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45 ГОДИНИ КАТЕДРА "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"

Уважаеми 
колеги, 
Скъпи

студенти, 
Изключително ми е 

приятно от свое име и 
от името на цялото ака-
демично ръководство да 
ви поздравим с 45-годиш-
ния юбилей на вашата 
катедра.

През изминалите го-
дини вие - преподавате-
лите от катедра "Бизнес 
информатика" доказахте, 
че изградената и непре-
къснато развивана от вас 
модерна образователна 
база е отлично условие 
за създаване на икономи-
сти  информатици, които 
намират отлична про -
фесионална реализа -
ция както у нас, така и в 
чужбина. Постиженията 
ви в научноизследова-
телската дейност са още 
едно доказателство за 
високите цели, които пре-
следвате. 

Създадените тради-
ции, натрупаният опит 
и постоянния стремеж 
към усъвършенстване 
са гаранция, че катедра 
"Бизнес информатика" 
при СА “Д. А. Ценов" ще 
продължи успешното си 
развитие. 

Желая ви здраве и 
успехи в научната и пре-
подавателската работа. 

Ректор проф. д-р 
Величко АДАМОВ 

В етапа 
на съвре-
м е н н о т о 
информа-
ц и о н н о 
общество 
национал-
н а т а  н и 
икономи -

ка изпитва остра необхо-
димост от способни, ком-
петентни и добре обучени 
млади хора в областта на 
информационните тех-
нологии и приложението 
им в бизнеса. В продъл-
жение на няколко десе-
тилетия катедра “Бизнес 
информатика” изпълнява 
нелеката зада ча да дава 
теоретична и практическа 
подготовка на икономиче-
ските кадри преди всичко 
в областта на софтуерните 
бизнес прило же ния. Със 
своите висококвалифи-
цирани и компетентни 
преподаватели, които не-
прекъснато обогатяват и 
задълбочават познанията 
си, тя успешно обучава 
чрез иновативни методи, 
средства и технологии сту-
дентите от едноименната 
специалност в бакалавър-
ската степен, а също и в 
магистърската програма 
“Информационни техно-
логии в бизнеса”. 

Като звено в струк-
турата на факултет “Ме-
ниджмънт и маркетинг” 
катедрата съблюдава из-
искванията за повиша-
ване качеството и кон-

курентоспособността на 
предлагания образова-
телен продукт и прилага 
модерни уеб-базирани 
средства за представяне 
на знанията пред студен-
тите. 

За тяхната успешна 
професионална реализа-
ция допринася и убежде-
нието в необходимостта и 
правотата на максимата 
“учене през целия живот” 
(Lifelong Learning) в об-
ществото на знанието, 
в което информацията е 
висша ценност. Препо-
давателите от катедрата 
осъществяват автори -
тетни и интензивни меж-
дународни контакти под 
формата на краткосрочни 
и дългосрочни специа-
лизации в чуждестранни 
университети, четене на 
лекции и участия в кон-
ференции. Основателна 
гордост буди и фактът, 
че  голяма част от дипло-
миралите се студенти 
започват работа по спе-
циалността в утвърдени 
и реномирани ИТ фирми 
не само в страната, но и 
в чужбина.

Това безспорно е висо-
ко признание за усърдна-
та работа на преподава-
телския колектив и стимул 
за по-високи успехи в 
следващите години. 
Доц. д-р Виолета КРАЕВА, 

декан на факултет 
“Мениджмънт 
и маркетинг”

Гордеем се с катедрата

Катедра „Бизнес ин-
форматика” през своето 
45-годишно развитие е 
установила множество 
връзки на сътрудничество, 
партньорство и приятел-
ство със сродни катедри 
от чуждестранни висши 
училища. Най-продължи-
телна история имат връз-
ките на сътрудничество и 
приятелство с водещите 
катедри в областта на ин-
форматиката, компютър-
ната техника, програмира-
нето и информационните 
технологии на Финансо-
вия университет при Пра-
вителството на Руската 
федерация – Москва. Това 
сътрудничество датира от 
втората половина на 60-те 
години на миналия век, т. 
е. непосредствено след 
създаването на катедрата.

Тогава при Москов -
ския финансов институт 
(МФИ) функционира ка-
тедра „Сметачни машини 
и тяхната експлоатация”, 
основана през 1963 г., под 
ръководството на проф. 
д.ик.н. Владимир Сергее-
вич Рожнов. През 1984 г. 
катедрата се преименува 
в „Автоматизирана обра-
ботка на икономическата 
информация” и за опре-
делен период от време се 
ръководи от проф. д.ик.н. 
Василий Петрович Коса-

рев. Понастоящем във 
Финансовия университет 
са обособени две катедри: 
„Информатика и програ-
миране” с ръководител 
проф. д.п.н. Виктор Павло-
вич Поляков и „Информа-
ционни технологии” с ръ-
ководител проф. 
д.ик.н. Дмитрий 
Вла димирович 
Чистов.

През годините 
сътрудничество-
то, партньорство-
то и колегиалните 
взаимоотноше -
ния между кате-
дрите се разви-
ват и реализира-
ли чрез догово-
рите, сключва-
ни между двете 
висши училища. 
Осъществява се 
участие в научни 
форуми – симпо-
зиуми, конферен-
ции, кръгли маси 
и др.; обмен на 
преподаватели 
за повишаване на про-
фесионалната и научна 
квалификация чрез спе-
циализации и обучителни 
курсове; публикации на 
научни статии, студии и 
монографии в научните 
издания на двете партни-
ращи си висши училища; 
издаване на значими на-

учни изследвания под 
формата на монографии 
с авторски колективи, 
включващи преподавате-
ли от сродните катедри; 
обучение в докторантура 
(аспирантура) на млади 
преподаватели и научни 

работници и др.
Доброто сътрудничест-

во и партньорство между 
сродните катедри на Ака-
демията и Финансовия 
университет породи от-
лично приятелство и дру-
жески връзки между пре-
подавателите. 
Доц. д-р Любен КРАЕВ

Сътрудничество, партньорство и 
приятелство, съизмерими с юбилея

Доц. д-р Веселин ПОПОВ, 
ръководител на катедра 
“Бизнес информатика”

В контекста на 75-годишния 
юбилей на Стопанска академия 
“Д. А. Ценов”, 45-те години на ка-
тедра „Бизнес информатика” не са 
малко. Те свидетелстват за пости-
гането на научна и професионална 
зрялост, а също така и за поддър-
жане на младежки устрем. 

