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св. Кирил и Методий 24 май - празникът, който ни обединява Св.
съпокровителите на Европа
Доц. д-р Величко АДАМОВ, Ректор на СА "Д. А. Ценов"

Скъпи колеги от академичната
общност на нашата Алма Матер,
нека да ни е честит този най-съкровен български празник – Денят на
светите братя Кирил и Методий!
Особено съм радостен да ви
приветствам на най-красивия, найемоционалния, най-чистия празник
от нашия национален традиционен
календар, празник, който е дълбоко
скътан в сърцето на всеки българин,
където и да се намира той. Празник, който идва с въодушевлението
на възраждащия се народ далеч
преди да се възкреси българската
държава.
Днешният ден затова е изпълнен
с толкова гордост и вълнение, със
заслужено национално самочувствие, ден, в който осмисляме колко
сме силни със своята древна и
богата култура, която събира възхищението на всички европейски
народи. Празникът е повод да осъзнаем, че днес българската култура,
образование и наука имат своето
ярко лице, имат своите силни послания, пресъздават най-вярно и най-точно автентичния
образ на българската нация пред Европа и света.
Това е Ден, благословен за нас, българите, на който
почитаме своите букви и техните създатели. Светите
братя Кирил и Методий ни дадоха азбука, което ни равни
с другите европейски народи и отвори един друг път за
развитието на българската нация, а съвременна България
направи кирилицата азбука на Европа.
24 май е празник, ден на българския дух, благословен за

нас, българите. Малко са нациите по света, които имат такъв
култ към образование и наука,
към духовност от Средновековието, през Възраждането, до
наши дни.
И именно заради това
точно ние, хората, които сме
посветили своя дух и творческа енергия на мисията да
продължим делото на нашите
предшественици, не бива да
допускаме в нелеките времена, в които живеем, науката,
образованието и културата
да стават жертва на така
наречената икономическа
или финансова целесъобразност. Напротив, трябва да
инвестираме преди всичко
и именно в тях, защото това
дава шанс за развитие, това
дава шансове за бъдещето
на България.
И отново тра диционно
силно и красиво звучи българският всеучилищен химн
“Върви, народе възродени...” и ни зарежда с оптимизъм и
благоговение пред делото им, изконната гордост, че и “ний
сме дали нещо на света...”.
Няма друг празник, който така да ни сродява, така силно
да обединява обширната духовна българска територия и
който да ни прави толкова единни, както е 24 май – Денят
на светите братя равноапостолите Кирил и Методий! Нека
пребъде във вековете!
Честит празник! На многая лета!

Из „Проглас към Евангелието” от Константин-Кирил Философ

...Слушайте, цял славянски народе,
слушайте Словото, що от Бога дойде,
Словото, що кърми душите човешки,
Слово, що укрепва сърца и умове,
Слово, подготвящо всички да познаят Бога.
Както без светлина и радост не ще има

за окото, зрящо Божието дело цяло, но
всичко е ни хубаво, ни зримо, така е всякоя
душа без книги, невиждаща добре Закона Божи,
Закона - писмен и духовен,
Закон, откриващ рая божи.
Та кой ли слух, тътнежа щом не чува

на гръмотевица, от Бога ще се плаши?
А още: ако ноздрите дъха на цвят не вдъхват
как ще разберете това Божие чудо?
Устата, неусещащи вкуса на сладостта,
човека правят да е като камък, но много повече
безкнижната душа във человеците е мъртво нещо...

Неповторим и единствен е празничният ден,
в който се прекланяме
пред паметта на светите
братя Кирил и Методий.
Тогава си припомняме далечната 855 година, когато
след битките с тъмнината
на канони, догми и триезична ерес, е изплувала
зората на родните писмена. Българският народ е
успял да изписва векове
наред томовете на своята
изстрадана история и култура с тази животворна
азбука. Така българите
и всички славяни са получили буквената опора,
която ги e спасила от езическия мрак, за да поемат в посоката
на Христовата светлина. Днес делото на славянските учители
се откроява като едно от най-ценните събития в историята на
славянската култура. Пространните жития за равноапостолите
светите братя Кирил и Методий са събрали истината за техния
невероятен подвиг, който е разчупил българските граници и
е осветил с книжовната си благодат цялата европейска цивилизация. Затова сме горди, че делото на двамата велики
първоучители е покълнало в нашата красива земя, ухаеща на
рози и здравец, за да се превърне в съкровищно достояние
и на останалите славянски народи. Старобългарският език,
сътворен от Кирил и Методий, е предназначен за народа и
средновековната ни култура. Последвалите нови велики
достижения на Солунските братя – техните преводи, поставят
темелите на славянските литератури. По този начин се скъсват
налаганите духовни окови за „трите свещени езика”- иврит,
гръцки и латински, и многолюдното славянско население получава своята книжовна независимост. Кирило-Методиевите
ученици, школите и културата, извираща от тях, продължават
делото на Солунските братя. Техните святи слова дишат и в
съвременните ни дни, в които българският народ е намерил
своето достойно място в европейското семейство. Затова през
1980 година първият папа славянин - Йоан Павел II провъзгласи Кирил и Методий за небесни съпрокровители на Европа, а
книжовната им мощ продължава и през вековете да ни дарява
с духовни сили и културен разцвет.
АЛМА МАТЕР

Отбелязана бе 10-годишнината на НПСС Трето свищовско издание на форум „Кариери”

Тържествено бе отбелязана 10-годишнината от създаването на Националното
представителство на студентските съвети (НПСС).
Празниците се състояха на 26
и 27 март 2010 г. в Стопанската
академия. Знаменателното
събитие по учредяването на
НПСС се е провело през 2000
година в Свищов, в пределите
на нашата Академия. Вече цяло
десетилетие Студентският съвет
успя да се превърне в част от
динамичното ежедневие на

младите ученолюбиви хора и
всеки ден успешно да работи
по реализацията на своите благородни и многостранни цели,
посветени на студентите. Десет
години по-късно на същата дата
отново в Свищов пристигнаха
студенти от над 30 висши училища в България, за да отбележат
своя празник.
По този повод в аулата на
Академията се състоя тържествено юбилейно събрание, на което присъстваха
ректорът на СА „Димитър

А. Ценов” доц. д-р Величко
Адамов, министърът на образованието доц. д-р Сергей Игнатов, министърът на
физическото възпитание и
спорта доц. д-р Свилен Нейков, председателят на НПСС
Петър Чаушев, Великотърновският митрополит Григорий,
областният управител доц.
д-р Пенчо Пенчев, кметът на
община Свищов г-н Станислав
Благов, депутатът г-н Аспарух
Стаменов и много гости.
На 3 стр.

