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Уважаеми
преподаватели,
Скъпи
студенти,

Днес, в този тържествен
есенен ден, свищовската
Алма Матер за 76-и път отваря врати, за да посрещне
поредните свои ентусиазирани първокурсници.
Без щедрия дарителски
акт на големия родолюбец и
възрожденец по дух – Димитър Апостолов Ценов – това
едва ли би било възможно.
Благодарение на Дарителя,
завещал огромното си богатство за основаването и
издържането на Висше търговско училище в родния му
град, през далечната 1936 г.
в Свищов се открива висше
търговско училище, което
оттогава до днес съдейства
за стопанския и културен
просперитет на страната. И
въпреки че е разположено в
периферията на географската
карта на България, то винаги
е давало качествени специалисти за националното ни
стопанство и е творило сериозна икономическа наука.
Уважаеми колеги, висшето
ни училище още от своето начало има ясни европейски из-

За Академията
Вашият институт е съвременно висше учебно
заведение с утвърдени
академични традиции,
със свой облик и свое
място в бурно развиващата се система на
висшето образование в
България.
Чл.-кор. на БАН
проф.Благовест Сендов, ректор на СУ
„Св. Кл. Охридски”,
1976 г.
Стопанска академия
„Д. А. Ценов” е водещ
образователен и научноизследователски
център, който става все
по-желан партньор за
близко и полезно сътрудничество с други
висши училища и научни
организации у нас и в
чужбина.
Акад. проф. Илчо
Димитров, министър
на МОНТ, 1996 г.
Прекланям се пред
всички, които са създали Академията и са
работили в нея. Тя е била
и ще бъде ковачница на
кадри за икономиката
на страната ни…Да се
надяваме , че ще изпълнява все така успешно
мисията си.
Тодор Кавалд жиев, вицепрезидент на
Република България,
1999 г.

мерения, тъй като е създадено по образец на берлинското Ханделсхохшуле. Мечтата
на Дарителя е осъществена
от основателите на Висшето
търговско училище „Д. А. Ценов”
– немски, френски
и руски възпитаници, които изработват първите
учебни програми,
ползвайки творческия опит на редица европейски
висши икономически училища.
И така в следващите години Академията
се превръща в едно от найреномираните висши училища в България.
Драги първокурсници,
вие избрахте да се обучавате в Стопанска академия
„Д. А. Ценов”. Тя ще ви даде
възможност в периода на
следването си да се формирате като висококвалифицирани специалисти
– с умения и способности,
които отговарят на предизвикателствата на времето
и чрез тях да бъдете конкурентоспособни на пазара
на труда. Този избор е една
чудесна инвестиция в бъде-

щето за развитието на вашата професионална кариера.
Академията разполага
с творческия потенциал на
нашите професори, доценти,
асистенти, които
са ангажирани в
обучението на студентите. Създадена е благоприятна
среда и за нови
научни изследвания. Чрез сключените договори
с чу ждестранни
висши у чилища
от Европа, Азия
и Америка осъществяваме международна
мобилност и участваме в
изградените мрежи за обучение и научни изследвания.
Стопанската академия
разполага с адекватна материална база за учебния процес, за спортуване и отдих.
Скъпи първокурсници,
днес вие вливате своите
младежки сили, търсения
и надежди в свищовската
Алма Матер. Предстои ви
да се „впишете” в академичния кампус, да се явите
на първите изпити. Целта
е– вашето бъдеще. Ще ви
трябват воля и постоянство
при усвояване на икономи-
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ческите знания. „Огънят на
благородния стремеж е найдобрият пламък на живота”
- казва Лермонтов. Именно
този благороден стремеж
към усвояване постиженията на стопанските науки
трябва да ви мотивира през
целия живот, за да бъдете
полезни за себе си и за
икономическия проспе ритет на България. Пожелавам ви да поддържате
ог ъня на знанието през
целия си живот.
Уважаеми колеги, 2011
г. е знаменателна – предстоят чествания за 75-годишния юбилей на висшето
ни училище. Нека всички
ние – преподаватели и студенти, цялата академична
общност, окрилени от юбилейната годишнина, всеотдайно да работим като
достойни наследници на
първостроителите за просперитета на свищовската
А лма Матер. Само така
уверено ще вървим напред
и ще даваме своя принос за
развитието на модерна България в Обединена Европа.
На добър път, уважаеми
колеги!
Ректор доц. д-р
Величко АДАМОВ