Юбилеят ни дава самочувствие 
и увереност да продължим делото 
на основателите на катедрата за 
осигуряване отлична професио-
нална подготовка на бъдещите 
икономисти-информатици, които 
се обучават във висшето ни учи-
лище.

Катедрата отговаря за обучени-
ето на студентите от специалност 
„Бизнес информатика” и обслуж-
ва обучението по Информатика 
и Информационни технологии на 
студентите от всички останали 
специалности. 

Юбилеят е повод да си припом-
ним накратко нейната история и да 
отдадем заслужени почит и уваже-
ние на основателите й.

През 1959 г. в учебния план на 
специалността ни “Счетоводна от-
четност” за първи път се включва 
нова дисциплина „Механизация 
на счетоводната отчетност”. Тя 
започва да се преподава от 1961 

г. Това е началото.
Две години по-късно (1963 г.) по 

предложение на ръководството 
на Висшия финансово-стопански 
институт “Д. А. Ценов” Министер-
ството на науката и образование-
то дава съгласието си за 
разкриване на профил 
„Механизация на упра-
вленческия труд”. В него 
наред с традиционните 
за “Счетоводна отчет-
ност” учебни дисципли-
ни се изучават и дисци-
плините: „Изчислител-
на и организационна 
техника”, „Организация 
и проектиране механи-
зацията на управлен-
ческия труд”, „Механи-
зация на отчетността 
по отрасли”, „Теория 
на управлението”, „Ма-
тематическа логика”, 
„Математическо програ-
миране”, „Икономическа киберне-
тика и теория на автоматизирана-
та обработка на икономическата 
информация” и „Математическа 
статистика”. Те се водят от препо-
даватели от различни катедри на 
Института.

На 3 август 1966 г. със заповед 
No 4864 на Министерството на 
науката и просветата се създава 
катедра „Механизация и автома-
тизация на управленческия труд”. 

Неин ръководител става проф. 
Величко Нанков.

На 22 юли 1967 г. профилът 
“Механизация на управленческия 
труд” се превръща в самостоятел-
на специалност “Научна организа-

ция на управленческата дейност“ 
със заповед No 3960 на Министер-
ството на науката и просветата. А 
две години по-късно (1969 г.), се 
разкрива и специалност “Орга-
низация на машинната обработка 
на икономическата информация” 
(ОМОИИ). През 1972 г. специал-
ността ”Научна организация на 
управленческата дейност” се 
закрива. 

Названието на специалност-

та се променя неколкократно. 
През 1977 г. е преименувана на 
“Организация и проектиране 
обработката на икономическата 
информация” (ОПОИИ), после на 
„Социално-икономическа инфор-

мация”, от 1996 г. е „Ин-
форматика”, която се 
развива в направление 
„Математика и инфор-
матика” по подобие на 
едноименната специ-
алност в Софийския 
университет. Това на-
правление завършват 
три випуска.

От 2004 г., с писмо 
No 389 от 17 юни на На-
ционалната агенция по 
акредитация, специал-
ността вече носи името 
„Бизнес информатика” и 
се развива в направле-
ние “Икономика”. Кате-
драта получава правото 

да обучава в бакалавърската, ма-
гистърската и докторската степен 
(с писмо No 430 от 7 декември).

На 6 март 2006 г., с решение No 4 
на Академическия съвет на СА “Д. 
А. Ценов” – Свищов катедрата е 
преименувана, също като специал-
ността, на „Бизнес информатика”.

Сред първооснователите на 
разкритата през 1966 г. катедра 
“Механизация и автоматизация на 
управленческия труд” са: проф. кин 

Величко Нанков, доц. кин Минко 
Памукчиев (напуснал 1967 г.), ст. 
преп. Юлиян Дончев, ст. преп. 
Любен Гаврилов, ст. ас. Марин 
Нейков (напуснал 1986 г.), ст. ас. 
Мойно Мойнов и ас. Георги Рачев 
(напуснал 1972 г.). 

През годините в катедрата ра-
ботят: инж. Христо Якимов (1968-
1988), Иван Колев (1969 г.), Атанас 
Атанасов (1970-1986 г.), инж. Агоп 
Саркисян (1970 г.), инж. Димитър 
Даков (1970 г.), инж. Петко Йорда-
нов (1970-1974 г.), Иван Банишки 
(1972-1974 г.), Любен Краев (1973 г.), 
Иван Тодоров (1973 г.), инж.-икон. 
Ради Кабаиванов (1973-1986 г.), 
Снежана Кабаиванова (1973-1986 
г.), инж. Анна Монева (1974-1990 
г.), Йордан Николаев (1975 г.), Пав-
лина Цветанова (1975 г.), Богомил 
Трайков (1975 г. ), Румен Върбанов 
(1977 г.) Виолета Краева (1985 г.), 
Веселин Йотков (1987-2000 г.), Кра-
симир Шишманов (1988 г.), Юрий 
Кузнецов (1989 г.), Емил Цанов 
(1989 г.), Веселин Попов (1993 г.) 
и Петя Емилова (1993 г.), Наталия 
Маринова (2006 г.), Ангелин Лалев 
(2008 г.), Асен Божиков (2009 г.) 
След преустановяване на същест-
вуването на Колежа по икономика 
и управление към СА „Д. А. Ценов” 
– Свищов към катедрата се присъ-
единяват Мария Ташкова (2011 г.), 
Маргарита Дакова (2011 г. ) и Петър 
Дачев (2011 г.).              На 4 стр.

Членовете на катедрата – юли 2011 г. 

Преподавателите М. Мойнов и 
Л. Краев на специализация в 

МФА - 1978 г., Москва

Катедра "Бизнес информатика" - традиции и новаторство
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Уважаеми колеги, 
От името на катедра "Информационни 

технологии и комуникации" при Университе-
та за национално и световно стопанство и 
лично от мое име най-сърдечно ви поздра-
вяваме с 45-та годишнина от основаването 
на вашата катедра. 