На 31 март 2010 година в СА
„Димитър А. Ценов” за трети път
се проведе най-големият национален форум за студентски стаж
и кариери „Кариери 2010 – Добра
кариера. Добър живот”. В своето
поздравление към участниците
доц. д-р Красимир Шишманов,
директор на Образователния и
кариерен център, изрази своето
удовлетворение, че Стопанската
академия посреща за пореден
път представители на бизнеса и на
реномирани фирми. "Радостно е,
че сред работодателите виждаме
наши възпитаници, а вярвам след
време до тях ще се наредят и настоящите наши студенти”, пожела
доц. Шишманов. С приветствени
думи към младите хора се обърна
и г-н Светозар Петров, изпълнителен директор на Джобтайгър, който
припомни досегашната успешна
съвместна работа. Доц. д-р Агоп
Саркисян, зам.-ректор „Научни
изследвания и международно сътрудничество” поздрави всички
участници с пожеланието този ден
да бъде едно начало към бъдещи
професионални успехи. Събитието беше уважено и от г-н Емил
Димитров, зам.-кмет "Стопанска и
финансова политика".
Тази година 20 компании от
цялата страна, а така също и
представители на кариерните

центрове на най-големите български висши училища участваха във
форум „Кариери”. Той предлага
възможност на хиляди млади хора
да направят своя професионален
избор в подходящата компания и
да заемат желаната позиция. През
настоящата година форумът се
провежда в 7 университетски града
- София, Варна, В. Търново, Русе,
Свищов, Пловдив и Бургас. Отде-

ра с използването на възможностите на социалните мрежи, а също
и чрез системата от независими
мобилни консултанти.
"Нестле България" АД има утвърдени традиции в организирането на краткосрочни студентски
стажантски програми, които дават
възможност за придобиване на
практически познания в реална
трудова среда. Компанията пред-

лът за подбор на персонала Job
Tiger – TigerSelect отново участва
във всички градове със свой щанд.
TigerSelect е специална услуга,
която обединява традиционните
методи на онлайн и офлайн подбо-

лага на студенти и млади специалисти едногодишни стажове, като
83 % от приетите на стажовете
остават в компанията, а 76 % намират своето развитие в кариерата.
АЛМА МАТЕР
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Представяме ви

Катедра “Анализ на стопанската дейност” приемственост и иновации
Доц. д-р Михаил
МИХАЙЛОВ, ръководител
на катедра "Анализ на
стопанската дейност"
През 2010 г. се навършват
15 години от създаването на
катедра “Анализ на стопанската дейност”. Изминалите
години не са особено дълъг
исторически период, но са
достатъчно време за съществуването на една академична
структура, за да може да се
оцени по достойнство нейната роля и място в академичния живот на факултета и СА
“Д. А. Ценов”. Обръщайки се
назад във времето, с дълбока
убеденост можем да отбележим, че със своята учебна
и научноизследователска
дейност тази структура доказа, че може успешно да се
развива и утвърждава като
катедра, в която има приемственост и обогатяване
на утвърдени академични
традиции.
Опирайки се на мъдростта, академичния опит, научната ерудираност и професионализма на първостроителя
проф. Т. Тотев и неговите
последователи - доц. Св. Калчев и други, поставили основите на школата по анализ в
СА „Д. А. Ценов”, днешното
поколение преподаватели по
анализ проявява неотклонен
стремеж към постигане на
европейските и световни
стандарти за качеството на
обучението и научните изследвания.
Обучението на студентите (специалисти, бакалаври
и магистри) и докторантите
се извършва от ерудиран
академичен състав, който
прилага съвременни методи
и форми в учебния процес и
чийто научни изследвания
имат непосредствено приложение в преподавателската
работа. Доказателство за
това е фактът, че докато за
периода 1974 – 1995 г., когато
катедрата съществува под
наименованието “Анализ и
контрол” е хабилитиран само
един преподавател, то за
петнадесетгодишния период
от създаването й като самостоятелна катедра, са хабилитирани четирима преподаватели. В катедрата доскоро се
обучаваха двама докторанти
в редовна и един в задочна
форма, а двама са на самостоятелна подготовка.
Резултатите от научноизследователската и учебнопреподавателска работа в
областта на бизнес анализа
имат не само вътрешно академично, но и национално и
международно признание.
Многоаспектната научноизследователска дейност
на катедрата намира израз
както в издадените монографии, студии и статии, така и
в учебниците и учебните помагала. Значителна част от
изследванията на преподавателите са намерили място
в авторитетните издания на
СА „Д. А. Ценов”. Широк отзвук сред научната общност
имат публикуваните статии в
списанията „Икономическа
мисъл”, „Финанси на фир-

мата”, „Счетоводство ХХІ”,
„Български счетоводител”,
„Актив”, „Данъчна практика”, а така също и в специализирани издания в Русия,
Украйна, Сърбия, Египет и
други страни.
Научните изяви на катедрата се проявяват и в
участието на нейните членове в редица меж дународни научно-практически
конференции в страната и
чужбина. През последните
години най-значими от тях
са: “Контролът и икономическият анализ при пазарното
стопанство – ефективност и
рационалност”, Свищов, 1995
г. ; “Първа египетско-българска конференция”. Измаилия,
АР Египет, 1999г. ; "Счетоводството в условията на пазарната икономика”, София, 2002
г.; “Евроинтеграционните
процеси и предизвикателствата пред стопанската
отчетност, анализа и одита”,
Свищов, 2004 г. и 2006 г.; “30
години катедра “Финансов
контрол” на УНСС”, София,
2006г.; “Интеграционни процеси в Европа”, Ниш, 2005
г.; “Научните изследвания в
сферата на счетоводството,
контрола и анализа”, Житомир, 2007 г.
Интерес сред работещите
в аграрния сектор предизвиква разработеният през
2004 г. научноизследователски проект на тема: “Анализ
на финансовата устойчивост на земеделски производители, кандидатстващи
за финансиране по програма
САПАРД”. В него бяха предложени методически апарат
и технологични процедури за
оценка на възможностите на
земеделските кооперации да
получат финансово подпомагане по тази програма.
В бъдеще научните изследвания на катедрата ще
се ориентират към развитие
и усъвършенстване на инструментариума на бизнес
анализа. Приоритет ще бъде
изследването на риска, доходността на финансовите
активи, ефективността на капитала и на инвестиционните
проекти, междуфирмения
сравнителен анализ.
Преподавателският екип
на катедрата има неоспорими заслуги и значим принос в развитието и утвърждаването на специалност
„Стопански и финансов кон-

трол”. Катедра „Анализ на
стопанската дейност” е съучредител, съорганизатор
и партньор в обучението на
студентите от тази специалност. Нещо повече, през
по-голямата част от този
петнадесетгодишен период,
специалността имаше друго
наименование – „Контрол и
анализ на фирмената дейност”, което много по-пълно
и много по-точно представяше главния акцент в нейната
квалификационна характеристика, а впоследствие по
неясни причини беше силно
стеснено и ограничено.
Глобализацията на икономиката поставя нови изисквания и предизвикателства
пред анализа като базисен
компонент на контролната
система. В европейските
и световни стандарти за
одитиране например, специализираните процедури за
анализ са широко застъпени
и са изведени като задължителен елемент на всеки етап
на одита.
Структурите на националната контролна система
също са сериозни потребители на кадри с висока
аналитична подготовка. В
Закона за Сметната палата
категорично е посочено, че
контролната дейност задължително се извършва върху
базата на анализа, а в Закона за независимия финансов
одит са конкретизирани две
дисциплини по анализ като
задължителни.
Световната финансова и
икономическа криза все повече налага необходимостта
от използването на анализа
в управлението на фирмения бизнес. Разработване и
избор на стратегии за оцеляване или за устойчиво развитие; разработване на бизнес
планове и бизнес проекти;
маркетингови анализи; разработване на “оздравителни” програми за финансово
стабилизиране на бизнес
организациите; предприватизационни анализи и т. н.,
са областите, които бизнесът
предлага за реализация на
аналитичните специалисти.
Визирайки възможностите за професионална изява
на студентите със сериозна аналитична подготовка
може да се отбележи, че в
световен мащаб все повече
се засилва потребността от