Уважаеми г-н Ректор,
Скъпи преподаватели
и студенти,
С голяма радост и вълнение за пореден път отправям към ������������������������������������
в�����������������������������������
ас своите поздравления по повод откриването на новата учебна година в Стопанската
академия.
През ноември висшето ни училище ще чества
75-годишния си юбилей. През изминалите години
свищовската Алма Матер се наложи като едно от
най-елитните български висши училища, с утвърдени традиции и голям авторитет. Вече 75 години тя
е символ на висок академичен дух, професионализъм,
иновации и напредък.
Безспорно, без Академията Свищов не би бил
това, което е днес – модерен академичен център,
изпълнен с живот и младост, благодарение на хилядите студенти, които идват тук, залагайки на качеството в овладяването на икономическата наука.
Скъпи студенти, с гордост искам да отбележа,
че ви обучават висококвалифицирани преподаватели, заслужили национално и международно признание
за своята работа. Знанията и опитът, които ще
усвоите тук, ще ви направят истински професионалисти. Последвайте смело мечтите си! Бъдещето е
ваше! Приемете предизвикателствата на времето,
в което живеем и носете в сърцата си свищовската
Алма Матер като светиня!
На вас, уважаеми преподаватели, пожелавам да
продължавате все така всеотдайно да работите за
развитието и просперитета на Академията! Нека
в бъдеще имаме още много поводи да се гордеем с
успехите и постиженията на висшето ни училище!
Честит празник и на добър час!
Станислав БЛАГОВ,
кмет на Община Свищов

Професор Йон Кукуй е Почетен доктор на Академията
На т ържествена цер емония в ауд и тория
“Акад. Иван Стефанов”
със званието “����������
Doctor����
���
Honoris Kausa на Стопанска
академия “Д. А. Ценов”
бе удостоен ректорът на
Университет „Валахия” в
град Търговище, Репуб
лика Румъния проф. д-р
Йон Кукуй.
Доц. Теодора Димитрова зам.-рек тор по
Ст удентска, информационна и социална политика представи професора. Тя изтъкна, че
той е икономист, счетоводител, практик, учен,
преподавател и ректор
на класическия Университет „Валахия” в старата столица на северната
ни съседка. Йон Кукуй
завършва Академията
за икономически науки
в Букурещ през 1975 г.,
а през 1995 г. защитава
докторат по икономика.
Междувременно взема
сертификат за лицензиран експерт по оценяване на предприятия.
Подчертано бе, че от
1984 г. до 1989 г. той е
генерален директор на
корпорацията SAРМ в
Конго, а непосредствено след това до 1995 г. е
икономически и търговски мениджър на фирма
SAGRICOM в Търговище,
Румъния.

П р е з 19 9 6 г. п р о ф.
Кук уй започва ака демичната и административната си кариера в
Ун и в е р с и т е т а „В а л а хия”. Става заместникректор по Икономиче-

ден т и п о Б ол он ск и т е
стандарти. Броят на обучаваните студенти е над
20 000.
След 2005 г. проф. Йон
Кукуй участва в международно признати на-

ски, социа лни и международни дейности, а
от 2002 г. е рек тор на
университета.
Този университет е
с н а ц и о н а л н о з н ач е ние за Румъния. Има 8
факултета, включително и по икономически
науки, които предлагат
качествено висше образование на румънските
и чуждестранните сту-

учни и професионални
организации. Той е вице-президент и член на
борда на дирек торите
на Центъра за обучение
и меж дународно развитие на икономически
и социа лни дейнос т и
във Франция и директор на представителството в Румъния; член
на изпълнителния борд
на Асоциацията за ев-

ропейско обучение по
счетоводство и одит и
координатор на програма "Сократ" в рамките
на асоциацията, на независимия Комитет за
меж дународни стратегии във
Франция и
н а М еж д у народната
асоциация
на иконо мистите –
фр а н ко ф о ни.
В пределите на Румъния уважаемият
проф. Кукуй
получава
редица национални
признания.
Чл е н е на:
Румънската
академия
на науките,
Съвета на
директорите на Националната асоциация на
оторизираните оценители в Румъния, ръководител е на департамента за финансов анализ
и оценка на движима
л ич н а с о б с т в е н о с т и
е президент на тери т ориа лни я цен т ър на
асоциацията в област
Дамбовица 1996-2002 г.;
президент на Изпитния

център за експерт-счетоводители в гр. Търговище; вице-президент
на организацията за
приятелство между Румъния и Африка; член на
Асоциацията на преподавателите на икономически науки в Румъния.
Повече от 10 години
Кукуй е гост-професор в
университета Пари дуз
валмар във Франция, а
за периода 1998-2002 г.
е асоцииран професор
в Националния институт
за икономическо развитие, Букурещ.
Той е главен организатор на интензивна програма по счетоводство
в П о р т о, П о р т у г а л и я
(2002), Париж, Франция
(2003), Гьотинген, Германия и Кавала, Гърция
(2005 г).
Признание за неговата научна и изследователска дейност е награждаването му от Асоциацията на преподавателите
по икономически науки в
Румъния за професор на
годината по икономически науки за 2006 г.
Научните изследвания на проф. Йон Кукуй
са отразени в над 100
публикации, вкл. 22 монографии и учебници,
множество статии и научни доклади.
На 2 стр.
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Професор Йон Кукуй е Почетен Избрано е ново ръководство
доктор на Академията
От 1 стр.
С приемането на България и Румъния в Европейския съюз, Стопанската
академия избра за стратегически партньор от румънска страна Университета
„Валахия”. Фокусирайки

дейността си върху взаимодействието в научните
изследвания на докторантите, двете висши училища реализираха пилотен
българо-румънски модел
за научно партньорство.
За трета поредна година
повече от 30 румънски докторанти проведоха 3-месечен докторантски стаж
в Стопанската академия в
катедрите "Счетоводна отчетност" и "Мениджмънт”.
На срещите на ръководствата на двете висши
училища многократно е
посочвана ползата от сътрудничеството и са формулирани цели за задълбочаването му в посока не
само научни изследвания,