Събитието, което ще ознаменува тази 
годишнина - международната научна кон-международната научна кон-еждународната научна кон-
ференция на тема “Информационните тех-
нологии - стратегически приоритет в иконо-
миката на знанието”, напълно съответства 
на мисията на Стопанска академия „Д. А. 
Ценов” - да прилага най-добрите практики 
за модерно и качествено образование. 

Поколения ваши възпитаници са в аван-
гарда на българската икономическа мисъл-
професионалисти, с които основателно 
можете да се гордеете. 

От сърце желаем на преподавателите, 
студентите и служителите сполука в слу-
женето на нашата обща благородна мисия 
- образованието на младите българи. 

В днешния ден споделяме радостта ви, 
защото нашите две катедри вървят към една 
цел - утвърждаването на образователните 
и научните ценности, които са по-трайни 
и значими от изпитанията на трудното ни 
всекидневие и са издигнати от най-светлите 
умове на човечеството. 

Приемете най-сърдечните ни пожелания 
за здраве, успехи и честити дни. 
Проф. д-р ик. н. Валентин КИСИМОВ, 

зам.-ректор по електронизация на 
УНСС, ръководител на катедра 

“Информационни технологии 
и комуникации"

В началото на 60-те години на ми-
налия век развитието на електронна-
та техника и нейното приложение в 
икономиката, предопределя потреб-
ността от адекватни кадри. Висшият 
финансово-стопански институт „Д. А. 
Ценов” реагира на тази потребност и 
предприе мерки за подготовката на 
висококвалифицирани специалисти 
по проблемите на механизацията и ав-
томатизацията на управленския труд. 
Първата стъпка е въвеждането в учеб-
ния план на специалност „Счетоводна 
отчетност” дисциплината „Механиза-
ция на счетоводната отчетност”, която 
през учебната 1961-1962 г. започна да 
преподава проф. Величко Нанков. За 
да се създаде и развие катедрата, 
към проблемите на механизацията на 
счетоводната отчетност са насочени 
ст. преподавателят Юлиян Дончев и 
асистентите – Марин Нейков, Мойно 
Мойнов и Дамян Дамянов. 

След две години към специалността 
„Счетоводна отчетност” се разкри про-
филът „Механизация на управленския 
труд”. Учебният план се обогати с нови 
дисциплини. 

Интересът към проблемите на ме-
ханизацията на управленския труд и 
потребността от усъвършенстване на 
подготовката на студентите е предпос-
тавка през 1966 г. да се създаде самос-
тоятелната катедра „Механизация и 
автоматизация на управленския труд” с 

ръководител проф. 
Величко Нанков. 
На следващата 
година се разкри 
и специалността 
„Научна организа-
ция на управлен-
ската дейност”. За 
обучението на сту-
дентите са привле-
чени и преподава-
тели от катедрите 

„Народностопанско планиране” и 
„Управление на народното стопан-
ство”. Проф. В. Нанков още през 1959 г. 
направи специализация в Московския 
икономико-статистически институт 
за механизираното отчитане, а през 
1964-1965 г. в него на специализация са 
Юлиян Дончев и Марин Нейков. Съща-
та година М. Нейков защити първата в 
страната дисертация по проблемите 
на механизацията на информацията – 
„Основни въпроси на механизацията и 
автоматизацията на първичната иконо-
мическа информация”.

През 1969 г. се разкри нова специал-
ност „Организация на машинната обра-
ботка на икономическата информация”, 
което доведе до преименуване на ка-
тедрата в „Организация и проектира-
не на обработката на икономическата 
информация (ОПОИИ)”. Съставът й се 
разшири и тя стана една от най-много-
бройните в Института.

Във висшето училище обаче не 
достига изчислителната техника и се 
предприемат мерки за осигуряване 
поне на най-елементарното. През 1962 
г. се доставят ръчни и електрически 
сметачни машини, счетоводни машини 
и 1 комплект перфорационни машини, с 
които се оборудва учебно-методически 
кабинет за семинарни занятия. За за-
доволяване на потребността от практи-
ческо обучение на студентите по искане 
на ръководството на Института и със 
заповед на председателя на ДКНТП от 
1.І.1967 г. в гр. Свищов се разкри филиал 
на Централния институт „Оргпроект”, а 
от 1.VІІ.1967 г. и самостоятелно държавно 
предприятие „Машинни изчисления”. 
На тези звена започна възлагането и 
на производствени задачи за проек-
тиране и обработка на информацията, 
с което се намали възможността за 
практическо обучение на студентите. 
От тези затруднения и за подобряване 
на материално-техническата база за 
обучението на студентите в Института 
се разкри Учебен изчислителен център. 
След 1972 г. той се оборудва с подхо-
дяща техника. Към него се създават 4 
учебни кабинета, специализирани по 
видове изчислителна техника.

Минаването през тези „стъпала” се пре-
допределя както от интензивното развитие 
на електронната техника, така и от адек-
ватното развитие на кадровия потенциал.

Проф. д.ик.н. Марин НЕЙКОВ

По стъпките към Бизнес информатиката

Основателят на днеш-
ната катедра “Бизнес ин-
форматика”, изтъкнатият 
учен и общественик, съ-
действал за развитието и 
утвърждаването на Стопан-
ската академия, е роден на 
16 юни 1918 г. в с. Владиня, 
Ловешка област. През 1940 
г. завършва Висшето търгов-
ско училище “Д. А. Ценов” и 
става преподавател в него. 
В началото е асистент, а 
след това - доцент. Защи-
тава дисертация през 1958 
г. и 4 години по-късно вече 
е професор. Удостоен е със 
званието “заслужил деятел 
на науката” и е носител на 
ордена “Република Бълга-
рия” II степен. 

Наред със счетоводни 
дисциплини чете лекции 
и по Организация и обра-
ботка на икономическа та 
информация. Автор е на 12 
монографии, много научни 
статии, доклади, научни 
рецензии, разработки за 
практиката, учебници, сбор-
ници и др. 

Проф. Величко Нанков 
заема важни администра-
тивни постове: декан на 
счетоводния факултет (1955-
1960 г.), заместник-ректор 
(1960-1964 г.), ректор (1964-

1972 г.), главен редактор 
на сп. "Народностопански 
архив", ръководител на 
катедра “Организация и 
проектиране об-
работката на ико-
номическата ин-
формация”. 