специалисти с аналитични
функции. Например в Световната банка от 7500 души
персонал, 6000 са аналитици,
в МВФ – от 5500 души, 5000 са
анализатори.
До каква степен обучението и подготовката на
студентите по анализ е адекватно на тези потребности и
предизвикателства? В бакалавърската степен към специалността, студентите получават най-фундаментална и
широкопрофилна подготовка
по анализ в сравнение с другите специалности. Те изучават съвременните аспекти,
течения и школи в теорията
на анализа, основите на бизнес анализа и финансовия
анализ, застъпени в световната литература и научните
изследвания на преподаватели от катедрата.
В магистърската степен
студентите получават профилираща и специализираща
подготовка по технология
на анализа на финансовите
отчети, управленски анализ,
анализ на риска, приложение на програмни продукти
в анализа и други дисциплини, формиращи общия
профил на магистърската
програма (МП) като отворена
система.
В учебния процес широко
са застъпени съвременните
методи за обучение, ситуационни анализи и делови игри,
практически казуси и кейсове, индивидуални задания,
дискусии и т. н.
Доскоро действащата МП
„Бизнесанализ” бе сред малкото програми в училището,
която има своя аналог в западноевропейските университети. Така например университетът „Гринуич” в Лондон извършва обучение по
магистърска програма „Бизнесанализ”, което завършва
и със защита на докторат. За
високото качество и професионализъм в аналитичната
подготовка на студентите,
като необходимо условие за
успешната им реализация,
заслуга има преподавателският екип, който включва
утвърдени специалисти от
висшето училище.
Катедрата поддържа контакти с преподаватели от
сродни катедри в УНСС –
София, ИУ – Варна, както и с
катедра „Анализ и одит” при
ФА Москва.
Ръководител на катедрата
от основаването до сега е
доц. д-р Михаил Михайлов.
В настоящия момент съставът на катедрата включва
следните преподаватели:
доц. д-р Михаил Михайлов,
доц. д-р Богомил Трайков,
доц. д-р Маргарита Гергова,
доц. д-р Кирил Митов, гл. ас.
д-р Росица Колева, гл. ас.
Людмила Дончева, ст. ас.
Красимир Кулчев.
Катедрата административно се обслужва от Мария
Петрова – инспектор.
И в бъдеще катедра "Анализ на стопанската дейност"
ще продължи да изпълнява
своята отговорна мисия,
основана на тра диции и
иновации.

Акценти в броя
На 16 февруари 2010 година в Корпус „Юг” започна
първата международна Еразъм интензивна програма. Тя
е първата, реализирана в Стопанската академия след
придобиването на статут на Еразъм Университет. Програмата се финансира по одобрен проект на Центъра
за развитие на човешките ресурси към Министерството
на образованието, младежта и науката. Координатор на
проекта е доц. д-р Галина Захариева.
На 26 февруари 2010 г. в Ректората тържествено бяха
връчени дипломите за висше образование, степен „бакалавър”, випуск 2005 на студентите от факултет „Финанси”.
В приветственото си слово към випускниците доц. д-р
Румяна Лилова, декан на факултет „Финанси” подчерта
значението на тяхното образование и мисията им на
бъдещи специалисти.

На 12 март 2010 г. студентите от факултет „Мениджмънт и маркетинг”, випуск 2005, получиха своите дипломи за висше образование, степен „бакалавър”. Доц. д-р
Иван Марчевски, декан на факултета, поздрави випускниците с приветствено слово. В изключително непринудена обстановка младите хора поеха дипломите си.
На 31 март 2010 г. в СА „Димитър А. Ценов” за трети
път се проведе най-големият национален форум за студентски стаж и кариери „Кариери 2010 – Добра кариера.
Добър живот”. Тази година 20 компании от цялата страна,
а така също и представители на кариерните центрове на
най-големите български висши училища, участваха във
форум „Кариери”. Той предлага възможност на хиляди
млади хора да направят своя професионален избор в
подходящата компания и да заемат желаната позиция.
Международна научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия” се
проведе на 23 и 24 април 2010 година в конферентната
зала на Корпус „Юг”. Престижното научно събитие бе
инициирано от катедра „Бизнес информатика” и се реализира по проект „Методология за изграждане на бизнес
интелигентна система в малки и средни предприятия”.`
На 17 и 24 април 2010 година в предаването „Евронаблюдател” на Канал 3, гости и участници бяха студенти от
СА „Димитър А. Ценов”.
Участието на свищовските студенти в това телевизионно предаване показа, че те са добре подготвени по
въпросите за съвременните икономически реалности.
За трети пореден път Студентският съвет при СА. „Д.
А. Ценов“ и Българският форум на бизнес лидерите, организираха Майсторски бизнес класове по мениджмънт.
Те се проведоха в конферентната зала на Корпус „Юг“
от 26 до 30 април 2010 г.

Академично участие в 16–ия международен
научно-практически семинар в Донецк

В Донецк, Украйна, се проведе
16-ият международен научно-практически семинар на тема: „Проблеми на
развитието на външноикономическите
връзки и привличането на чуждестранни инвестиции:регионален аспект”. На
престижния форум присъства и представителят на СА „Димитър А. Ценов”
доц. д-р Тодор Тодоров, който изнесе
своя доклад „Глобалната икономическа криза, чуждестранни инвестиции
и външноикономически връзки на България”, придружен от
подробна мултимедийна презентация.
Семинарът е организиран от Икономическия факултет, катедра „Международна икономика” на Донецкия национален
институт, съвместно с Центъра за икономическо образование
и консултинг „Внешконсалт” и Донецката областна държавна
администрация, със съдействието на Донецкия филиал на Националния институт за стратегически изследвания.
Доц. Тодор Тодоров сподели, че в заседанията, състояли се
в Светогорск, са участвали над 150 учени от Русия, България,
Полша, Грузия, Турция, Китай, САЩ. На семинара са присъствали
и високопоставени гости – академици и член-кореспонденти на
Украинската академия на науките. Представителят на свищовската Академия е впечатлен и от активността на младите научни
работници от Украйна, които авторитетно и компетентно са представили своите позиции в докладите си. Научните разработки
са публикувани в сборник от два тома. В резултат от обсъдените
доклади е разработен заключителен документ, съдържащ основните изводи и предложения, свързани с темата на семинара. Този документ с обзор от семинара ще бъде предоставен в
Секретариата на украинската Върховна Рада.
АЛМА МАТЕР
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В Стопанската академия стартира Отбелязана бе 10-годишнината ...
Еразъм международна програма