но и в учебния процес чрез
разработване на съвместни учебни програми. Успешното сътрудничество
е предопределено и от
близ ост та на Фак улте та по икономика и управление на Университета
„Валахия”,
който е разположен в
гр. Александрия, на 45
км северно
от гр. Свищов. Връзката се осъществява
чрез фериб о т а Св и щов - Зимнич.
Съгласно подписания междуакадемичен договор се
реализира взаимен достъп
до научни конференции и
събития, вкл. публикуване
на съвместни монографии
и друга научна продукция в
списанията и изданията на
двете висши училища. Чрез
удостояването на проф.
Йон Кукуй с почетното звание ДХК, се подкрепя бъдещото научно израстване на
академичния състав, като
се осигурява възможност
за публикации в реферирани издания и участие
в международни научни
изследвания.
След представянето на
професора ректорът доц.
д-р Величко Адамов връчи
отличителните знаци (гра-

Презентираха се
научни проекти

В Академията ежегодно се организира конкурс
за научноизследователски проекти.
При неговото обявяване през март 2010 г. беше
поставено условие тематиката на кандидатстващите проекти да бъде съобразена с приоритетите,
съдържащи се в “Стратегия за развитие на научноизследователската
дейност в СА
“Д. А. Ценов”
з а п е р и од а
2009-2013 г.”
На тази основа бяха
определени
конкретните
цели, които
изследователските екипи следваха
при определяне тематичната област и структура
на проектите си.
През 2010 г. бе финансирана работата по 31
проекта.
Стремежът на Института за научни изследвания към публичност на
резултатите от научноизследователската дейност
на академичния състав
се реализира в две направления – издаване на
Алманах “Научни изслед-

вания” в два тома (т. 14 и
т. 15) и организиране на
презентация на разработените проекти пред
заинтересована публика.
Презентацията се състоя на 22 юни 2011 г. под
формата на научна сесия.
Проектите бяха систематизирани в две секции
– “Проблеми на нацио-

налното и регионалното
развитие” и “Проблеми
на бизнеса и висшето
образование”. Представители на екипите запознаха публиката с обекта
на изследване, с получените резултати и с формулираните в процеса на
работата предложения за
подобряване дейността
на отделни институции,
организации и сектори
на икономиката.
Соб. информация

мотата, поставена в тубус,
и дипломите в рамка) на
проф. Йон Кукуй, обявявайки го за Почетен доктор
на Стопанската академия.
Церемонията бе придружена от изпълнения на Първия български хор „Янко
Мустаков” в чест на проф.
Кукуй.
В поздравителния адрес
от посланика на Румъния у
нас Антон Пакурецу до ректора на Стопанската академия и новия й почетен
доктор се изтъква, че този
акт е израз на добрите отношения на сътрудничество и приятелство между
Румъния и България. Така
проф. Кукуй стана 12-ият
по ред „Доктор Хонорис
Кауза на СА „Д. А. Ценов”.
Новият почетен док тор
благ одари за оказаната
му чест и произнесе академично слово на тема
„Реалности и перспективи
за Румъния в периода на
криза”. По-к ъсно проф.
Кукуй и придружаващите
го членове на румънската
делегация посетиха Академичния музей, където се
запознаха с експозицията.
Новият Доктор Хон орис
Кауза положи подпис в
Почетната книга на Академията, като изрази благодарностите си за оказаната му чест.
Ректорите на двете ви
сши училища поднесоха
цветя пред паметника на
Дарителя Димитър Апостолов Ценов.
АМ

Съгласно Закона за
висшето образование и
Правилника за дейността на СА „Д. А. Ценов”,
поради изтичане мандата
на старото ръководство,
в периода май - юли във
Висшето училище се състояха избори за: ректор,
Академически съвет, заместник-ректори, декани и ръководители на
катедри.
Доц. д-р Величко Адамов, който у прав лява
ед ин манд ат висшето
училище, получи доверието на 99,34%
от членовете на
Общото събрание за втори
мандат от 2011
г. до 2015 г. По
списъчен състав на 30 май в
аулата присъстваха всички 152
ч л е н а. О т т я х
151 гл ас у в а х а
„за” доц. А дамов д а ръко води СА „Д. А.
Ценов” и през
следващите 4
години, а една
бюлетина бе недействителна.
В началото на заседанието на Общото събрание доц. Адамов представи своето виждане за
развитието на висшето
училище през новия мандат. Сред основните му
акценти са акредитация
на третото професионално направление „Туризъм”, устойчиво развитие
на Висшето училище и
повишаване капацитета
на обучаваните студенти

и докторанти от 12000 на
16000.
Доц. А дамов заяви,
че водещо и през новия
мандат ще бъде мотото
„Качество, доверие, инвестиции в човека”. За
основна стратегическа
цел той определи запазването и развитието на
лидерските позиции на
Академията на пазара на
образователни, научни и
консултантски продукти
и услуги в областта на
икономиката, а дминистрацията, управлението

