8. “Икономика” и 3.7.
“Администрация и управле-

ние” с оценки „Много добра”
и пълен 6-годишен срок на
присъдените акредитации.
За първото направление
решението е с валидност
до 2013 г., а за второто - с
валидност до 2014 г.
По решение на Акредитационния съвет на НАОА от
2008 г. институционалният
капацитет за обучение на
студенти и докторанти е
увеличен от 10 200 на 12 000
студенти и докторанти. Съветът потвърждава акредитацията за образователната
и научна степен „доктор” до
2016 г. по единадесет научни
специалности.
Резултатите от функционирането на вътрешната
система за оценяване и
под държане качеството
на обучението, се отчитат,
както следва:
Първо. Активна дейност
на специализираното звено
– Центъра за качество на
обучението, коeто взема
общо 98 решения, свързани
със създаване на нови, усъвършенстване и/или промяна на съществуващи процеси по управление на риска,
контрола и управлението
в основни и спомагателни
дейности в Академията.
Второ. Като пряк резултат от работата в това направление са разработени и
внедрени общо 50 вътрешни
нормативни документа.
Трето. Завършен и внедрен е изцяло елемент 02
„Управление на риска” от
Системата за управление
на качеството. Оценени са
70 звена, а рискът за Ака-

демията е определен в 12
основни области или общата му оценка е 5.57.
Четвърто. Резултатите
от извършените анкетни
проучвания по измерване
и оценка на удовлетвореност та на ст удентите от
качеството на обучение се
базират върху 30 456 обработени анкетни карти.
Пето. Администрирани
са общо 95 атестационни
процедури.
Шесто. За
осигуряване съответствие на
системата за управление на качество са извършени 7 надзорни
и 1 пресертификационен одит,
организирани
от компанията
Lloyd’s. В резултат е подновен сертификатът на СА „Д.
А. Ценов” по Стандарт BS
EN ISO 9001:2008 до 2013 г.
Позитивна е динамиката
в осигуряваните чрез КИУ в
ОКС „професионален бакалавър” студенти с разработената и приета нова учебна
документация. Реализирана
е програмна акредитация за
направление 3.8. „Икономика” и направление 3.7. „Администрация и управление”
за ОКС „професионален
бакалавър” към КИУ.
В ОКС “бака лавър” е
отчетено равномерно натоварване на капацитета за
прием на първокурсници в
основните звена – факултетите.
През мандатния период

общият брой дипломирани
в ОКС „магистър” по форми
и категории на обучение възлиза на 9478.
Приоритетно е развитието на приемите по над 2
хил. студенти в дистанционна форма на обучение по
учебна документация по 105
магистърски програми. Общият брой записали степен
“магистър” за 4-те години е
10 171 студенти.
В областта на
„Следдипломно,
факултативно и
професионално
обучение” е налице активност,
иновативност и
инициативност в
целия спектър от
отговорности на
ЦСФО и ЦПО.
Ус п е ш н о е
внедрен партньорският образователен продукт „онлайн факултативен курс по
„Бизнес комуникации на
английски, немски, френски
и руски език” с обучение на
4 584 магистри. Общо обучени в различните направления са 9 352 студенти и
граждани.
С безспорна приоритетност за мандата са мерките
по поддържане и развитие
на академичната инфраструктура, библиотечния
фонд, информационната
свързаност и материалната база.
С оглед осигуряване на
заявките за увеличаване
капацитета на висшето училище за обучение на студенти и докторанти се по-

дууниверситетско издание
“Икономика 21” и специализираното издание “Годишен
алманах научни изследвания на докторанти”.
Списание „Народностопански архив” е първото
българско академично научно списание. За периода
то излиза с 18 книжки (вкл.
2 годишни на английски
език), с общо 2080 стр. Списанието вече има и свое
присъствие в ИНТЕРНЕТ
пространството. Списание
„Бизнес управление” излиза с 16 книжки в обем 1914
стр. Електронното издание
„Диалог” е с 19 бр. и 2746 стр.
„Годишник на Стопанска
академия” е с 6 книжки в
обем 1904 стр., „Библиотека Стопански свят” излиза
с 24 монографични тома
в обем 4585 стр., Алманах
„Научни изследвания” е в 7
самостоятелни тома на 2611
стр. Новото академично
издание „Годишен алманах
научни изследвания на докторанти” излиза с 3 тома
в обем 990 стр. Вестник
„Алма Матер” е със 17 броя
в обем 92 стр.
Академията е двукратен
домакин на национални
срещи дискусии по проблемите на научната периодика. Пряк резултат от тези
срещи е и стартът на новото
междуакадемично издание
“Икономика 21”.
Висока оценка и атестат
заслужават факултетските
научни форуми, вкл. и юбилейната конференция, посветена на 55-годишнината
на факултет “Финанси”.