На 16 февруари 2010
година в Корпус „Юг” започна първата международна Еразъм интензивна
програма. Тя бе официално
открита от доц. д-р Агоп
Саркисян, зам. – ректор
„Научни изследвания и
международно сътрудничество”, който поднесе
приветствено слово от
името на Ректора на СА
„Димитър А. Ценов” .
Интензивната програма
е първата, реализирана
в Стопанската академия
след придобиването на
стат у т на Еразъм Университет. Тя се финансира по одобрен проект на
Центъра за развитие на
човешките ресурси към

Министерството на образованието, младеж та и
науката. Координатор на
проекта е доц. д-р Галина
Захариева.
Обучението се проведе

изцяло на английски език
под формата на лекции,
дискусии и презентации
в обхвата на темата „Управление и администриране предоставянето на
глобални публични блага”.
Бенефициенти по про -

Технологичния университет, Каунас, Литва, един от
Висшето професионално
училище, Калиш, Полша, и
седем от СА „Д. А. Ценов”
- Свищов.
По време на двуседмичния период на обуче-

грамата са 30 слушателистуденти от 3 държави - 10
от Литва, 5 от Полша и
15 от България. Учебният
процес се обезпечава от
десет лектори - двама от

ние чуждестранните гости
имаха възможността да
посетят културни и исторически забележителности в
Свищов и във В. Търново.
АЛМА МАТЕР

е разгледала търговията като
един от водещите фактори за
икономическото развитие,
както и като глобално публично благо. Опитала се е да
покаже, че икономическата
ефективност и иновациите са
основният път за развитието
на международната търговия
и икономически просперитет.
Мнението на проф. Чибуирене
е, че чрез тази програма сътрудничеството на Университета в Каунас и Стопанската
академия се разширява и задълбочава. Една от причините
за това е, че в нея са включени
много преподаватели и студенти, че са изслушани разнообразни лекции. Проф. Чибуриене сподели, че в бъдеще ще
се направят стъпки за организиране на такава програма и в
техния университет.

- чрез дискусии да се достигне до опит за решения на
глобални проблеми, което ще
бъде полезно в бъдеще. Като
най-важна тема за Европа
е била дискутирана финансовата криза. Интензивната
програма е помогнала да се
разбере световната икономика в много по-задълбочен
аспект, както и позицията на
САЩ по въпроса.

Разговор с чуждестранните гости
Артур
П р о ф . Сова е
В и т у т а с ас и с т е н т в
УниверситеСниешка
та в Калиш,

Преподавателите

Професиона лната биография на
професор д-р
Витутас Сниешка е богата
и многостранна. Тя е свързана с университетите в Русия,
Дания, Холандия, САЩ, където
времето му е било отдадено на
специализизации, изследвания и преподаване.
В момента проф. д-р Сниешка завежда катедра „Икономика и международна търговия” в Технологичния университет в Каунас, Литва Ресорът
му е Международна търговия
и бизнес среда. Преподава
„Международна икономика и
бизнес мениджмънт” и „Анализ и прогнозиране на конкуренцията”.
По време на форума е изнесъл лекция за ролята на
икономическия растеж за
борба с бедността. Стремил се
е да покаже как може да бъде
измерен растежът. Проф. Сниешка е представил различни
модели, които съдържат факторите, влияещи върху него, за
да разкрие как е възможно да
се накара една бедна страна
да тръгне по пътя на икономическото развитие. Борбата
срещу бедността според него
помага за решаването на
демографските проблеми, а
също и за съхраняването и защитата на околната среда.
Мнението на проф. Сниешка за научното събитие
в свищовската Стопанска
академия е, че участниците
от всички страни са много
добре подготвени. Той изказа
и чудесните си впечатления от
гостоприемството на нашето
висше училище.

Полша. Преподава „Финанси”, „Международни
финанси”, „Мониторна политика и фискална политика”,
„Микро- и макроикономика”.
Неговата лекция на форума в Стопанската академия
е посветена на финансовата
стабилност, която е глобално
публично благо. Ас. Сова е
проследил някои механизми
за нейното постигане. Насочил е усилията си да привлече
вниманието към финансови
индикатори, които да покажат
колко е важна финансовата
стабилност за икономиката.
Преподавателят изрази задоволството си от участието
в тази програма, която го е
срещнала с ерудирани учени
и студенти, дискутиращи по
важни икономически аспекти.
Ас. Сова е за пръв път в Свищов и желае да организира
подобна интензивна програма
в Калиш, Полша.

Проф. д-р
Ядвига
Чибуриене е извървя-

ла също завиден творчески
път. Работила
е по различни
изследвания в университета в
Лимерик, Исландия. В момента
преподава „Макроикономика”
в Технологическия университет в Каунас, Литва, в катедра
„ Икономика и международна
търговия”.
Лекцията на проф. Чибуриене е на тема „Търговия и
глобални публични блага”. Тя

Студентите

Юлиус
Въйткайт ъ с е ст у-

дент, III курс ,
специалност
„Финанси” в
университета в Каунас,
Литва. Той е за пръв път в
България и изрази хубавите
си впечатления от топлотата, с която е посрещнат
в свищовската Стопанска
академия. Целите на неговата презентация „Ефектът на
кризата върху структурата на
държавния бюджет” са свързани с изясняването на ефекта от кризата върху бюджета
на Литва, България и Полша.
Той смята, че ситуацията в
Литва не е толкова добра и
не може да се сравнява със
ситуацията в България, тъй
като българската фискална
политика е много стабилна
и силна. Юлиус е сигурен, че
е постигнато най-важното