лидерските си позиции.
„Само когато сме единни можем да постигнем
това, за което мечтаем”
– каза още доц.Адамов,
отчитайки и заслугите на
цялата академична общност за развитието на
висшето училище.
След преизбирането
на доц. В. А д амов за
ректор Общото събран и е гл а с у в а и с ъ с т а в а на А ка демич е ск и я
с ъв е т з а н о ви я у пр авленски мандат. Запазена бе неговата чис-

и туризма.
След оповестяване на
резултатите от проведеното гласуване������
�����
новоизбраният стар ректор
сподели, че приема този
резултат като положително отношение к ъм
всичко свършено до момента. Той благодари за
гласуваното му доверие
и заяви, че и занапред ще
работи така, че Стопанската академия да продължава да утвърждава

леност от първия управленски мандат – 33-ма
души. Гласуването премина в три тура.
На първото заседание
на новоизбрания Академически съвет присъстваха 32-ма негови членове. Доц. В. Адамов предложи за свои заместници
проф. Любен Кирев по
Бакалавърско и магистърско обучение, доц. д-р
Иван Върбанов по Научни
изследвания и развитие

Визия за развитието на Академията
Свет ът се променя –
става по-динамичен, поагресивен, по-взискателен
към академичните институции. Нашата мисия и отговорност да бъдем „ковачница на кадри” е изправена
пред съобразяването с
нови фактори, които изискват трезв анализ и изпреварващи действия. Тези
фактори, влияещи върху
стратегията на висшето
училище и аргументирането
на проектите и приоритетите в мандатната програма
за периода 2011-20115 г. са:
Първо. Стратегията „Европа 2020”, която формулира нови цели пред Съюза,
за които висшето училище
и европейската зона на
висшето образование се
явяват ключов фактор и
бенефициент.
Второ. Дунавската стратегия на Европейския съюз,
която поради естественото
позициониране на висшето
училище в гр. Свищов на р.
Дунав, дава обективни възможности за интегриране
на нашия научен, изследователски и консултативен
потенциал.
Трето. Седемгодишният
национален план за развитието на България (20142020) и управлението на
оперативните програми
към националния план за
периода 2007-2013 г. Съглас-

но Законът за регионалното
развитие е налице обективна възможност за мотивиране на действия от страна
на акдемичния състав в
подкрепа на развитието и
прилагането на планове и
стратегии за развитие на
страната, регионите, областите и общините.
Четвърто. Европейските,
националните и глобалните мерки за следкризисно
икономическо възстановяване, включително и в
условията на нова регулативна рамка за финансовия
сектор – Базел ІІІ.
Чрез работа с младата генерация - бъдещите
икономисти и мениджъри,
имаме нелеката задача да
адаптираме и еволюираме
учебната документация и
съдържанието на учебните
к урсове в изпреварващ
темп спрямо потребностите
на динамично изменящата
се практика.
Анализът на тези фактори ни позволява да формулираме водещото мото,
мисията, стратегическите
цели и задачи на висшето
училище.
Първо. „Качество – Доверие – Инвестиции в човека” ще продължи да бъде
водещото мото в програмата за развитието на Стопанската академия и през
мандата 2011-2015 г.

Второ. Мисията на Академията е насочена към
балансирана експанзия и
увладяване на нови територии в четири основни
области от дейността на
висшето училище.
 В областта на образованието и обучението.
Подготовка на висококвалифицирани кадри, способни да се реализират на
Европейския трудов пазар
и по света. Инвестиции в
мобилност на преподаватели, докторанти и студенти
чрез мрежа от международни партньори в Европа,
Азия и Африка. Запазване
на традициите в предлагането на качествено и
пазарноориентирано следдипломно, факултативно и
професионално обучение
чрез образователни проекти през целия живот.
 В областта на науката,
научните изследвания и
научните форуми. Перспективни научни изследв ания и пр од ъ л жав ан е
на успешната политика
за научно израстване на
академичния състав - за
собствени нужди, за други
национални институции,
за бизнеса, за страни от
ЕС, региона и арабския
свят. Продължаване развитието на интегралния
управленски модел на „изследване чрез обучение и

обучение чрез изследване” за търсене и развитие
на млади научни таланти.
С ъх раняване, споделя не и популяризиране на
нау чната проду кция на
Академията чрез научни
издания, организация на
научни форуми, библиотечен фонд и международни
изследователски мрежи.
 В областта на научноприложното осигуряване
на практиката. Запазване
и развитие на позициите
на пазара на консултантски услуги и практикоприложни изследвания за
осигуряване процеса на
подготовка и реализация
на проекти, включително
за усвояване на средства
от фондовете на Европейския съюз. Популяризиране името на Академията
като партньор на местните и регионални власти
в Европа на регионите.
Съвместни инициативни и
добавена стойност с административните институции
и бизнес организациите.
 В областта на информационното общество и
социа лните мрежи. А ктивно развитие на информационната свързаност и
достъпност на Академията
в глобалната информационна мрежа. Адаптиране на
комуникацията с нашите
възпитаници (alumni), сту-
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на Стопанската академия Националният браншови синдикат
на академичния състав
и доц. д-р Теодора Димитрова по Студентска,
информационна и социална
политика.
И тримата
номинирани
за съответните д лъжности
получиха по 32
гласа „за”. Ректорът благодари за оказаното
му доверие по
отношение на
избора.
От 5 до 12 юли
се състояха изборите за нови
ръководства на
фак ултетите и
катедрите.
На 5 юли за декан на
факултет „Стопанска отчетност” бе избран доц.
д-р Атанас Атанасов, а на
следващия ден факултет
„Финанси” преизбра за
свой ръководител доц.
д-р Румяна Лилова. На
6 юли и факултет „Мениджмънт и маркетинг”
проведе своите избори
за декан и избра доц. д-р
Виолета Краева. На 7 юли
„Производствен и търговски бизнес” гласува
негов декан да бъде доц.
д-р Анета Денева.
На 12 юли се състояха
общите събрания на катедрите, които избраха
своите ръководители. Редица катедри преизбраха
старите си ръководители.
Сред тях са: „Счетоводна
отчетност” - доц. д-р Михаил Дочев, „Математика
и статистика” - доц. д-р
Величко Петров, „Фи-