Румънски докторанти
получиха сертификати

Отзиви...
От 1 стр.
Вълнуващо е обстоятелството, че тази Академия през десетилетията
формира високостойностни специалисти, които
служат на напредъка на
държавата. Но голямата й
стойност е в това, че тук
се създава най-ценноточовешко качество:
Ака демията отглежда български граждани!
Почит и преклонение!
Гиньо Ганев, омбудсман на Република България, април 2009 г.
***
На един от водещите
университети в България
пожелавам големи успехи
и в бъдеще!
Проф. д-р ик. н. Григоре Белостечник, ректор на Молдовската академия за икономически
науки, ноември 2009 г.
***
Аз съм дълбоко впечатлен от дейността на
много поколения учени
в университета. Това е
истински подвиг за благото на националната и
световна наука. Уверен
съм, че много поколения
випускници се гордеят със
своето учебно заведение.
Надявам се на ползотворно сътрудничество за благото на нашите народи.
Проф. д-р ик. н. Михаил Зверяков, ректор
на Одеския държавен университет, ноември 2010 г.
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стига чрез нарастване на
аудиторния фонд с 51 нови
аудитории и с 30 кабинета
за изследвания и обучение
на докторанти с 50 работни
места.
В „Академичната библиотека „Акад. Никола Михов” е
осигурено комплектоването
на фонда с нови 7188 тома
литература и обогатяването му с информационни
ресурси.
„Академичният компютърен център” през отчетния
период има положително
развитие. Сега Свищов е
единственият академичен
град в България със 100%
ефирно интернет покритие
със свободен дост ъп до
сайта на Академията.
В р ъ з к а т а „о б у ч е н и е
чрез изследвания – изследвания чрез обучение”
е водеща за мандата 20072011 год.
Чрез работата на Института за научни изследвания се координираха национални и международни
конферентни научни изяви
и научноизследователски
проекти.
През 2007 г. са финансирани проекти на обща
стойност 15 864 лв., 2008
г. те са на обща стойност
199 722 лв., 2009 г. - на обща
стойност 373 760 лв., 2010
г. са финансирани проекти
на обща стойност 150 115
лв. Общо са реализирани
137 изследователски проекта.
През периода стартират
две нови академични издания: двуезичното, меж-

Научната периодика е
пространство на креативността и иновациите, отразяващо развитието на световния научен процес. Дава
възможност за разпространяване и обмен на академичното знание, допринася за
повишаване ефективността
на научните изследвания,
както и за тяхното оценяване според актуалността и
значимостта на заложената
проблематика и отзвука й
сред общността.
Ползотворна традиция,
кореспондираща с дълголетието на Висшето училище в Свищов, е научните
търсения на академичните
преподаватели, събирането и систематизирането на
факти, както и тяхното обяснение, да тръгват към своите адресати от страниците
на периодичните издания
на СА „Д. А. Ценов”.
По повод 75-годишнината
на Академията, като резултат от приемствеността в

научноизследователската
дейност и от решимостта
да се разчупи институционалната затвореност на

публикационната дейност,
е излязлото на български и
английски език ново междууниверситетско научно
списание „Икономика 21” с
главен редактор проф. д-р
ик.н. Камен Каменов. То има
претенциите, като продължава добрите традиции на
академичните издания, да
се наложи сред потребителите на научна информация
с фундаментални, изпреварващи времето, изследвания.
Да създаде условия за ползотворно сътрудничество
между учени, необвързани

институционално, да даде
простор за изява и градивна
конкуренция на научни идеи
и разработки. По този начин
екипът, който подготвя изданието, заявява стремежа си
към: успешно позициониране на Икономика 21 в научноизследователското пространство чрез глобалните
информационни масиви и
включване в световната
система за рефериране и
оценяване; преодоляване на
масовостта и регионалността и засилване на научната
ценност; насочване на публикационната дейност към
решаване на съществени
потребности на обществото
и икономиката на страната
и за развитие на човешкия
потенциал. За авторите на
списанието то е гарант за
заявяване на присъствие
в изследователското пространство и възможност да
се претендира за място
сред научната общност.
Анка Танева