Катрина Лишак

е студентка III
к урс, „Международен
бизнес” в
университета, Калиш,
П о л ш а .Тя
също е за пръв път в България,
но се чувства чудесно сред
много нови приятели. Казва,
че курсът е изключително
интересен, научила е много и
се е запознала с красотата на
българската култура. Целта на
нейната презентация „ Национална енергийна политика и
използване на възобновяеми
енергийни източници в Полша”
е била да покаже кои от тях
са добри за нейната страна
и как би изглеждало тяхното
бъдещо развитие в нея. Катрина бе радостна да участва
в обучението в СА „Димитър
А. Ценов”, защото е комуникирала не само със свои колеги
от Полша и България, но и защото е успяла да научи важни
факти за актуални европейски
и световни проблеми. Студентката от Полша се надява, че ще
има следващи мероприятия по
програма Еразъм и сътрудничеството ще бъде задълбочено. Тя е удовлетворена, че е
участвала на срещата между
три култури, а младите хора
от различни държави са имали
сходни мечти за бъдещето.
АЛМА МАТЕР
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В своето обръщение към
студентите министър Сергей
Игнатов изрази удовлетворението си от факта, че се е създала критична маса млади хора,
което дава възможност днес да
говорим за модерно българско
образование. „ Нашата задача
е да се заемем с промяната на
българските висши училища,
които да бъдат конкурентни на
европейските университети”,
подчерта министър Игнатов.
Министър Светослав Нейков заяви в своето послание
към младежите, че обратната
връзка в образователната система е много важна. „Балансът
между обучение и образование
ще дойде чрез спорта. Защото
ние имаме своите таланти и
герои както в математиката и
информатиката, така и в спортната сфера… Бъдете по-активни, да се виждаме по-често и с
помощта на спорта да градим
едно успешно бъдеще ”, пожела
министърът.
В своето поздравление
председателят на НПСС Петър
Чаушев засегна същност та
на Ст удентския съвет като
връзка между студентите и
академичното ръководство.
"Нашата организация е носител
на гражданска позиция. Затова
гласът на студентите е гласът на
младостта, гласът на бъдещето”,
заяви Петър Чаушев и обеща, че
организацията ще продължава
да защитава правата на учащите във висшите училища.
Ректорът на СА „Димитър А.
Ценов” доц. д-р Величко Адамов
отправи своите поздравления
преди всичко към първооснователите, предопределили
развитието и утвърждаването
на студентските съвети като
партньори на ръководствата
на висшите училища по пътя
им към ефективно европейско
образование. Той подчерта ролята на НПСС за повишаване
качеството на обучение и за
подобряване на връзката преподавател – студент. Ректорът
заяви, че сред главните приоритети на академичното ръководство, залегнали в мандатната
програма, е интергрирането
на студентите като активен
партньор в изгражаднето на
европейската зона за висше
образование.
Поздравления поднесоха
още и кметът на община Свищов
г-н Станислав Благов и председателят на СС към СА „Димитър
А. Ценов” Мария Немска.
С благослов се обърна към
студентската общност Негово
Високо Преосвещенство Великотърновският митрополит Григорий. Поздравителни адреси
бяха получени от Огнян Стоичков – председател на Комисията по образованието, науката и
въпросите на децата, младежта
и спорта, към НС, от доц. д-р
Лиляна Вълчева – КНСБ, както
и от представители на други
държавни институции.
Председателят на НПССПетър Чаушев връчи на двамата
министри, на ректора на Стопанската академия и на другите официални гости, юбилейни
плакети.
След събранието министрите и ръководството на НПСС
дадоха пресконференция. На
нея министър Игнатов отговори
на различни въпроси, свързани
с образованието. Той отново изрази готовността си да реформира образователната система.
Председателят на НПСС Петър
Чаушев също даде компетентни

отговори, засягащи студентската общност.
На следващия ден - 26 март
2010 година, събота, в непринудена и емоционална атмосфера се проведе вторият ден от
тържественото общо събрание
на НПСС. От трибуната се изказваха много от някогашните
учредители на студентската организация, изразяваха мнения,
разказваха спомени.
Петър Якимов-Стачката подари Първата харта, която е
подписана през 1998 година и
е станала основа на националните съвети.
Ивайло Симеонов от Техническия университет емоционално възпроизведе първите години от създаването на НПСС,
когато пред първостроителите е
стояла дилемата: да имат или да
бъдат! Младите хора са избрали
да бъдат, макар и в лишения, но
отношенията им се основавали
на взаимна обич.
Представителят на Македонския студентски съвет Иван
Живковски поднесе поздравления от македонската организация към Университета „Св.
св. Кирил и Методий”, Скопие.
Иван Живковски заедно с председателя на НПСС Петър Чаушев подписаха меморандум за
бъдеща съвместна работа.
В изказванията се включи
и председателят на Българския студентски съюз Сергей
Модев. Той изказа мнение, че
двата съюза никога не са били
конкурентни и пожела на НПСС
да бъде все така коректив на
студентското мнение.
Ива Петрова, която е представяла организацията на международните форуми, също
разказа за времето преди 10
години, когато е имало повече
политика. „Ако ние на Балканите не си помогнем, Европа няма
никога да ни приеме”, подчерта
г-ца Петрова.
Коста Ангелов изрази своята приятна изненада, че вижда
един много сплотен отбор в
лицето на настоящия НПСС, а
Драгомир Стефанов се върна
към събранията преди 10 години, които са продължавали по
15 часа и в които е имало много
амбиция. Студентската организация през тези 10 години се е
изградила в началото в университетите, след което се е утвърдила и на национално ниво.
Председателят на НПСС
Петър Чаушев обобщи всички
изказвания и мнения и пожела:
„Нека и след 10 години да работим заедно и да се срещнем в
Свищов, за да обсъдим работата на студентската организация
през следващите 10 години”.
По-късно на тържествена
церемония в ПБЧ „Еленка и
Кирил Д. Аврамови” бяха наградени с юбилейни плакети
всички председатели на НПСС
от самото учредяване до днес,
както и Главният секретар на
МОМН Красимир Вълчев.
За приятното настроение
на публиката по време на юбилейния концерт се погрижиха любими певци като Кирил
Маричков, Цецо Елвиса, Илия
Ангелов, Надя Казакова, АннДжи и Влади. Председатели
на НПСС в различни периоди
от време изнесоха слова, които
се редуваха с филми, свързани
с най-запомнящите се моменти
от техните мандати. Тържествената вечер завърши с песента
We are the world, изпълнена от
всички участници.
АЛМА МАТЕР
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Бакалаври получиха своите дипломи

На 26 февруари 2010 г.
в Ректората тържествено
бяха връчени дипломите за
висше образование, степен
„бакалавър” випуск 2005
на студентите от факултет
„Финанси”. Гости на тържеството бяха доц. д-р Румен
Лазаров, старши секретар
Галя Божкова, инспектор
факултет Теменужка Генкова и инспектор факултет
Елена Петкова.
В приветственото си
На 12 март 2010 г. студентите от факултет „Мениджмънт и маркетинг” получиха
своите дипломи за висше
образование, степен „бакалавър”. В своето приветствено слово доц. д-р Иван Марчевски, декан на факултета,
каза: „От този ден Стопанската академия ще започне
да работи за вас. Дипломата
ще ви отвори вратите, но понататък професионалното ви
бъдеще зависи от уменията
ви на специалисти. Аз съм
сигурен във вашите качества, защото вие сте старателни, а ние сме се постарали.
Защитавайте името на Стопанската академия, защото
всички, свързани с нея, сме
вече нейна част. Един голям
човек – Димитър Ценов, е

слово доц. д-р Румяна Лилова, декан на факултет „Финанси”, припомни на своите възпитаници трепетните
вълнения, с които за пръв
път са прекрачили прага на
свищовската Алма Матер.
„Мили финансисти, банкери, застрахователи, социални деятели, дерзайте и
се утвърждавайте! Днес е
вашето време - времето на
Европейския съюз!”, каза
доц. Лилова и пожела: „ Нека

оставил своите средства,
за да можете да учите. Продължавайте да работите за
България!”
В изключително непринудена обстановка младите
хора поеха дипломите си.

се реализирате в обединена
Европа и в света! Защото
вие се обучавате във висше
училище с над 70-годишна
история, във факултет с над
50-годишна история! След
малко всеки от вас ще протегне десница, за да получи
своята диплома. Нека в бъдеще с тази десница да подписвате важни документи, да се
здрависвате с авторитетни
хора, да ръководите екипи…
Давайте всичко от себе си
към върховете на достойните
професионалисти!”
Отличниците
Айше К ямил е от с.
Станянци, община Върбица.
Родена е на 7 ноември 1986
година и е завършила СОУ
„О. Паисий Хилендарски” в
родното си село. Любимите
й предмети са били математика и биология. След проучване на различни университети и след препоръки на
свои роднини, завършили
в СА „Д. А. Ценов”, Айше

Трима от тях разказаха накратко за себе си и бъдещите
си проекти като специалисти.
Ива Панайотова е от
Плевен, родена е на 28 юни
1986 г. Завършила е ДФСГ
„Интелект” в родния си град.