нанси и кредит” - доц.
д-р Стефан Симеонов,
„Обща теория на иконо-

миката” - проф. д-р Любен
Кирев, „Маркетинг” - доц.
д-р Тодор К ръстевич,
„Мен ид жмънт” - проф.
д и н К а м е н К а м е н о в,
„М е ж д у н а р о д н и и ко номически отнош ения”
-проф. дин Атанас Дамянов, „Индустриален бизнес и предприемачество”
- доц. д-р Петър Кънев,
„История, философия, социология” - доц. д-р Иван
Върбанов, „Правни науки
и екология” - доц. д-р Тихомир Личев и „Физическо възпитание и спорт”
- доц. д-р Христофор Стоянов. Нови ръководители
са: доц. д-р Боян Илиев
на катедра „Застраховане и социално дело”,
доц. д-р Маргарита Богданова на „Стратегическо планиране”, доц.
д-р Веселин Попов на
„Бизнес информатика”,
доц. д-р Светослав Илий-

човски на „Търговски
бизнес”, доц. д-р Виолета Блажева на „Аграрна

икономика” и ст. преп.
Елка Узунова на „Чуждоезиково обучение”. А
катедрите „Ана лиз на
стопанската дейност” и
„Стопански и финансов
контрол” с решение на
Академическия съвет от
29 юни бяха обединени
в една катедра „Контрол
и анализ на стопанската
дейност”, която си избра
за ръководител доц.д-р
Георги Иванов.
Успешно прик лючилите избори оформиха
управленската структура
на Академията.
Новото ръководство
през мандатния период
2011-2015 г. е изправено пред предизвикателството да работи в обстановка на завишени
изисквания към висшето
образование и заради
членството ни в Европейския съюз.
АМ

„Висше образование и наука” в
КНСБ чества десетгодишнина

През 2001 г. на Учредителния конгрес, по идея
на приятели и симпатизанти на синдикалното
движение и с порива на
оптимизма на Лиляна
Вълчева, както и с активната подкрепа на Желязко Христов, бе създаден
Нац иона лен браншов
синдикат „Висше образование и наука” в КНСБ
– Синдикат на учени, преподаватели и работещи
в сектор „Висше образование и наука”. Спокойно можем да определим
нашия Синд икат като
млад, но натрупал много
ценен опит през годините, отстоявайки позиции
и печелейки много битки
в името на демократичните ценности и социалните си цели. Днес, десет
години по-късно, социалните ни партньори споделят, че ВОН-КНСБ се е
утвърдил като достоен и
мъдър съюзник в отстояването на полезните за
сектора идеи и национални политики. Във времена на преход, интеграция
и сурови финансови условия Синдикатът винаги
се е стремял да създава
и поддържа социалното
партньорство и диалога
на всички нива, да възпитава борбеност и активност в своите членове,
да отстоява правата на
работещите в сектора и
упорито да вярва в тях-

ната решаваща човешка
и професионална роля за
развитието на българското общество.
През септември ВОНКНСБ ще отбележи своята десетгодишнина, отново обръщайки особено

внимание на проблемите
и темите����������������
,���������������
стоящи на дневен ред пред сектора,
пред работещите и обучаващите се във висшите училища и научните
институти към БАН. Тържественият форум ще се
състои на 30 септември
2011 година в Гранд хотел
София, за ла „София”,
от 14 часа. Съгласно утвърдената програма е
предвидено по време на
тържествената част да
отправят своите приветствия и поздравления нашите официални гости, а
председателят на синдиката – доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, ще връчи от
името на ръководството
почетни грамоти и плакети на синдикални дейци
и на хора, подкрепяли
през годините цялостната ни дейност и заслужи-