Свиква се Общо събрание на Стопанска

академия „Д. А Ценов”, по искане на Ректора, на
основание чл. 28, ал. 1 от ЗВО и чл. 31, ал. 1 от ПД на
18 май 2011 г. в аула „Проф. Д. Бъров” от 14.00 часа с
проект за дневен ред:
1. Годишен доклад на Ректора за дейността на
Академията с Отчет за изпълнение на Мандатната
програма за периода от 4.VI. 2007 г. до 18.V.2011 г.
2. Отчет на Контролния съвет на СА „Д. А. Ценов”.
3. Обсъждане и изказвания по годишния доклад
и отчетите на Академията.
4. Приемане на Годишния доклад и Отчетите.

Десет док торанти от
Университет „Валахия” в
румънски град Търговище
получиха сертификати от
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за проведен стаж и обучение в сви-

щовското висше училище.
Сертификатите връчи зам.ректорът доц.д-р Георги
Герганов, който поздрави
румънските докторанти от
името на ректора доц. д-р
Величко Адамов.
Докторантите от „Валахия” се обучаваха в Стопанската академия по проект на румънското висше
училище за обучение в
чужбина. До момента общо
20 докторанти получиха
сертификати за успешно
проведен стаж в Свищов.
Предстои и още четирима да минат по този път.
Според доц. Герганов, реализирането на проекта
е още едно доказателство
за международното признание на свищовското

висше училище. Надявам
се, че това е началото на
бъдещо сътрудничество,
при което и наши докторанти ще бъдат обучавани
в румънски висши училища
– подчерта доц.Герганов.
На цер е монията по
връчване на
сертификатите присъства и зам.рек торът на
Университет
„Валахия” –
проф. Йон
С т е г а р о й у.
То й и з к а з а
своята благодарност за
добрите условия, предоставени на румънските докторанти в Стопанската академия. От името на Ректора
и Сената на Университет
„Валахия” проф. Стегаройу
връчи почетна диплома на
Стопанската академия за
приноса й при насърчаване
знанията и научноизследователската дейност в контекста на сътрудничество
и партньорство за мобилност на докторанти и млади
учени между двете висши
учебни заведения.
Свищовските преподаватели, които обучаваха
румънските докторанти,
получиха дипломи и сувенир (жезъл), а ректорът дракон, символ на силата.
АМ
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за дейността на Стопанска академия “Д. А. Ценов”
Два десет те съставни
катедри дадоха съществен
принос в инициативите,
организацията и провеждането на редица научни
форуми, привлекли международно участие от над 20
страни, вкл. с ангажиране
и на студентите
Чрез кандидатстване с
конкурентни проекти пред
"Националния фонд “Научни
изследвания” при МОМН е
постигнато одобрение на
два самостоятелни и един
мрежеви проект:
По конкурса „Интегрирани научни центрове в
университетите - 2008" е
одобрен проект на тема
“Комплексно осигуряване
на научните изследвания
и трансфера на знания в
областта на икономиката,
администрацията и управлението в ОКС „магистър”
и ОНС „доктор” чрез интегриран “Център за дистанционно обучение и изследвания”. Екипът по проекта
обхваща 15 преподаватели
и докторанти.
По конкурса „Научна периодика – 2008” е одобрен
едногодишен проек т на
тема „Народностопански
архив”.
По конкурса „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши
училища - 2008" е одобрен
3-годишен мрежеви проект
на тема “Методология за изграждане на разпределена
бизнес интелигентна система за малки и средни предприятия” с финансиране от
560 000 лв., в т.ч. 180 000 лв.