избира да
следва в
Свищов.
Тя харесва много
своята
специа лност и
през годините е съчетавала усиленото учене със забавленията в
крайдунавския град. Вижда
себе си като финансист и
смята да препоръча Стопанската академия на своите
приятели от родния си край.
Пожелава на новите студенти да бъдат отдадени на науката, защото тя е бъдещето
на младите хора.
Искра Коева е от Русе
и е родена на 12 юли 1986
година. Завършила е ИГИУ
в своя град. В училище е
харесвала математика и
физика. За Стопанската
академия се изказва, че е
доказано висше училище и
за това без колебание е реОще като
ученичка е
имала влечение към
икономи ческите
науки.
О с в е н
това произхож да
от семейство на икономисти. Решила е да продължи
образованието си в СА „Д. А.
Ценов”, защото смята, че тук
равнището на образованието
е високо. Завършила е специалност „Маркетинг”. Може
би затова се вижда в бъдеще
като брандмениджър. Ива
пожела на първокурсниците
много творчески сполуки.
Станислав Дуков е
роден на 23 януари 1987 г. в г.

Международна научна конференция за
информационните технологии в бизнеса
Международна научна
конференция „Системи за управление на бизнеса в малки
и средни предприятия” се
проведе на 23 и 24 април 2010
година в конферентната зала
на Корпус „Юг”. Престижното научно събитие бе иници-

ирано от катедра „Бизнес информатика” и се реализира
по проект „Методология за
изграждане на бизнес интелигентна система в малки
и средни предприятия”. Форумът бе открит от доц. д-р
Агоп Саркисян, зам.-ректор
„Научни изследвания и меж-

дународно сътрудничество”,
който поднесе приветствено
слово от името на Ректора
на СА „Димитър А. Ценов. С
поздравления към участниците се обърнаха и доц. д-р
ик .н. Валентин Кисимов - ръководител катедра „Инфор-

мационни технологии и комуникации” в УНСС и проф.
д-р ик. н. Татяна Митова, зам.
-ректор на Молдовската икономическа академия.
Форумът започна с пленарна сесия, по време на
която бяха изнесени три
пленарни доклада: „Отчет-

ността на държавата в реална възможност с бизнес
процесора на DWARE, от г-н
Дамян Иванов, управител
на фирма „dWare” ЕООД,
„Бизнес навигатор-интегрална система за фирмено
управление” от г-жа Ирена

Николова - Директор внедряване във фирма „Комерс
Финанс АД” и „ Достъпни ли
са ERP решенията за малки
и средни фирми?”, от г-н
Стефан Николов, „Ай Ти Си
Консулт”. След това учените
работиха в три зали и в три
секции. Първата секция бе:

„Бизнес интелигентни системи в малки и средни предприятия”, втората секция „Предприятието в условията
на цифровата икономика”, а
третата секция - „Икономически, софтуерни и технологични решения за малкия и
средния бизнес”.
В конференцията участваха български учени от
сродни катедри в Свищов и
други от страната, както и
чуждестранни преподаватели от Молдова, Турция и
Белорус, с над 50 доклада.
Участниците си бяха поставили амбиционната цел да
изследват състоянието на
информационната среда в
малките и средни предприятия (МСП) и да предложат
конкретни решения в областта на бизнес интелигентните
системи. За това учените в
трите секции си отговориха
на многобройни въпроси,
свързани с приложението
на информационните технологии в малките и средните
предприятия. Този международен научен форум даде
своя значителен принос за
осмисляне ролята на бизнес
софтуера за съвременния
бизнес .
АЛМА МАТЕР

шила да учи
тук. Специалността
„Финанси”
е щастливият избор на
Иск ра. За
нея постигнатият отличен успех
е въпрос на организация.
Попивала е учебния материал с лекота, затова й е
оставало време за отдих.
Отличничката вижда себе си
като мениджър на счетоводна къща и си повтаря своето
мото: „ Никога не съжалявай
за нещо, което си направил,
а за нещо, което не си сторил”. На първокурсниците
Искра пожелава да следват
мечтите си.
Надежда Петрова от
Севлиево е родена на 28
февруари 1987 година. В
родния си град е завършила
професионална гимназия.
Математика и история са

били най-приятните й дисциплини. Голяма радост е
изпитала, когато е разбрала, че е приета в свищовската Академия. Специалност „Финанси” е с дългогодишна история, с традиции,
с чудесни преподаватели,
които помогнаха изключително за
моето качествено
обу чение.
Тази спе циалност
е добър
старт за
развитие”,
сподели
Надежда и допълни: „Отличните ми резултати се
дължат на интереса към
любимите дисциплини и
от това, че влагах душата
си в учението.” Девизът на
момичето е : „Само напред
и нагоре”, който сигурно ще
я доведе до мечтата й да
бъде след време финансов
мениджър.

Шивачево. В родния си град
е завършил гимназия. Бил
е привлечен от историята и
литературата, но се е спрял
на Стопанската академия,
заради съчетанието между
традиции и новаторство.
Неговите специалности са
„МИО” и
„Марке тинг”. Станислав е
постигнал
учебните
си успехи
с много
труд и
постоянство.
Смята да се реализира в образователната сфера.
Стелиана Василева от
Елена е родена на 2 декември

1986 г. Завършила
е ЕГ „А.
Златаров”
във В. Търново. Зал ож б и т е
й са били
чуждите
езици, рекламите, презентациите. От ученическите си години е знаела,
че ще избере креативни специалности. Затова не е кандидатствала на друго място и е била
много радостна, че е приета в
свищовската Академия. Нейната специалност е „МИО”, която
е „превзела” с постоянство и
вяра в себе си. Вижда своето
професионално осъществяване
в мениджмънт експорт.
АЛМА МАТЕР

Поредно издание на Майсторски Бизнес Класове
по мениджмънт, организираха Студентският съвет при СА. „Д. А. Ценов“
и Българският форум на бизнес лидерите. То се проведе в конферентната зала на Корпус „Юг“. Събитието бе открито официално от доц. д-р

Иван Марчевски, декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“. Гостилектори бяха лидерите на пет водещи компании от реалния бизнес:
Кристиян Кръстев – представител на обувки „Бата” за България, член на
Швейцарската арбитражна комисия в Цюрих, съветник на търговската
камара към правителството на САЩ; Димитър Цоцорков - директор “Корпоративно развитие” на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище; „Данон”
- Дарина Камбурова - финансов мениджър и Благовеста Каремова;
PriceWaterHouseCoopers - Петко Димитров - управител на дружествата
в България и съдружник в PriceWaterHouseCoopers Централна и Източна
Европа, член на Асоциацията на дипломирани експерт-счетоводители
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) от 1997 година, с
магистърска степен по Международен бизнес от Висшия икономически
институт в София. Работил е във всички страни от Централна и Източна
Европа, както и в Китай, Шри Ланка и Япония; Красимир Ганчев - почетен
консул на Република Финландия във Варна, консултант на Съвета на
директорите на застрахователна компания ДЗИ, член на KBC Group.
По време на форума студентите изслушаха с интерес лекциите и
участваха активно в дискусиите. Те стигнаха до интересни изводи,
свързани с тяхната бъдеща реализация след завършване на висшето им
образование или с намиране на подходяща стажантска програма. На
участниците бяха връчени сертификати за завършен курс на обучение „
Майсторски бизнес класове по мениджмънт. Младите хора получиха и
покана за интервю за работа в една от четирите най-големи одиторски
компании в света и лично от директора на PriceWaterHouseCoopers за
България - г-н Петко Димитров.
Мирчо Стоянов III курс, Специалност „Прогнозиране и
Планиране” и втора специалност - „Финанси”
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Участие на наши студенти Развитие на студентския
в телевизионно предаване спортен клуб по бойни изкуства
На 17 и 24 април 2010
година в предаването
„Евронаблюдател” на

Милена Милотинова,
умело се включваше с
коментари.