С неговото име 
е свързано откри-
ването на профи-
ла “Механизация 
на управленския 
труд” към специал-
ност “Счетоводна 
отчетност" (1963-
1964 г.), който прераства в 
самостоятелна специалност 
през 1969 г. – “Организация 
на машинната обработка на 
икономическата информа-
ция", сключването на първи-
те международни договори, 
създаването на катедрата 
“Механизация и автома-
тизация на управленския 
труд” и пр. 

Големи са заслугите на 
проф. В. Нанков за разви-
тието на аспирантурата в 
редовна и задочна форма. 
Чрез научно ръко водство, 
творчески отпуски, намале-
на учебна заетост, вътрешни 
специализации, усвоява-
не на чужди езици, про-
веждане на международни 

конференции се увеличава 
съставът на хабилитирани-
те преподаватели и се усъ-
вършенствува учебнопре-

подавателската и 
научноизследова-
телската работа. 

С голям енту-
сиазъм през това 
време проф. Нан-
ков започва екс-
периментиране -
то на нови форми 
на обучение. За 
първи път се под-
готвят и изнасят 

програмирани лекции и 
упражнения, използват се 
шрайбпроектори и аспек-
томати, правят се начални 
стъпки за изграждането 
на учебен кабинет по меха-
низация на счетоводната 
отчетност със счетовод-
ни фактурни, електронно-
механични и ръчни изчис-
лителни машини и един 
комплект перфорационни 
машини. Открит е един-
ственият в страната фили-
ал на централния институт 
“Оргпроект” (януари 1967 г.) 
и първото предприятие за 
обработка на информацията 
- ДП "Машинни изчисления" 
(авг. 1967 г.), а през 1970 г. е 
създаден собствен център 

с необходимата сметачна 
техника. 

През периода 1968-1969 
г. са преработени цялостно 
учебните планове и програ-
ми, което е нов етап в раз-
витието на висшето иконо-
мическо образование у нас. 

Изключителна е заслу-
гата на проф. В. Нанков за 
изграждане на спортната 
база, на студентски стол 
№ 1 и на студентските об-
щежития No 1 и No 2, на 
жилищните блокове No 1, 2 
и 3 и на жилищ ния комплекс 
“Младост”, на студентския 
град с 1700 легла и студент-
ския стол No 2 в студентския 
град. 

Под вещото ръководство 
на професора израстват 
редица доктори, доктори 
на икономическите науки, 
доценти, професори: проф. 
д-р Минко Памукчиев, проф. 
дин Марин Нейков, проф. 
дин Дамян Дамянов, проф. 
дин Мойно Мойнов, доц. 
д-р Васил Бож ков, доц. д-р 
Иван Колев, доц. д-р Атанас 
Атанасов и др. в областта 
на счетоводната отчетност 
и обработката на икономи-
ческата информация. 

Проф. В. Нанков почива 
на 7 септември 1987 г.  АМ

По случай 45-годиш-
нината от създаване-
то си катедра "Бизнес 
информатика" органи-
зира международна 
научна конференция на 
тема “Информационни-
те технологии - страте-
гически приоритет в 
икономиката на знани-
ето”. С това тя за поре-

ден път се изявява пред академичната 
общност не само като образователна 
структура, но и като сериозно научно 
звено, способно да представя, ана-
лизира и творчески да интерпретира 
постиженията на науката в една от най-
динамично развиващите се области, 
каквато безспорно е информационните 
технологии. 

Четири са 
тематичните 
н а п р а в л е -
ния, по които 
ще се дискутира: съвременните инфор-
мационни технологии - фактор за Ико-
номически растеж; нови информацион- нови информацион-нови информацион-
ни технологии във висшето образова-
ние; икономика на знанието, web 2.0 и 
облачен компютинг в информационната 
среда на компанията; икономически, 
организационни и управленски аспекти 
на новите информационни технологии. 

Представените тематични направ-
ления дават възможност за изява 
както на специалисти, непосредствено 
свързани с информационните техно-
логии, така и на специалисти, които ги 
прилагат успешно в икономическите 
и социалните процеси. В тази връзка 

има засилен 
интерес към 
конференци-
ята от пред-

ставители на различни специалности. 
Във форума ще вземат участие 39 

представители от Стопанската акаде-
мия, 37 от УНСС, СУ, ХТМУ - София и 
ИУ Варна. 

Включените са и 7 студентски до-
клада. Въвличането на студенти в из-
следователската дейност е стимул за 
тяхното бъдещо развитие. Ще има и 3 
доклада на представителите на прак-
тиката, в които те ще споделят визиите 
си за успешни решения и за проблеми, 
съпътстващи ежедневната им работа. 

В работата на конференцията ще 
вземат участие и представители на 
авторитетни университети от Русия, 

Австрия, Испания, Албания, Украйна и 
Молдова. Тяхното присъствие е призна-
ние за авторитета на катедра „Бизнес 
информатика”, което радва и едновре-
менно ни задължава да бъдем достоен 
партньор на чуждестранните колеги. 
26-те доклада на гостите са пръснати 
и в четирите тематични направления. 

По традиция наред с представяне-
то, анализирането и дискутирането 
на основните теми на конференцията 
участниците ще споделят помежду си 
постиженията и проблемите, свързани 
с обучението на студентите, ще пред-
ставят иновативни форми на препода-
ване и контрол на знанията на студен-
тите, реализирането на научни проекти 
и новите си актуални издания. 

Доц. д-р Красимир ШИШМАНОВ

Юбилейна конференция

Създа-
телят на 
к а т е д р а 
“Б и з н е с 
и н ф о р -
м а т и к а” 
проф. д-р 
В е личко 
Н а н к о в 
м н о г о 

точно е преценил, че тя има 
своя живот в бъдещето.

След толкова години с 
пълно основание можем да 
кажем: “Катедрата живее 
в бъдещето”. Основанията 
са много.

В нача лото,  когато 
почти не се говореше за 
машинна обработка, тук, 
в Свищов се подготвяха 
кадри за бъдещето.

Днес катедрата обуча-
ва специалисти, които ще 
изживеят своя професио-
нален апогей в информа-
ционното общество.