24 май
Скъпи колеги,

Имам честта и удоволствието да ви поздравя по повод един от
най-светлите празници
Деня на българската
просвета и култура и на
славянската писменост
24 май. Това е паметна
дата в българската история. Светите братя
Кирил и Методий завещават на потомците си
писменост, която дава
мощен тласък в развитието на културата и науката и в укрепването
на държавността.
Нека бъдем горди
наследници на делото
им, нека носим в сърцата си духовността и
я предаваме на нашите
потомци!
Честит празник!
Мария Немска,
председател на
Студентския съвет

Уважаеми
колеги,

Честит празник на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост!
В този свят за нас българите ден ние от AIESEC
Свищов ви пожелаваме
здраве и дълголетие.
Нека да запазим българското в себе си во
веки веков!
Ивайло Весков,
председател на
AIESEC Свищов

за СА “Д.А.Ценов”.
За периода са проведени
47 заседания на факултетските научни съвети към
ВАК.
Научното звание “професор” придобиват 4-ма колеги, научната степен “доктор
на икономическите науки”
е присъдена на 3-ма преподаватели, доцентско звание
придобиват 30 колеги. След
успешна докторантура, научна и образователна степен “доктор” защитават 34
колеги на основен трудов
договор в Академията. Зачислени в докторантура са
88 души.
Финансовата политика
се основава върху принципите за законосъобразност,
добро финансово управление и прозрачност, като
е запазена финансовата
стабилност на Академията.
Осигурени са необходимите средства, включително
чрез собствени приходи, за
обезпечаване на нормален
учебен процес, научни изследвания, бит и отдих на
студентите.
За периода Академичното издателство “Ценов” е
изпълнило 1 331 издателски
поръчки и се е обогатило
със съвременни машини
за печат.
Политиката на Академията в областта на практикоприложните изследвания
се реализира чрез ЕООД
“Бъров” и намира израз в
изпълнението на 72 консултантски поръчки с ангажиране на 49 експерти от състава на висшето училище.

През отчетния период
Общото събрание на висшето училище провежда
предвидените по Закона за
висшето образование необходими заседания и приема нов Правилник за дейността на СА „Д. А. Ценов”
(19.03.2008 г.).
Партньорството с висшето държавно ръководство
и институции е атестат за
перспективата на висшето
ни училище. Чрез
лична ангажираност на академичното ръководство
Академията е посетена от Президента на Република България, от
народни представители и др.
Активното
участието на
студентите, докторантите и
асистентите в художественотворческата дейност на
Академията и популяризирането на културните изяви
на творческите състави при
Студентския дом на културата е основна политика във
висшето училище. Дейността по медийната политика и
рекламата в СА „Д.А.Ценов”
през мандата се администрира от специализирания
"Център по медийна политика и реклама".
Чрез „Образователния
и кариерен център” през
отчетния период са организирани и координирани
всички дейности, свързани
с представянето на Стопанската академия на образователните форуми. Спе-

циално внимание е обърнато на дипломираните
възпитаници на Академията
чрез изграждане на Alumni
секция.
Новост за мандата е
включването на Стопанската академия в семейството на националния форум
„Кариери”. От тази година
форумът прерасна в „Национални дни на кариерата”
и Свищов е сред седемте академични
града в България, на които е
пр едо с т авена
възможност та
да организират
тази проява.
За четирите
учебни години
в мандата са
осигурени стипендии за 9 799
студенти като са удовлетворени 66,55% от подадените
молби.
Студентският съвет инициира 14 форума, включително й „10 години Национално представителство
на студентските съвети”. В
тях вземат участие над 770
студенти.
Лока лната секция на
с т уден т и те икономис т и
(AIESEC) организира 21 форума с над 1000 участници.
Под ръководството на
катедра „Физическо възпитание и спорт” към КИУ
нашите студенти извоюваха общо 10 златни, 13 сребърни и 9 бронзови медала
от национални студентски
първенства, като най-голям
принос имат състезателите

по карате.
За мандатния период
Студентско туристическо
дружество „Академик” провежда общо 121 туристически прояви (пешеходни,
авто- и колопоходи) у нас и
в чужбина.
През отчетния период
Академията увеличи своите
международни партньори
с 46%, като към момента
активните международни
договори са 35.
През 2010 г. чрез катедра „МИО” за първи път
се осъществи Интензивна
Еразъм програма с партньори от Литва и Полша.
Стартира и издаването на
Европейските дипломни
приложения.
В рамките на мандата се
реализират първите три, за
историята ни, церемонии по
присъждане на званието
„Доктор Хонорис Кауза”
на преподавател от Академията, в лицето на Ректора.
Почетните звания са дадени от нашите партньори от
Молдовската академия за
икономически науки в град
Кишинев, Тернополския
национален икономически
университет в Украйна и
Одеския държавен ико номически университет в
Украйна.
По колективния трудов
договор от 2007 г. и двегодишния му период на действие са подписани 4 анекса.
На 9 май 2008 год. в Свищов се проведе и национален синдикален форум “Условията на труд във висшите училища и БАН – фактор