гост бе г-жа Гергана
Йорданова, а жокерите- доц. д-р Стоян

Канал 3, гости и участници бяха студенти от
СА „Димитър А. Ценов”.
Младите хора се разделиха в два отбора,
като всеки отбор се
състоеше от 3 участници, борещи се за
победа.
Предвидено бе отборът-победител да участва в тегленето на голямата награда, която е
пътуване до Европарламента в Брюксел. Водещата журналистка

Темат а на пр е д аването, излъчено на
17 април, бе „Световната криза в САЩ,
Европа и България”.
Специален гост беше
доц. д-р Стоян А лекс а н д р о в ( У Н С С), а
жокерът на от бори те – доц. д-р Андрей
Захариев.
На 24 април отборите показаха своите
познания за Европейската централна банка.
Този път специа лен

Проданов и ас. Диана
Металова (УНСС).
Участието на свищовските студенти в
това телевизионно
предаване показа, че
те са знаещи и добре
подготвени по въпросите за съвременните
икономически реалности.
Мария Немска,
студентка III курс,
специалност
„Финанси”

От началото на учебната 2008/2009
година спортният клуб по бойни изкуства “Академик” Свищов развива
активна дейност, с която се стреми да
популяризира карате Киокушин в Свищов и да върне младите хора в спортните зали.
В клуба участват и студенти от Стопанската академия. По време на тренировките възпитаниците на висшето ни
училище овладяват бойното изкуство,
обучавани от инструктора Митко Божанов. Тренировките са безплатни и
се провеждат в Спортния комплекс на
Академията.
Карате Киок ушин е спорт, който
включва много и разнообразни техники
при воденето на невъоръжен бой. Но
стилът е вместен в много строги правила, които трябва да осигурят безопас-

представа за реалния начин за водене
на бой, повишаване конкурентоспособността на състезателните татамита,
подобряване на класата, коордиацията и концентрацията на спортистите.
Пред трениращите най-твърдия стил
карате в клуба при Стопанска академия
предстои участие в зонално първенство
по карате Киокушин в град Нови пазар.
Турнирът ще се проведе на 29.05.2010г.
и на него за “Купа Ояма” ще се борят
участници от клубовете в Северна България.
През април 2010 г в гр. Варна Българска Карате Киокушин Федерация събра
на тренировъчен лагер инструктори и състезатели, сред които имаше и представители на свищовския клуб “Академик”.
Освен традиционните за Киокушин спарингови техники, в основната си част тре-

ността на състезателите. По този начин
следването на състезателния правилник
измества на заден план някои от техниките. Затова по време на тренировки
са включени елементи оприличавани
като характерни, предимно за стилове като кик-бокс и борба (граплинг).
Техниките от други бойни изк уства
спомагат за придобиването на ясна

нировъчната програма на лагера включваше и елементи от други бойни спортове.
Организаторите на лагера напомниха,
че Киокушин не се свързва само с купи
и медали от състезанията, а е път към
изграждане на духа и спомага да се
добие нов, по-широк поглед върху нещата от живота.
АЛМА МАТЕР

Интересен турнир на младите футболисти

За пореден път в Свищов се проведе, вече
превърналият се в традиционен, турнир по футбол на малки вратички.
Турнирът се организира от Студентския съвет
при СА „Д. А. Ценов”,
а в него взеха участие
12 отбора. Тази година
турнирът беше изключително интересен, като до
последно не се знаеше
кой отбор ще триумфира
с титлата. На четвъртфи-

налите сили мериха дори
отбори, съставени изцяло
от първокурсници, (1 от
тях беше “Golden Boys”).
На полуфиналите един
срещу друг се изправиха
отборите на “Кариоките”
и “Ортопедия”, а в другия полуфинал сблъсъкът
беше между отбора на
„Космос”, който беше
приятната изненада на
турнира, миналогодишният шампион „Soccer club”.
След много драматични

два мача на финала се
изправиха фаворитите
за титлата „Кариоките” и
„Soccer club”. След немного динамично първо полувреме и малко положения
пред вратарите на двата
отбора, второто полувреме започна с натиск на
„Кариоките”, който доведе до няколко интересни
положения пред вратата
на противника. Минути преди края на мача,
след разбъркване пред

вратата на „Кариоките”,
футболистът на “Soccer
club”, Георги Павлов, излезе най-съобразителен
и успя да отбележи за
1 – 0. Времето до края
на мача беше прекалено
малко и смятаният за фаворит преди мача отбор
на „Кариоките” не успя

идивидуални
награди на
фу тболистите, съответно
за – най-добър вратар
на т урнира
– Вла димир
Лазаров ("Кариоките") с 7

да върне попадението.
Така за втора поредна
година отборът на „Soccer
club” се поздрави с титлата. Бяха раздадени и

допуснати попадения,
най-полезен играч - Мартин Методиев ("Кариоките"), и голмайстор на
турнира с 14 попадения

- Симеон от отбора на
Ортопедия.
Владимир ЛАЗАРОВ,
студент III курс,
специалност "Финанси"
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Литературно творчество

Отново поетично откритие на
Литературен кабинет "Николай Лилиев"
Йордан Петров Иванов е
роден на 16.07.1984 г. в малкото
Яворово градче Чирпан. Той
е IV курс в СА, специалност
"Международни икономически отношения" и втора специалност - "Маркетинг".
Пише стихове от десети
к лас. Споделя, че просто
се затваря в своята слънчева градина, пренебрегвайки
суета и шум. Творчеството е
неговият начин да нарисува
картина от живота си, да покаже на хората света през
своите очи. "Понякога много
малко ни е необходимо да
бъдем щастливи и да се усмихнем. Една снимка, малък
сувенир или просто, защото навън е прекрасен ден.
Според мен трябва да се научим да ценим момента.
Да грабнем малките неща и да ги пресъздадем. По
свой начин. Поезията за мен е нещо специално", казва
Йордан и допълва: "Тя е като малко парченце шоколад
в тежки моменти, във весели мигове... Нямам учител
в писането. Пиша тогава, когато ми дойде отвътре. Харесвам творчеството на Яворов, Николай Лилиев, Гео
Милев, Хайне, Гьоте..."
А на нас ни остава само да пожелаем на Йордан
все така да съчетава поезията с икономическото си
поприще.