Катедрата от своето 
създаване е приета като 
равнопоставен колектив от 
колегите в София и Варна. 
Затова ние винаги си спом-
няме за тяхната оценка на 
нашите възможности.

Преподавателите осъ-
ществиха своето про -
фесионално развитие и 
благодарение на поло -
жителното отношение и 
разбиране от страна на 
ръководството на Акаде-
мията. Бяха им осигурени 
множество специализации 
в страната и чужбина. Съ-
щото се отнася и за ръко-
водството на факултета.

Днес, ние преподаватели-
те, които поставихме начало-
то на тази обичана катедра 
можем да кажем: “Катедра-
та, която идва от миналото, 
е с мисъл за бъдещето”.

Проф. д-р ик.н. 
Мойно МОЙНОВ

С мисъл за бъдещето

Честита 45-годишнина
на катедра „Бизнес информатика”!

Бъдете винаги на гребена на новите постижения в ин-
формационните технологии, за да се множат научните 
ви успехи!

И работете все така всеотдайно за израстването на 
нашите студенти като добри специалисти.

От редакцията на в. „Алма Матер”
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           Уважаеми господин Ректор,
      Скъпи колеги и приятели, 
От името на академичното ръководство на 

Молдовската икономическа академия, на профе-
сорско-преподавателския състав на нашата Ака-
демия и лично от мое име приемете най-искрените 
ни поздравления за юбилейната 45-годишнина на 
катедра “Бизнес информатика“ при Стопанска 
академии “Д. А. Ценов”. 

Възглавяваното от Вас учебно заведение заема 
висока позиция в рейтинга не само на България, но 
и в европейските класификации. Достоен принос 
в този процес имат преподавателите и студентите 
от катедра “Бизнес информатика”. Тази катедра е 
проводник на постиженията на научно-техническия 
прогрес и иновациите в икономиката на Републи-
ка България. Професорско-преподавателският 
състав на катедрата полага огромни усилия за 
подготовката на специалисти в областта на инфор-
мационните технологии на пазара на труда, а така 
също и за формиране на образователни услуги на 
европейско равнище. 

Вече дълги години съвместното сътрудничество 
между нашата Академия, катедрите, професорско-
преподавателския състав и студентите е свързано 
с изключително хубави и приятни спомени.

Желаем на целия колектив на катедра “Бизнес 
информатика”, на студентите, випускниците и ве-
тераните здраве, щастие, благополучие и нови 
успехи.
Проф. д-р ик.н. Григоре БЕЛОСТЕЧНИК, 
ректор на Молдовската икономическа 

академия, чл.-кор. на АНРМ

Научните изяви на пре-
подавателите от катедра 
“Бизнес информатика” са 
ориентирани в няколко 
направления – специа-
лизации, научни публи-
кации, участие в науч-
ни форуми в страната и 
чужбина, участие в раз-
работването на научни 
проекти. 

Специализации в чуж-
бина осъществяват почти 
всички членове на кате-
драта. Те са: в Англия, 
Шотландия, Франция, 
Германия, Испания, Пор-
тугалия, Италия, Полша, 
Унгария, Русия и др. Чрез 
тях се създават множе-
ство контакти с колеги от 
различните страни, което 
е възможност за научни 
публикации. 

Освен стотиците ин-
дивидуални монографии 
на членове на катедрата 
има и една колективната 
монография на 16 препо-
даватели (с участието и 
на трима изтъкнати пред-

ставители от СССР), 
публик увана през 
1987 г., със заглавие 
“Ефективно използ-
ване на изчислител-
ната техника в на-
родното стопанство” 
(обем 312 с.). 

Публикации на пре-
подаватели от кате-
драта са реализирани 
и чрез съвместни учас-
тия с руски колеги. 

Членовете на ка-
тедрата имат множе-
ство разработки, които 
са публикувани в 25 изда-
ния, а именно: “Бизнес уп-
равление”, “Народносто-
пански архив”, “Иконо-
мика”, “Икономическа 
мисъл”, “Информационни 
технологии”, “Банки Ин-
вестиции Пари”, “Сче-
товодство 21”, “НТС”, 
“Годишник на ВФСИ”, 
“Отчетност и контрол в 
селското стопанство”, 
“Финансы и статистика”, 
“Библиотекар”, “Стопан-
ски свят”, “ИКО”, “Извес-

тия на ВФСИ”, “Счетовод-
ство и контрол”, “Механи-
зация и автоматизация 
производства”, “Местна 
промишленост и услуги”, 
“Автоматизация на про-
изводството и управле-
нието”, “Народни съвети”, 
“Проблеми на труда”, 
“Везни”, “Наука за гора-
та”, в. “Пари, в. “Computer 
world”, “Вiесник Донецко-
го унiверситету”. 

С научни доклади пре-
подавателите от кате-
драта ежегодно участват 
в международни и на-

ционални конференции, 
организирани от Стопан-
ската академия. В чужби-
на доклади са предста-
вени в Канада, Молдова, 
Египет, Украйна, Русия, 
Сърбия и др. 

Преподаватели от ка-
тедрата активно участ-
ват в разработването 
на десетки международ-
ни проекти, проекти на 
МОН, както и проекти на 
национално, локално и 
академично ниво. 

Доц. д-р Богомил 
ТРАЙКОВ 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Четиридесет и пет го-
дишният юбилей на кате-
дра "Бизнес информатика" 
при Стопанска академия 
"Д. А. Ценов" - Свищов е по 
същество празник-равно-
сметка на развиващите се 
информационни технологии 
в бизнеса. Катедрата юби-
ляр четири десетилетия и 
половина обучава бъдещите 
специалисти-икономисти с 
висша квалификация в об-
ластта на приложението на 
компютризирани информа-
ционни и комуникационни 
технологии в управлението 
на бизнеса. Обучението в 
катедрата винаги е било 
съпроводено с научни из-
следвания, разкриващи 
методологията, методиката, 

организацията, техниката, 
технологията и степента на 
ефективност на приложе-
нието на новите информа-
ционни технологии в бизнес 
организациите и публичната 
администрация. 