за европейско качество
на висшето образование
в България” в партньорство с браншовия синдикат „Висше образование
и наука” към КНСБ.
Намален е годишният
преподавателски норматив
на 250 „звънкови” часа. Въведен е редуциран хорариум от 80 часа за гост-професори и гост-доценти.
Постигнато е и запазено
ниво на осигуреност с възнаграждения, които поставят Академията сред първите три държавните висши
училища в страната.
75-годишнината на висшето ни училище е събитие
с огромен заряд и отговорност към целия академичен
състав.
Планираната международната юбилейна научна
конференция „Икономиката
и управлението в XXI век
– решения за стабилност
и растеж” (08.-09.11.2011 г.)
е предизвикателство за
всички нас – учените, докторантите, ст удентите и
администрацията.
Тържествата за 75-годишнината ще бъдат и успешен трамплин към следващите предизвикателства –
институционалната акредитация на висшето училище
през 2012 г. и честването на
вековния юбилей от учредителното дарение на нашия
патрон Димитър Апостолов
Ценов (01.09.2012 г.).
Vivat academia! Vivant
professores!
Ректор доц. д-р
Величко Адамов

Катедра „Търговски бизнес” На форум в Москва
чества 20- годишнината си
На 12 май в аудитория
“Акад. Иван Стефанов” се
откри тържественото заседание, посветено на юбилея на катедра “Търговски
бизнес” .
На него присъстваха:
зам.- ректорите на Стопанската академия – доц. д-р
Георги Герганов и доц. д-р
Любен Краев, великотърновският областен управи-

тел доц. д-р Пенчо Пенчев,
кмет ът на Свищовската
община Станислав Благов,
зам.-кметът Емил Димитров,
професори, доценти, декани, ръководители на катедри от Академията, а също
и представители на други
висши училища от страната
и чужбина.
Ръководителят на катедра “Търговски бизнес” доц.
д-р Марияна Божинова изнесе доклад на тема “20 години
катедра “Търговски бизнес”
– младост, иновативност,

интензивен растеж”, на фона
на интересна презентация
за нейната история.
Тя връчи на проф. д-р
ик. н. Николинка Сълова
и проф. д-р ик. н. Цветан
Йончев за заслугите им
към търговската наука и по
повод 20-годишнината на
катедрата почетна грамота
и плакет.
От името на ректора доц.

д-р В. Адамов зам.-ректорът
доц. Г. Герганов сърдечно
поздрави катедрата юбиляр
и връчи на доц. Божинова
почетния плакет на висшето
училище, а на нея самата
за приноса й в научното
израстване на катедрата –
почетна грамота.
Приветствия към юбиляра поднесоха: областният управител П. Пенчев,
кметът Ст. Благов, деканът
на факултет “ПТБ” – доц.
д-р В. Минков, деканът от
Молдовската икономиче-

ска академия доц. Д. Вакуловски, ръководителят
на катедра “Търговия“ при
УНСС – проф. Й. Владимирова и на “Икономика и
управление на търговията”
при ИУ – Варна – доц. Д.
Данчев, проф. Н. Сълова,
проф. Цв. Йончев, доц. Т.
Манастерска; от ръководителите на катедри: доц.
д-р ик.н. Р. Върбанов (“БИ”),
доц. Ив. Върбанов (“ИФС”),
доц. Ст. Симеонов (“Финанси”) и др.
Следобед в Учебен корпус “Юг” започна конференцията на тема “Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация
между наука и практика”. В
нея взеха участие учени от
Молдова, Украйна, Русия,
Азербайджан, Беларус, Македония, Сърбия, Полша и
Албания. От българска страна имаше представители на
10 висши училища.
В продължение на два
дни се обсъждаха проблеми, свързани с развитието
на науката за търговията
и връзката и с практиката.
Особен интерес предизвикаха докладите на: проф.
С. Охрименко (от Кишинев),
на доц Т. Манастерска (от
Калиш), на доц. Б. Билалов
(от Азербайджан), на проф.
Н. Сълова, на проф. Цв. Йончев, проф. И. Владимирова,
на доц. Д. Данчев и др.
АМ

През април Финансовият университет при Правителството на Р уската
федерация организира тра-

Всеволод Думни и отговорникът за международното научно сътрудничество – доц.
кин Гулмира Насирова. На

диционната си международна научно-методична
конференция „Качествено
финансово-икономическо
образование: проблеми на
внедряването на компетентния подход”. В нея взе участие зам.-ректорът от Стопанската академия доц. д-р
Любен Краев. Неговият научен доклад – презентация
за висшето икономическо
образование в България –
равнище и компетентности
предизвика интерес и даде
основа на ползотворна
дискусия.
От особено значение бе
и срещата на доц. Л. Краев
с ректора на Финансовия
университет – проф. д.ик.н.
Михаил Ескендаров, на която
присъстваха директорът на
Центъра за международно
обучение и научно сътрудничество – проф. д.ик. н.