ли многократно нашата
благод арност. В ду ха
на основната мисия на
Синдиката и предстоящите предизвикателства,
произтичащи от Стратегия „Европа 2020”, в програмата е предвиден и
дискусионен клуб по проблеми на сектора „Висше
образование и наука”,
отнасящи се до: капацитета на висшите училища
и БАН; законодателни
промени, гарантиращи
сигурност и правов ред;
нова методика за финансиране, съобразена
с нуждите на системата,
броя на учените, преподавателите, студентите и
докторантите; трудовите
възнаграждения и стипендиите и други.
С отправен към бъдещето поглед си пожелаваме следващите десет
години да бъдат поне
толкова ползотворни,
колкото и изминалите, да
запазим вярата на хората и доверието в общата
ни работа, да продължим в дух на партньорство и диалог да работим за една стойностна
национа лна политика
в областта на висшето
образование и науката,
поставящ а на преден
план човека и отреждаща сериозно място на
България в Европейското научно и образователно пространство. НБС

през мандата 2011 – 2015 г. Обновени общежития и аудитории
денти и курсисти в модерната среда на социалните мрежи чрез собствени
софтуерни платформи за

консултански продукти и
услуги в областта на икономиката, администрацията,
управлението и туризма

обучение и администрация
на управленските процеси.
Виртуализация на учебното
съдържание и мултиезичност на научната и образователна продукция. Интернет разпознаваемост и популярност на Стопанската
академия чрез поддържане
и развитие на стандарта
„най-добър университетски
сайт” в България.
Трето. Основна стратегическа цел: Запазване и
развитие на лидерските
позиции на Стопанската
ака демия на пазара на
образователни, научни и

чрез инвестиции в марката
„едно от най-добрите висши
училища в България”.
Четвърто. Стратегическите задачи са:
 Перманентно повишаване качеството на обучението чрез модерни образователни технологии и
собствено „ноу- хау” в подготовката на „Икономисти,
които могат…”
 Усвояване на пъ лния пазарен потенциал на
магистърското обучение,
включително чрез развитие на образователни продукти на чужд език.

 Осигуряване на учебния процес, научните изследвания и средата за
бит и отдих с модерна академична инфраструктура,
наситена с информационна
свързаност и
достъпност.
 Управ
ление на научноизследователската
дейно с т кат о
основа на академичното
преподаване и
професионалната подготовка на студентите, докторантите и специализантите.
 Устойчиво развитие
на академичните дейности по стандартите на Европейската зона на висше
образовани и европейската изследователска
зона.
 Интегриране на нашите над 100 000 възпитаници
чрез мрежи от клубове на
дипломанти и специализанти, активно бранещи
доброто име на Академията, партниращи на академичното ръководство в нашите инициативи, планове
и проекти.
На 4 стр.

Изцяло са ремонтирани още два блока
от студентските общежития на Академията - блок 1 и източното крило на Учебна
база – Север (блок 2). И в двете сгради са
подменени „ВиК” и ел. инсталацията, дограмата и парната
инсталация. Направена е и
хидроизолация на покривната конструкция. В блок 1 има
160 стаи с 320 легла. Всяка
стая е със собствен санитарен възел, с отделен бойлер,
водомер и електромер, има
осигурена връзка за интернет
и телевизия. Обзавеждането в
баните и спалните помещения

Ремонтът и обновяването на двата блока
от студентските общежития са извършени
през последните две години, а средствата
са осигурени благодарение усилията на

е ново,
изцяло са
подновени и подовите настилки. На партерния етаж са пригодени 6 стаи за хора с
увреждания, а край сградата е изградена
рампа за инвалидни колички. В първи блок
са обособени 8 нови учебни аудитории с
капацитет от 376 места за лекции и семинарни занятия. Обособен е и кабинет за
преподаватели и докторанти. В източното
крило на втори блок обновените стаи са с
общ капацитет от 94 легла, а топлата вода
за санитарните помещения ще се осигурява
чрез монтираните слънчеви колектори. В
сградата са изградени 5 нови учебни аудитории с 200 места и 7 нови кабинета за преподаватели и докторанти.

ректора. Преди да пререже лентата при
официалното откриване на обновените
общежития (на 26�������������������������
������������������������
май) доц. В. Адамов припомни факта, че ремонтирането на първи
и втори блок е реализирано в условията на
криза, което по думите му е основание за
още по-голяма гордост. Имаме амбицията
един ден всичко в Стопанската академия да
е така красиво и се надявам всички заедно
да го постигнем – каза още ректорът.
Официалното откриване на блок 1 и блок
2 е посветено на предстоящия 75-годишен
юбилей на висшето училище. С пускането
им в експлоатация, обновените общежития през първия мандат на ректора доц.
д-р Адамов представляват половината от
фонда на студентските общежития в Свищов.
АМ
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Визия за развитието на Академията през мандата ...
От 3 стр.
 Създаване на среда
за търсене и налагане на
Свищов като притегателен
център за организация и
провеждане на научни форуми с национален и международен характер.
 Провеждане на законово регламентирани процедури за институционална акредитация, програмна
акредитация и след акредитационно наблюдение
и контрол с аргументация
за повишаване на капацитета на висшето училище
до ниво от 16 000 студенти
и докторанти.
 Стимулиране на студентската политика, студентските организации, работата на спортните клубове,
туристическото дружество,
самодейните формации.
Осигуряване на проекти за
обновяване на спортния комплекс, включително и тенис
кортовете, плувния басейн,
закритата писта.
 Финансова подкрепа за висшето училище
чрез успешни разработки
на проекти по оперативни програми, национален
фонд „Научни изследвания” при МОМН и др.
Във връзка с изложения
анализ и стратегическата
рамка се оформят следните акценти в развитието на
висшето училище:
1. Обучение и система за
управление на качеството.
В него се включват проекти за: „Професионални