Започвайки с информа-
ционни технологии, осно-
ваващи се на механични и 
електро механични клави-
шни сметачни и изчислител-
ни машини, а впоследствие 
и на електронни калкулато-
ри, продължавайки с елек-
тронните счетоводни и фак-
турни автомати, катедрата 
обучава своите възпита-
ници на информационни 
технологии, чрез които се 
механизират и автоматизи-
рат трудоемки и обемисти 

изчислител-
ни операции 
и процедури. 
На следващ 
етап, с из -
ползването 
на т. нар. сме-
тачно-перфо-
рационни ма-
шини (СПМ), 
за първи път 
се заговори 
за разработ-
ването и из-
ползването 
в бизнеса на 
комлексни и 
интегрирани 
механизира-

ни системи и технологии за 
обработка на бизнес инфор-
мация, предимно отчетна 
информация (счетоводна и 
статистическа). 

Нов еволюционен скок 
предизвикаха елктронно-
изчислителните машини 
(ЕИМ) и компютрите. Различ-
ните поколения и класове 
компютри и компютърни 
мрежи оказаха съществено 
влияние върху моделите на 
бизнес информационните 
системи, информацион -
ните и комуникационните 
технологии. Постигна се 
ново качество в процесите 
на информационно осигу-
ряване и информационно 
обслужване на различните 
категории потребители в 

бизнес организациите на 
оперативно, тактическо и 
стратегическо равнище. 
Бизнес информационните 
системи и технологии пре-
минаха през централизи-
рани, децентрализирани, 
разпределени и йерархич-
но-разпределени принципи 
на изграждане, функциони-
ране и развитие. 

Интернет и съвременни-
те организационно-техно-
логични способи за предос-
тавяне на информационни 
услуги - грид изчислителни 
системи (grid computing), 
облачни изчисления (cloud 
computing) и др. са модерна 
и перспективна среда за 
бизнес информационни сис-
теми и технологии от ново 
поколение. Комплексните и 
интегрирани бизнес инфор-
мационни системи от класа 
на ERP Systems, надстрое-
ни с платформи и решения 
за бизнес интелигентност 
(Business Intelligence), елек-
тронен бизнес (E-Business), 
социални мрежи, ориен-
тирани към бизнеса и др. 
са наложителен атрибут 
на бизнеса за постигане 
на конкурентоспособност, 
качество, ефективност и 
просперитет. Мисията на 
катедрата-юбиляр е дока-
зана и изправена пред ново 
бъдеще . 

Доц. д-р Любен КРАЕВ

Катедра на развиващите се 
информационни технологии 
в бизнеса 

За своята почти половин-
вековна история катедра 
„Бизнес информатика” по-
стигна значими резултати 
както в научните изследва-
ния, така и в научното израст-
ване на академичния състав. 
Високата квалификация на 
нейните преподаватели е 
предпоставка за повишава-
не качеството на обучението 
на студентите чрез съвре-
менните информационни и 
комуникационни технологии.

От самото създаване на 
катeдрата до днес в нея са 
обучавани 31 докторанти. 
От тях успешно защитават 
23-ма. Преобладаващата 
част от докторантите – 21 
са на самостоятелна подго-
товка. В редовна форма на 
обучение са 8, а в задочна 
- 2-ма. Сега в катедрата се 
обучава 2-ма редовни и 1 

задочен докторант.
Създава се благоприятна 

среда за развитието и науч-
ното израстване на всички 
преподаватели. Някои от тях 
специализират в чуждес-
транни университети, което 
допринася за повишаване 
на тяхната квалификация, 
а от тук и на качеството на 
преподаване.

Заслужена гордост пре-
дизвиква и фактът, че ка-
тедрата подпомага и на-
сърчава успешната защита 
на авторитетната научна 
степен „доктор на науките” 
на трима нейни представи-
тели: проф. д-р ик. н. Мойно 
Мойнов; проф. д-р ик. н. 
Марин Нейков и доц. д-р ик. 
н. Румен Върбанов.

За доц. Върбанов е обя-
вен конкурс за професор.
Доц. д-р Виолета КРАЕВА

Докторантури

Международна научна конференция - 23.ІV.2010 г., 
Свищов

В час с доц. В. Попов – май 2011 г.
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Уважаеми 
колеги,

Приемете нашите най-
сърдечни поздравления по 
случай вашия празник - 45 
години от създаването на 
катедра “Бизнес информа-
тика”. През всички тези го-
дини вие се утвърдихте като 
авторитетен екип, чиито 
успехи в научната и препо-
давателската дейност будят 
искрена радост и уважение.

С постигнатото от вас 
високо качество на образо-
ванието в областта на ин-
формационните технологии, 
където промените са еже-
дневие и предизвикателство, 
вие доказахте своя профе-
сионализъм. Бъдете горди 
от изминатия път и продъл-
жавайте все така всеотдайно 
и отговорно да развивате 
високи знания и ценности 
сред младите специалисти.

Позволете ни да ви по-
желаем от сърце много 
здраве, щастие, силен 
творчески дух и нови ус-
пехи в професионален и 
личен план!

Нека този празник бъде 
началото на още по-добри 
времена за вашата кате-
дра, в които престижът и 
уповаването на науката 
вървят ръка за ръка!

Честит празник!
Доц. д-р Владимир 

СЪЛОВ, ръководител на 
катедра "Информати-

ка" при Икономическия 
университет – Варна. 

Инфор -
мационни-
те техно -
логии са 
най-бързо 
развива -
щ и т е  с е 
съвремен-
ни техно -
л о г и и .  В 

обучението на студенти-
те от специалност “Биз-
нес информатика” пре-
подавателите следват 
последните тенденции в 
информационните и ко-
муникационните техно-
логии, като крайната цел 
е студентите не само да 
познават съвременните 
технологии, но и да раз-
виват умение за бързо и 
интуитивно ориентиране 
в непрекъснато появява-
щите се нови технологии. 
Теоретичните знания, 
които студентите полу-
чават, се обогатяват и 
развиват в практически 
умения. В обучението им 
се очертават няколко ос-
новни направления.