нея бе направен преглед на
партньорството и сътрудничеството между двете висши
училища и бяха набелязани
възможности за тяхното развитие през близките години.
Проф. Ескендеров обърна внимание, че Стопанската академия навлиза в своята 75-годишна възраст, което
е и повод да се отбележи,
по подобаващ начин над 40годишното партньорство и
сътрудничество между двете
висши училища.
Зам.-ректорът на Стопанската академия осъществи и две работни срещи.
Едната - с преподаватели и
сътрудници от катедрата по
Социология с ръководител
проф. дфн Галина Силасте,
на която бе обсъдена работата по международния
социално-икономически
проект.
На 4 стр.

май 2011
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Той е на тема „Съвременни измерения и предизвикателства пред бедността в
България и в Русия”, като в
него участва и свищовската
катедра „История, философия, социология”. Изказано бе желание проектът да
продължи да се развива. В
него може да се включат и

На форум...
От 3 стр.

представители от катедра
”Социология” на Харковския държавен университет, които да представят
изследвания, отнасящи се
до Украйна.

Другата среща на доц.
Краев бе с преподаватели
от катедра „Икономика и
антикризисно управление”
с ръководител проф. д.ик.н.
Антонина Ряховская.
Разгледани бяха актуални въпроси на обучението и научните изследвания в България и Русия.

трепети

Георги Прангов

Даниел Миков

е софиянец. Студент е в ІІІ
курс на спец. „Бизнес информатика”. Пише стихове
и есета от ученическите си
години. Лауреат е на национален конкурс за есе,
посветено на Левски.

Живот

Гледам реката и гледам вълните,
тъй е разпенен самият живот,
който се блъска и връща в стените
на един земен, кънтящ небосвод.
Болки и радост са в живата пяна
бъдеще, минало плискат се там,
хубави мигове, тежка измяна
капят в реката грам подир грам.
Вятър и чайки оставят отгоре
своите волни, високи следи
и от небето ми дават опори
в моите грижи, въпроси, беди.
Там край вълните замислен и буден
себе си търся - по-силен и нов,
за да открия, че въпреки труден
този живот е река от любов.

Лист хартия

Той е бял и обикновен наглед,
но ми дава мъдрост и сила
и често ми прилича на небе,
по което буквите са звезди.
Предпочитам го пред компютъра,
защото е приятел с моя молив,
защото диша леко като жив
с дъха на моите мисли.
Лист хартия, а ми е приятел,
не ме е предавал никога.
А неговите стъпки ме водят
към улици, които имат изход.

е от Те тевен. Той е
третокурсник в спец.
„Бизнес информатика”.
Пише стихове от ученик,
а творбите му са публикувани в общинския
вестник в Тетевен.

Сън

С очи затворени аз виждам,
отново вечерна прегръдка,
и нежни думи пак прииждат
със сладката си мила глътка,
в която нежното момиче
на моите мечти е тука,
но скоро времето пресича
надеждата като пролука.
Така превърнато във спомен
момичето върви до мене
и само във съня ми скромен
е любовта ни съживена.

Радост

Във вените ми ври кръвта
на радостта, че теб те има,
че диша цветна пролетта,
дори когато вън е зима.
Ти си принцеса от дъга,
която в мислите ми вечно
стопява болка и тъга
със вярата топлосърдечна.
Животът е така красив
и със кръвта ни е написал,
че всеки миг със тебе жив
е на живота светъл смисъл.
* Георги Прангов и Даниел Миков
са членове на литературния кабинет
"Николай Лилиев" към СДК.