направления” – осигурява академичен състав и
учебна документация на
специалностите, както и
подготовка за програмна
акредитация на новото направление 3.9. „Туризъм”
със съответната специалност; „Програмна акредитация” – под държане
на оценка „много добра”;
„Институционална акредитация и институционален
капацитет” – подготовка
за акредитацията през
2012 г. и с процедура за
увеличаване капацитета на
училището на 16 000 студенти и докторанти; „САНК”
– перманентна работа по
мониторинг на показатели
и критерии за следакредитационно наблюдение и
контрол и изпълнение на
препоръките, дадени от
НАОА; „Вътрешна система
за оценяване и поддържане качеството на обучение
и работата на ЦКО”; „Анкетни проучвания по измерване оценката на удовлетвореност на студентите от
качеството на обучение”;
„Атестации” – администриране на атестационните
процедури по ЗВО; „Следдипломно и факултативно
обучение” и „Професионално обучение”.
2. Инфраструк т ура,
материа лна база и информационна политика. С
безспорна приоритетност
ще продължат да бъдат
мерките по поддържане и
развитие на академичната

инфраструкт ура, библиотечния фонд, информационната свързаност и
материалната база чрез
проектите: „Студентски общежития” — инвестиране в
енергийна ефективност и
модерна среда за отдих и
бит на студентите; „Работн о м я с т о”
– о сиг у ря ване модерна среда за
работа на
преподавателите; „Академично издателство
”Ценов”
– о сиг у ря 
ване на
ефек тивна и
икономична
печатна техника; „Фонд
за обучение и изследване
на докторанти; „Спортен
комплекс” – обновяване
на спортните съоръжения;
„Столово хранене” – обновяване на на личната
инфраструктура; „Дом на
научния работник” – активно развитие на обновената
база в сътрудничество със
СУБ; „Академична библиотека „Акад. Никола Михов”
– поддържане на осигуряването с наша и чужда
литература, разширяване
на читалните и др.; „Академичен компютърен център” – достигане на ниво от
1000 персонални, мобилни
и сървърни компютърни
единици, поддържане на
собствени платформи за

Навършиха се 125 години от
рождението на акад. Ан. Бешков
Сред първооснователите на Висшето търговско
училище в Свищов е и акад.
Анастас Бешков През юли
тази година се навършиха
125 г. от рождението му.
Варненецът Бешков получава висше т ърговско
образование в Лайпциг Германия, а след това и
географско - в Софийския
университет. След успешен конкурс през 1937 г.
е избран за професор по
Стопанска география в новооснованото Висше търговско училище в Свищов.
Неоценим е приносът на
проф. Бешков за превръщането на училището в съвременно висше учебно заведение. Тук той преподава в
продължение на 10 години и
има изключителни заслуги
за географската подготовка
на студентите икономисти.
Проф. Ан. Бешков отделя
много време и на създадения към висшето училище
Институт за стопански изследвания.
Той има съществени приноси в областта на теоретичната география. Като професор във Висшето търговско
училище поставя научните
основи на Икономическата
география у нас. В годините
на Втората световна война
публикува “Песимистично
направление в политическата икономия от гледна точка
на стопанската география”
(1942 г.) и “За абсолютния

хорологизъм в антропогеографията” (1943 г.). В тези
трудове проф. Бешков обосновава идеята за активна

социална политика.
От учебната 1947-1948 г.
Ан. Бешков е професор по
Икономическа география
в Софийския университет
и успешно ръководи дейността на катедра "Обща
стопанска география", като
едновременно работи и в Географския институт на БАН,
където завежда секцията по
Икономическа география.
През 1948 г. е избран за
член-кореспондент на БАН,
а през 1958 г. – за академик.
Акад. Бешков поставя научните основи на изследването на икономическото райониране с монографията си
“Стопанско-географско поделение на България” и доказва, че преобразуването
на административното деление трябва да става върху
стопанска основа. По-късно

разработва методологическите въпроси на икономическото райониране.
Акад. Бешков развива
широка дейност в областта
на географията на селищата. Особено ценни сведения
се съдържат в студията му
“Стопанското влияние на
железопътната линия София-Варна за изменяване
на общия облик на някои
селища” (1940 г.). Железопътната линия тук се разглежда
като икономически фактор,
който въздейства върх у
стопанското и селищното
развитие на Мездра, Роман,
Червен бряг, Левски, Павликени, Г. Оряховица, Попово
и Каспичан. За него железопътната линия е и "агент на
урбанизацията". Акад. А. С.
Бешков оставя трайна диря
в областта на географията
на транспорта. На него не
са чужди и проблемите на
географията на селското
стопанство у нас.
Авторитетен учен той
участва в редица правителствени и ведомствени комисии по решаване на важни
стопански задачи. Оглавява
комитета по издаването
на Национален български
атлас, включен е в главната
редакция на Кратката българска енциклопедия (І-V т.).
Представлява българската
географска наука на големи
симпозиуми в чужбина.
Умира през 1964 г.
АМ