Първото направление 
е свързано с получаване-
то на фундаментални зна-
ния за архитектурата на 
компютърните системи, 
операционните системи 
и мрежите. Студентите 
се запознават със съвре-
менните тенденции в тех-

ническото осигуряване и 
методите за обработка 
на информацията. Пред-
ставят им се последните 
версии на операцион-
ните системи Microsoft 
Windows, Linux, Unix, Mac 
OS. Разглеждат се съ-
временни технологии за 
обработка като облачни 
изчисления и др.

Второто направление 
е обучение в използване-
то на средства за разра-
ботване на приложения. 
Към тази група спадат по-
следните версии на Visual 
Studio.NET, Microsoft SQL 
Server, Microsoft.NET и 
др. развойни средства, 
чрез които се разработ-
ват приложни продукти, 
работещи в среда на 
клиент-сървър или в Web. 
На студентите се предос-
тавят знания за програ-
миране на приложения 
в уеб-среда, използва-
не на езикови средства 
като HTML, Java Script, 
VisualBasic Script, CSS. 
Също така се прави въ-
ведение в езиците за 
програмиране за Web 
среда - PHP и Perl.

Третото направление 
е свързано с предста-
вянето на най-новите 
тенденции в Web и сред-
ствата за комуникация. 
Разглеждат се Web 2.0, 

социалните мрежи, осо-
бено внимание се отделя 
на Facebook. Студенти-
те участват в група на 
Facebook, ориентирана 
към специалността.

Четвъртото направ-
ление представя съвре-
менните средства за ди-
зайн на информационни 
системи и софтуерен 
инжинеринг, където сту-
дентите се запознават 
с актуалните технологии 
за проектиране и разра-
ботване на софтуерни 
продукти. Те се обучават 
в използването на визу-
ални средства за съз-
даване на диаграми на 
езика UML.

В обучението на сту-
дентите от учебната 2010-
2011 г. се използва сис-
темата за електронно 
обучение Moodle 2. Тя 
подпомага тяхното обу-
чение за осъществяване 
на аудиторната и извъ-
наудиторната работа, 
предлага публикуване 
на електронни учебни 
материали, извършва 
електронно изпитване и 
самотестване, поддър-
жа форуми за дискусия 
на учебното съдържание 
и онлайн аудио и видео 
конферентна връзка.

Доц. д-р Веселин 
ПОПОВ

Обучението в специалността Катедра "Бизнес информатика... 
От 1 стр.
Ръководители на катедрата последователно са: проф. 

д-р В. Нанков, проф. д-р ик. н. М. Мойнов, доц. д-р Й. Ни-
колаев, доц. д-р А. Саркисян, доц. д-р. ик. н. Р. Върбанов и 
доц. д-р В. Попов. 

Днес катедрата има 1 гост-професор, 10 доценти, 2-ма гл. 
асист. доктори, 6-ма гл. асист., 2-ма асист. и 2-ма редовни 
докторанти. Общо 12 доктори и 2-ма доктори на ик. науки.

Обучението на студентите от специалност “Бизнес ин-
форматика” се осъществява в модерна компютърна зала, 
създадена по проект „Пилотна виртуална катедра по 
компютинг “Джон Атанасов”, финансирана от Агенцията 
“Развитие на съобщенията и на информационните и кому-
никационни технологии”, към МТС. Залата е оборудвана 
с 18 работни места за студентите и 2 работни места за 
преподаватели. При създаването й Академията участва 
в нейното преоборудване и окабеляване. Впоследствие 
залата се поддържа само от Стопанската академия.

Едновременно със спец. “Бизнес информатика” кате-
драта администрира обучение и по МП “Информационни 
технологии в бизнеса”.

Преподавателите на катедрата осъществяват научноиз-
следователска дейност, като участват активно в национал-
ни и международни форуми. Повишават квалификацията си 
чрез специализации в чужбина (мобилност по програмата 
„Еразмус”), чрез чуждоезикови курсове и др.

Само за периода 2007-2010 г. издават 8 монографии, 17 
студии, 23 статии и 23 учебника и учебни помагала.

Катедрата развива ползотворно сътрудничество със 
сродните катедри от УНСС - София и ИУ – Варна. Дългого-
дишната съвместна дейност е свързана с периодични срещи 
за споделяне на опит, обсъждане на учебни програми, общи 
проекти, издаване на съвместни публикации. Пример в това 
отношение е последната обща монография “Информационни 
технологии в бизнеса”, издадена през 2009 г.

Ерата на информационното общество постави нови пре-
дизвикателствата пред образователния процес в областта 
на приложението на информационните и комуникацион-
ните  технологии. Преподавателите от катедра “Бизнес 
информатика” ще продължават да работят за поддържане 
на високото качество на образованието и на научните из-
следвания, както и за интегриране със среди и катедри.

П р е д и 
40 години  
усилено за-
почна при-
ложението 
на електро-
н н о и з ч и -
слителната 

техника в икономиката на 
страната. Това бе ново, 
актуално и обществено не-
обходимо направление в 
развитието, което предиз-
вика интереса ми и опре-
дели приоритета на специ-
алността „Организация на 
машинната обработка на 
икономическата информа-
ция”  (ОМОИИ) пред класи-
ческите и известни иконо-
мически специалности. Ед-
нозначно определих ВФСИ 
„Д.А.Ценов” и посочената 
специалност за мое бъдеще. 
През далечната 1971 годи-
на започнахме с интерес и 

амбиция обучението си 120 
първокурсници в 4 групи по 
тази специалност. Всички 
се дипломирахме в срок и 
пръснахме като млади спе-
циалисти в новосъздадени-
те изчислителни центрове 
или машиносметачни стан-
ции из цялата страна.

Много спомени могат 
да се разказват за онези 
години на труд, веселие, 
радости и разочарования от 
изпитните сесии. Снимките 
напомнят за нашите водещи 
преподаватели от катедра-
та по онова време:  инж.
Димитър Даков, инж.Агоп 
Саркисян, инж.Христо Яки-
мов, доц.Мойно Мойнов, доц.
Марин Нейков, доц.Юлиян 
Дончев. Първият час на но-
вопостъпилия преподавател 
Любен Краев през есента на 
1973 г. беше с моята девета 
група и премина с вълнение 

от двете страни. Много мили 
спомени имам от упражне-
нията с асистентите: Иван 
Тодоров, Атанас Атанасов, 
Ани Монева, Павлина Цве-
танова, които работеха и 
живееха с нас. Незабравими 
са занятията ни в електрон-
ноизчислителния център на 
Академията с тогавашния 
директор инж. Любомир Ма-
ринов. И до днес всичко е  в 
моето съзнание, предадено 
е на наследниците ми, също 
възпитаници на Стопанската 
академия.