Спомен в мрака

На полето

На тъмно

Загледан във задрямалата вечер,
си спомням - теб те няма вече!
Представа нямаш колко, колко
е пусто в мене...
Спомен в мрака...
Аз пак съм там теб недочакъл, това със нас
не бе спектакъл...
и ако бе....
Защо пердето, ти спусна
тъй набързо, рязко?
Сънувам те във златни краски,
признавам още те обичам,
а никога не ще отричам,
че ти си смисълът за мене...
А утрото тъй сладко дреме,
сънува в светъл сън
Зората....
А аз мечтая под луната
и виждам те все тъй красива,
както аз с поглед те чертая
по покрива на тази стая...
Целувам те! Бъди щастлива!

От дълбината на полето

Във нашето време тъй стръмно

се виждаше заспал градът
със блудните си, грозни псета
преяли с кръв и хорска плът…

извършва се всичко на тъмно:
на тъмно се вече краде,
на тъмно се после яде,

И само пътят черен, тесен

на тъмно се лъже и маже,

ги свързваше… житейски път…

на тъмно обича се даже,

полето пълно беше с песен,
с бетон се пъчеше градът.

на тъмно се нежност дарява,
на тъмно се всичко сменява,

Те бяха толкоз близо…

на тъмно се правят измами,

А и тъй далече…

на тъмно играят се драми,

Но гледайки веднъж полето,
Градът отсече:

на тъмно се всеки спасява
и тъмно е в тази държава.

“Не трябва да ги мъчиш, братко…Но няма ли някой най-сетне,
днес някоя лампа да светне?
Те, хората не заслужават!
При мен си заживяват сладко,
а пък при тебе не остават.

Е, да, но защо ни е стръмно?
Защото живеем на тъмно.

Автопоход „Родопи 2010” Покоряване на
От 3 до 8 прил 2010 г. група ентусиасти от СДТ „ Академик” обиколи източните Родопи по маршрут –Свищоввр.Шипка-Казанлък-Димитровград-Хасково-Харманли- с.
Мезек-Ивайловград-гр.Маджарово-Крумовград-с.ТатулМомчилград-Кърджали-Хасково-Етъра-Свищов. Автопоходът е осъществен с 10 автомобила и 30 човека. Водачите
на групата са ст. преп. Николай Нейков и гл. ас. Симеон
Момчев. Посетените туристически и географски обекти
са 40, а изминатите километри -1300.
За третия ден от автопохода с родопски маршрут увлекателно и емоционално разказва ст. преп. Николай Нейков
в своя пътепис „Прегръдка с красотата на Родопите” :
След вечер в приятна компания с много песни и наздравици, ставането сутрин изобщо не е удоволствие. Но
програмата на деня е напрегната и всеки полага усилия
да се приготви навреме.
Тръгваме от туристическия дом „Габера” край Димитровград, в посока Капитан Андреево. Понеделник е,
трафикът не е тежък и някак бързо стигаме Харманли.
Подминаваме града и спираме при чешмата, възпята в

поемата „Изворът на Белоногата”. Разглеждаме малкия
парк, наливаме си от студената вода за изпът и правим
снимки. Обикаляме бързо с интерес околността, за която
в някои пътеводители има информация, че тук е гробът на
крал Вълкашин, бащата на Крали Марко. Не намираме
такива следи и продължаваме пътуването си през град
Любимец. Преди Свиленград се отклоняваме за ГКП „Капитан Петко войвода”. На километър от границата свиваме
надясно към село Мезек. Посещаваме първо тракийската
гробница. Тя е забележителна с дългия коридор от входа
до погребалната камера - 20 метра. Най-известната намерена тук реликва - бронзова статуя на глиган с дължина 1
метър и височина 60 см, била продадена през 1902 година
в Турция.

Следва изкачване на крепостта, изградена на видно
място над селото. Стените й, около 8 метра високи и 3
метра дебели, са добре запазени. Цялата равнина край
р. Марица е в краката ни. Видимостта е отлична. Виждаме
даже крайните квартали на Одрин. Топлото слънце и зелената трева ни задържат повече от необходимото време.
Красотата на мястото не ни позволява да си тръгнем, но
отново сме на път.
Керванът от автомобили достига прохода Св. Марина.
Оттук до местността „ Глухите камъни” е половин час
стегнат ход по горски пътища. Това, което виждаме, си
заслужава усилията. Пред очите ни изникват три величествени скални грамади, осеяни с над 200 издълбани
в тях ниши. Изкачваме се на най-високата им точка по
стъпала, изсечени в скалата. Тук е издълбана щерна с
размери 4/2 метра и дълбочина 2 метра, а край нея се
вижда място за жертвоприношения. От тази височина се
открива великолепна гледка към язовир „Ивайловград”
и околностите му.
Даже различаваме очертанията на хижа „Сомат”, в
която ще спим вечерта.
Връщаме се към колите, подкрепяме се с
импровизиран обяд и в 14 часа потегляме към
Ивайловград. Районът е планински и е много
слабо населен. За около 30 км. пътуване преминаваме през само две селца. Но карането край
язовира и минаването с колите по стената му е
запомнящо се преживяване. Не спираме в Ивайловград. Трябва да стигнем до вила „Армира”
преди уредниците да са я затворили. Усилваме...
Имаме цял половин час за разглеждане. Вилата
била построена от богат римски земевладелец.
До наше време са оцелели основите и басейна с
уникални мозайки, изобразяващи ловни и битови сцени. Изключително оригинални са изображенията на земевладелеца и двамата му сина.
След толкова пътуване и впечатления правим
един час почивка в Ивайловград. Разглеждаме
центъра и пазаруваме за вечеря.
Пътуваме обратно през стената на язовира и
хълмистия район до село Малки Воден. Настаняваме се в хижата. Част от 30-членната група предпочита
да почива. До мръкване остава час и с останалите бързаме да използваме това време за посещения на частния
музей в село Бориславовци, отстоящо на 3 км. оттук. В
няколко пристройки на обикновена къща баща и син са
събрали късчета от различни епохи, подредени по теми:
етнография, история на региона, нумизматика, природа,
религия...
Връщаме се в хижата по здрач, напоени с впечатления
и поуморени от преодолените разстояния. Очаква ни запалената камина и приятелската компания, жадна за песни
и усмивки. Отпускаме се в ароматната прегръдка на Родопите, до следващия поход към красотата на България.

връх Марагидик

На 24 и 25 април 2010 г., 30-членна група на СДТ
„Академик”, начело с председателя на дружеството
доц. Иван Марчевски и секретаря ст. преп. Николай
Нейков изкачиха връх Марагидик. За около 4 часа те

преодоляха разстоянието от кв. Острец на гр. Априлци
до м. Табиите (първия превал на Русалийския проход),
а за още един час с раниците на гръб, достигнаха найвисоката точка на върха-1890 м. През фирнови преспи
и посинели поляни от снежен минзухар, те се спуснаха
до х. Тъжа – 1530 м., където нощуваха. На сутринта групата направи преход до най-красивия старопланински
водопад Кадемлийското пръскало, висок 72 метра,
след което отново пред х. Тъжа и м. Табиите се спусна
за 2 часа и половина до с.
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