администрация, инвестиране в популяризиране на
Академията чрез поддържане на английска версия
на нейната уеб-страница.
3. Научни изследвания и
научна периодика. Включва проекти: „Институт за
научни изследвания” – да
продължава политиката за управление
на средствата чрез
конкуриращи се проек ти; "Научноизследователски
проекти” –
о р г аниз а ция на ежегодни сесии от конкуриращи се проекти; „Научни форуми”; „Научна периодика”
– финансово осигуряване
на академичните издания;
„Национален фонд „Научни
изследвания” при МОМН”
– за ежегодно кандидатстване в конкурси, включително и за финансово осигуряване на академичната
научна периодика.
4. Кадрово осигуряване
и академично израстване.
Обхваща проекти: „Професура”, „Администриране на
академичното израстване”
и „Докторантура”.
5. Финансова политика. Опира се на проекти:
„Финансово осиг уряване” – за продължаване на
политиката на стриктно

Открит е
банков
учебен
център
В края на учебната година на територията на
Стопанската ака демия
е открит Учебен център
на „Общинска банка” АД.
Инициативата е реализирана в рамките на договор
за академично партньорство между двете институции. Центърът е с 15 места
за обучение на стажанти
в реална работна банкова среда. От страна на
банката са осигурени 5
компют ъризирани тер минала за извършване
на банкови операции с
използване на оригинален банков разплащателен софтуер. Студентите,
които ще осъществяват
своите стажове, практик уми и семинари са от
специалностите „Финанси” и „Счетоводство и
контрол”.
На откриването присъстваха ректорът на СА
„Д.А.Ценов” – доц. д-р
Величко А дамов, ръководството на Общото събрание на академията, г-н
Райко Карагьозов – прокурист на „Общинска банка”
АД и г-н Емил Мартинов
– директор на дирекция
„Човешки ресурси” на „Общинска банка” АД, както и
академични преподаватели и студенти.
АМ

спазване принципите на
законосъобразност, добро
финансово управление и
прозрачност, гарантиращо
финансовата стабилност
на Академията; „Фондация „Ценов”; „Система за
финансово управление и
контрол и обществени поръчки” – за реализация на
всички законови финансови правила и поддържане
статута на коректен възложител на обществени
поръчки; „Информационни
услуги и практико-приложни изследвания” – за развитие капацитета на ЕООД
„Свищовска академия” и
ЕООД „Бъров”.
6. Академична администрация и външни партньорства - за осигуряване
работата на органите по
управление на висшето
училище и активизиране
на контактите с външните
партньори.
7. Културни изяви, чествания и медийна политика. Включва проек ти:
„Студентски дом на културата”, „Медийна политика и реклама” и „Чествания, юбилеи и академична
памет”.
8. Студентска политика,
кариерно развитие и спорт.
Проектите – „Студентски
съвет”, „AIESEC”, „Студентски стипендии”, "Кариерно
развитие и възпитаници”,
„Стажантски места и професионална ориентация”,
„Образователен маркетинг”, „Студентски спорт”

и „Студентско туристическо дружество „Академик”
са насочени в подкрепа,
стимулиране, осигуряване и развитие на актуални сфери от студентския
живот.
9. Международна дейност. Реализацията ще се
осъществява чрез проекти
като: „Еразъм мобилност”
– за увеличаване на преподавателската и студентска мобилност; „Международни партньори” – за
разширяване на мрежата
от партньори и форуми за
външни изяви на нашите
учени; „Международни университетски мрежи” – за
използване потенциала
от членството ни в международни организации
и „Европейски дипломни
приложения”.
10. Доходи, колективно договаряне и социална политика. Акцентите
са върх у: „Политика по
доходите” – осигуряване
на необходимите средства от бюджетна субсидия
и собствени приходи за
поддържане стандарта на
нашия академичен състав
и административен персонал; „Колективно договаряне” – за партньорство със
синдикалните структури и
„Социална политика” – за
осигуряване и администриране на средства за социално-битово и културно
обслужване.
Собствена
информация

ТВОРЧЕСТВО

Фотограф: Олег Кузнецов

Олег Кузнецов е бивш наш възпитаник, завършил през
2004 г. спец. „Финанси”. Работи в Про Кредит Банк – Варна.
Хобито му е рисуването и фотографията. В следващите
броеве ще ви представим и други негови снимки.

На нашата Академия
Поспри се, пътниче, поспри пред тази сграда
на мъдростта и знанието е тя храм,
тук властва горда, дръзновена младост,
преплела воля с порива голям.
Със своя глас професори известни
огласяли са белите стени
и всеки млад в сърцето си понесъл е,
и спомен благ, и чест до старини.
Ти, пътниче, дошъл пред тази сграда,
навярно някога студент си бил?
Спомни за миг отлитналата младост,
спомни си всеки образ мил и драг.
Симеон ЦОНЕВ – бивш студент, 1966 г.
Гл. редактор: доц. д-р Теодора Димитрова; отг. редактор: Пенка Маринова; дизайнер: Милена Александрова ; фоторепортер: Станислав Стоянов
Академично издателство “Ценов”