Личната ми съдба и кари-
ера продължи да бъде свър-
зана с колегите от катедрата. 
През декември 1976 г. започ-
нах редовна докторантура по 
същата научна специалност, 
която успешно приключих 
с безрезервната им помощ 
за придобиване на научната 
степен „кандидат на иконо-

мическите науки”. В този пе-
риод  усвоих методики на мо-
дерното преподаване, които 
вече усъвършенствани, сега 
прилагам в преподавател-
ската работа в Техническия 
университет - Габрово.

Споделеното, както и 
много други случки и събития, 
е гордост за мен, вярвам, че 
е така и за моята обучава-
ща катедра от Стопанската 
академия. С благодарност 
оставам към всички препо-
даватели, дали принос за 
професионалната реализа-
ция на своите възпитаници. 
Изразявам своя оптимизъм 
за развитието на катедрата, 
на специалността и на дипло-
мираните студенти в нашия 
сложен и динамичен свят.

Доц. д-р Анюта
НИКОЛОВА, декан на 

факултет „Стопански” в 
ТУ - Габрово

С гордост, благодарност и оптимизъм Катедра “Бизнес ин -
форматика” администри-
ра магистърска програма 
„Информационни 
технологии в биз-
неса” в редовна, 
а от началото на 
учебната 2008/2009 
г. и в дистанционна 
форма на обучение.

Програмата е 
ориентирана към 
н а р а с т в а щ и т е 
нужди на бизнеса и дър-
жавната администрация от 
специалисти с висша ква-
лификация в областта на 
информационните и кому-
никационните технологии.

Нейната цел е задълбоча-
ване на специалната подго-
товка, свързана с управле-
нието на информационни-
те ресурси, усвояването и 
прилагането на съвременни 
подходи, методи и инстру-
ментариум за решаване 
на конкретни практически 
проблеми в областта на 

използването на съвре -
менните информационни и 
комуникационни  техноло-

гии. В резултат на 
обучението магис-
трите придобиват 
знания и развиват 
практически уме-
ния за работа, спо-
собни са да проек-
тират, организи-
рат и управляват 
информационните 

ресурси на компаниите, да 
дефинират проблемите, да 
анализират алтернативите 
и да интерпретират подходи 
и техники за изграждане, 
внедряване и поддържане 
на модерни информацион-
ни системи. Завършилите 
студенти получават възмож-
ност за реализация в бизне-
са, държавното управление, 
финансовата сфера и други 
области както в България, 
така и в Европейския съюз и 
други страни по света.
Доц. д-р Петя ЕМИЛОВА

Магистърското обучение

Юлий Минчев (ви-
пуск 1995 г.) - началник 
сектор „Инфраструктура 
в „Мобилтел” ЕАД:

На преподавателите от 
катедрата желая здраве 
и творчески сполуки. 
Нека се увеличава броят 
на техните възпитани-
ци, които се реализират 
успешно в сферата на 
високите технологии и 
един ден да има минис-
три сред тях.

Ивайло Максимов 
(випуск 1996 г.) - системен 
архитект в „Хюлет-Па-
кард” България:

Да се задържат на 
гребена на вълната, да 
предусещат промените 
в една от най-динамично 

развиващите се области 
– тази на информацион-
ните технологии.

Владимир Банишки 
(випуск 1997 г.) - систе-
мен инженер в Microsoft 
(Япония): 

Едно голямо „Благо-
даря“ за всички усилия, 
които нашите препода-
ватели полагаха, за да 
стане нещо от нас. И нека 
да имат повече любозна-
телни студенти. 

Йордан Гюрчев (ви-
пуск 2000 г.) – консултант 
в Technical Team Lead, 
SEGA Europe, UK: 

Днес компютърните 
технологии са във всички 
сфери на живота - немис-
лимо преди 45 години. 

Пожелавам днешните им 
решения да са също тол-
кова далновидни, както 
това за създаването на 
катедрата.   

Галин Илиев (випуск 
2003 г.) - софтуерен инже-
нер в централата на Май-
крософт – Редмънд, САЩ. 

Благодаря на препо-
давателите си от катедра 
„Бизнес информатика“, 
че отвориха  пред мен 
вратaтa на вълнуващия 
свят на компютърните 
науки и положиха ста-
билни основи за послед-
ващи успехи. Продължа-
вайте все така неуморно 
да сеете знание и будите 
интерес сред студен -
тите!

Випускници към преподавателите си
преподавателите си от 
катедра „Бизнес инфор-
матика” за професио-
нализма и отношението 
към отговорната работа 
„да предават знанията 
си". Тяхната висока квалификация и 
компетентност ми дадоха възможност 
като студентка да усвоя знания в облас-
тта на информационните технологии и 
да съм подготвена за пазара на труда.

Много важно бе и че катедрата раз-
полагаше с техника, адекватна на съ-
временните изисквания.

Всичко това ми даде възможност да 
съм не само теоретически, но и практи-
чески подготвена и да се реализирам 
като квалифициран кадър в областта на 
информационните технологии.

Честит 45-годишен юбилей на кате-
дра „Бизнес информатика”!

Д-р Вергиния ВУТОВА 

Благодаря на А через месяц – новая награда:
Вруг делегация поехала в Свиштов,
И во главе, конечно, ректор встала,
Еще главбух, Кузнец из докторов.

Визит наш был душевно там обставлен,
И договор подписан на пять лет,
Научный план был с кафедрой составлен,
А вечерами – праздничный банкет.

Была еще культурная програма:
Мы в Варне были, на Златых песках,
И из Несебра – чудо-панорамы,
Был Балчик – крепость, что стоит в веках.

И к нам болгары были очень милы,
И смех стоял веселый и простой,
А при отъезде ректор пригласила
Болгар в Москву ближайшею весной.  

Из “Две березки – один путь” 
Проф. д.ик.н. Василий Петрович Косарев,  

бивш ръководител на катедра “АОИИ” в МФУ,