спорт

Национално първенство по Кик бокс
Стопанска академия „Д.
А .Ценов” на 16 и 17 април
бе домакин на Националното студентско първенство по кик бокс в стил
Лайт контакт. В него взеха
участие 97 състезатели от
14 висши училища (Техническите университети във
Варна и Габрово, Пловдивския и Великотърновския
университети, Военноморското училище - Варна,
Варненския свободен
университет,
Тракийския
университет
- Стара Загора, Академията на МВР,
Националната спортна
академия,
Ми н н о - г е о ложкия унив е р с и т е т,
Университета за ар хитек т ура,
строителство и гео дезия, Международното
висше биз нес училище
- Ботевград, Югозападния
университет -Благоевград
и Стопанската академия
- Свищов). Сред гостите
на шампионата бе и Боян
Колев – президент на конфедерацията по кик бокс.
Студентският шампионат бе организиран от
Асоциацията за университетски спорт, Българската
конфедерация по кик бокс
и муай тай и Стопанската
академия.

Да се образоваме непрекъснато
Георги Генов завършва
ГПЗЕ „Захарий Стоянов” в
гр. Сливен. Кандидатства
през 2006 г. в СА “Д. А. Ценов”
и е приет в специалност
„Международни икономически отношения”. През 2010
г. се дипломира и продължава в магистърска степен по
програмата „Международен
бизнес и мениджмънт”. Владее немски и ползва английски език. Участва в редица
национални и международни
конкурси. В един от тях
“Бъди доброволец. Дай своя
принос”, организиран от
Представителството на
Европейската комисия в България, чрез презентацията
си „Европейският съюз на
световната сцена - готов
ли е за състезание?” е приет
да участва в младежкия експертен “Екип Европа”. Екипът посещава Европейската
комисия в Брюксел.
- Вие привлякох те
моето внимание с участието си в европейския
проект “Бъди доброволец. Дай своя принос.”
От цяла България само
44 студенти бяхте одобрени за него. Разкажете
ни накратко за проекта.
- През януари 2011 г.
Представителството на Европейската комисия в България обяви този конкурс.
Неговата цел е създаване
на пилотен екип от младежи-експерти по европейски
теми („Team Europe junior

- 2011”), които да участват
в кампанията „Отново на
училище” през май 2011 г.,
под знака на Европейската
година на доброволчеството. Основната задача е да
се завърнем в училището,
което сме завършили, и да
проведем с учениците уроци
за Европейс к и я с ъ ю з.
Голяма част
от членовете на екипа
изнесохме
у р оц и на 9
май – Деня
на Евр о па.
Преди това
бяхме на специален семинар - обуче ние по комуникационни и
презентационни умения.
От 21 до 27 ноември ще се
вк лючим в Европейския
доброволчески тур, който
ще гостува в София. Там ще
имаме възможност та да
разкажем за направеното
през цялата година. А през
декември на церемония в
София всеки един от членовете на „Team Europe junior”
ще получи своя сертификат
за участие в комуникационните дейности на Представителството на Европейската комисия в България.
- Какво ви даде това
участие?
- Работата ми в този екип,
който се състои от инициативни колеги, имащи широки

интереси в различни области, ме обогатява.
- Вие сте се явявали
на доста конкурси. Кои
бихте откроили?
- През пролетта на 2008
г. германската служба за
академичен обмен (ДААД)
ми присъди стипендия, чрез
която посетих
летен езиков
курс по немски език в ТУ
„Кароло Вилхелмина” – гр.
Брау ншвайг.
През 20 0 9 г.
стан ах носител на прести
жната стипендия „Европа”
(учредена от
евродепутата Кристиан Вигенин). В две последователни
години – 2009 г. и 2010 г. бях номиниран в конкурса за един
от 10-те най-талантливи и успешни студенти” на факултет
„Мениджмънт и маркетинг”
при СА „Д. А. Ценов”.
- За вашето професионално израстване какво
ви даде бакалавърското
обучение в Стопанската
академия?
- Получих една много
добра теоретична подготовка, над която ще мога
да надграждам по-нататък.
Натрупах много ценен опит,
а преподавателите от Академията ми помогнаха да
израсна както в професионален, така и в личен план.

- Кои според вас са
най-ефективните форми
на работа със студентите?
- В семинарните занятия
имаше много добър ефект
разгръщането на дискусия
по проблем, който ни е зададен предварително и ние
сме се готвили. В дебатите
обикновено се появяваха интересни идеи и възникваха
нови теми за обсъждане.
Особено полезно беше
свързването на практиката
с теоретичните постановки,
а използването на мултимедията при визуализиране на
материала спомогна за качеството на обучението.
- Ние създадохме сектор “Алумни отношения”
(за работа със завършилите студенти). Ще се
възползвате ли от неговите възможности за
сътрудничество?
- Ще следя всичките негови инициативи и винаги,
когато имам възможност,
ще се отзовавам на тях.
- Какво бихте пожелали на вашите колеги в
навечерието на 24 май?
- 24 май е Ден на българската просвета и култура и
на славянската писменост
и затова на моите колеги
пожелавам да се образоват
непрекъснато, а преподавателите ни да бъдат просветители. И нека не забравяме, че преди всичко сме
българи!
АМ

Първенството бе открито от зам.-ректорът доц. д-р
Любен Краев. Той връчи на
всеки отбор почетния плакет на Академията.
В продължение на два
дни състезателите, разпределени в 12 категории
при мъжете и 3 при жените, мериха сили в спортния комплекс „Свищов”.
Най-висок общ резултат
при отборното класиране
постигнаха: Варненският

Със шампионски титли и
злато се окичиха Алтънай
Салиев в категория до 63
кг. и Николай Манов в категория до 89 кг. И двамата
от ІІІ курс на спец. „Финанси”. Сребърни медалисти
станаха Тоня Цвяткова в
категория до 60 кг., която
бе единствената представителка на нежния пол
от отбора на Стопанска
академия и Милен Цаков в
категория до 84 кг. Бронзо-

свободен университет,
на второ място се нареди
Тракийският университет,
а трети остана отборът на
Академията на МВР. Найдобрите получиха своите отличия от кмета Станислав Благов.
Отборът на Стопанската
академия бе четвърти в отборното класиране, а при
индивидуалната надпревара свищовските състезатели извоюваха 5 медала.

во отличие завоюва Иван
Ангелов в категория до 63
кг. Свищовската академия
бе представена от 12 състезатели. За треньорите
Мартин Минков и Марин
Маринов постигнатите
резултати са добри, тъй
като отборът по кик бокс
е сформиран от две години, а част от медалистите
тренират едва от половин
година.
АМ

ХРОНИКА
Учреден бе „Алумни клуб на завър-

шилите специалност „Международни икономически отношения” към СА „Д. А. Ценов” и приятели” на 12 март.
За председател на клуба бе избран Кирил Маринов, а за
секретар – ас. Николай Йорданов. Новоучреденият клуб
влиза в състава на Асоциацията на възпитаниците на Стопанската академия.
Семинар на Алумни клуба се състоя
след приключване на учредителното му събрание. На
срещата с дипломираните възпитаници на Академията
присъстваха петдесет и двама студента от ІІ,ІІІ и ІV курс на
спец. „МИО”. Наред с разговорите за възможната реализация имаше и практически примери, свързани с грешки
при писане на CV и подходящото поведение по време на
интервюто за работа.
Дарителска кампания в подкрепа на
нуждаещи се японски студенти от Университет Тохоку (град
Сендай - пострадал от земетресението) поде през март
Стопанската академия. Тя се координира от доц.д-р Любен
Краев и доц. д-р Агоп Саркисян –в партньорство с посолството на Япония у нас и ръководството на университета.
Събрани са пари и книги на английски език за факултета
им по икономика.
В пресконференция на БТА във В. Търново по повод инициативите в подкрепа на пострадалите от
катастрофалното земетресение в Япония участие взе доц.
д-р Андрей Захариев. На нея той представи дарителската
кампания на Стопанската академия в подкрепа на студенти
от Университет Тохоку.
Във волейболния турнир „За купата на
Ректора” през април в СА „Д. А. Ценов” участваха 10 отбора.
Това бе втори турнир в рамките на една учебна година. На
финала се срещнаха отборите на „Лидер” и „Акули”. Победител стана „Лидер”. Купата и златните медали връчи ректорът
на Стопанската академия доц. д-р В. Адамов.
Индийски посланик гостува за
първи път на Академията. На 19 април посланикът на Република Индия в България Дивябх Манчанда изнесе пред
академичната общност лекция с мултимедийна презентация на тема „Индия днес”. След лекцията посланикът разгледа Академичния музей и положи подпис в Почетната
книга на училището.
Редакционен екип: редактор П. Маринова,дизайнер М.
Александрова, фотограф Ст. Стоянов.
Академично издателство "Ценов"

