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60 години първа българска финансова катедра
Катедра „Финанси и кре-

дит” – 60 години история – 
учредяване, съществуване, 
развитие, утвърждаване, успе-
хи, признание, благополучие 
и добри дела в изпълнение 
на дарителския завет на Ди-
митър А. Ценов „Определям и 
нареждам ... веднага да се ос-
нове и издържа от прихода на 
фонда едно Висше търговско 
училище в Свищов по подобие 
на германските висши училища 
... Дисциплините, които ще се 
преподават, трябва да обгръ-
щат ….. финансовите науки, … 
банковото дело, и др.”(откъс 
от завещанието на дарителя 
Димитър А. Ценов, 01.09.1912 г.).

С достолепната си 60-го-
дишна възраст, безспорен 
авторитет и креативно при-
съствие в академичното прос-
транство първата българска 
финансова катедра – катедра 
„Финанси и кредит” при Сто-
панска академия „Димитър 
А. Ценов” заема лидерска 
позиция сред сродните ка-

тедри в образователните и 
научни центрове в Република 
България.

С родителската загриже-
ност на първата българска 
финансова катедра специал-
ност „Финанси” се утвърди 
като притегателен център за 

най-добрите кандидат-сту-
денти. От 1952 г. досега тя е 
създала за националната 
икономика, обществено-поли-
тическия живот и множество 
чуждестранни структури над 
30 000 кариерно реализирани 
възпитаници – водещи фи-
нансисти, утвърдени банкери, 
предпочитани одитори, успели 
мениджъри, точни анализа-
тори, креативни експерти и 
доказани професионалисти, 
заемащи достойни позиции 
в публичния и корпоративния 
сектор.

В XXI век първата българска 
финансова катедра е символ 
на „качество, доверие и ин-
вестиции в човека”. В годините 
от 1952 г. до 2012 г. свищовска-
та научна финансова школа 
перманентно аргументира 
конкурентните си предимства 
– катедра с минало, настояще 
и бъдеще, катедра с традиции 
и с иновации, катедра с твор-
чески прозрения, професио-
нални търсения и нестихваща 

перспектива.
Днес ерудираният колек-

тив на катедра „Финанси и 
кредит” е новатор в науката 
и образователните методи, 
който обучава и възпитава 
многобройните си студенти 
и докторанти, съблюдавайки 
европейските измерения за 
качество на образовател-
ните продукти в необятната 
шир на финансовата теория 
и практика. Нашите възпи-
таници са тези, които пер-
манентно доказват профе-
сионализма на свищовската 
финансова школа чрез ус-
пешната си професионална 
реализация и многобройните 
първи места в национални и 
международни студентски 
форуми със състезателен 
характер.

Осъзнавайки актуалните 
пазарни потребности, предиз-
викателствата на променяща-
та се околна среда и високите 
изисквания в сферата на обра-
зованието, мисията на кате-

дра „Финанси и кредит” – да 
бъде „ковачница на финансови 
кадри” – е и отговорност, свър-
зана с новите глобални тен-
денции. Динамиката на съв-
ремието изисква трезв анализ 
и изпреварващи действия по 
пътя към отстояването на ли-
дерската й позиция в сферата 
на финансовото образование 
и наука чрез перманентно 
надграждане на академичния 
потенциал и  устойчиво раз-
витие в съответствие с нацио-
налната политика в областта 
на образованието и науката и 
с международните образова-
телни стандарти.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на 
всички – студенти, препода-
ватели, възпитаници, които се 
чувстват свързани  с катедра 
„Финанси и кредит” при СА 
„Д. А. Ценов” и усещат ней-
ната годишнина дълбоко със 
сърцето си!

Ректор:
Проф. д-р В. АдАмоВ

Уважаеми колеги,

Много съм радостна, 
че мога да Ви поздравя 
най-сърдечно по този 
хубав повод – 60-годиш-
нината от основаването 
на катедра „Финанси и 
кредит“ в това солидно и 
ползващо се заслужено 
с висок авторитет учеб-
но заведение – Стопан-
ска академия „Димитър 
А. Ценов“, на което съм 
възпитаничка.

Уверена съм, че Сто-
панска академия „Д. 
А. Ценов“ и вчастност 
специалност „Финанси и 
кредит“ продължават да 
дават много добра и со-
лидна основа в духа на 
най-добрите практики в 
икономическото образо-
вание. Върху тази здра-
ва основа обаче всеки, 
който иска да бъде в тон 
със съвременните ди-
намично променящи се 
икономически реално-
сти, трябва непрестанно 
да надгражда и да се 
усъвършенства.
Виолина мАРИНоВА, 
Председател на УС

и гл. изп. директор на 
Банка дСК – София

Уважаеми проф. Адамов,

Позволете ми да поднеса най-сърдечните си поздравления на 
преподавателите и студентите по повод 60-ата годишнина на водещата катедра 
в Стопанската академия – катедра „Финанси и кредит“.

Като възпитаник на катедрата мога смело да заявя, че знанията, придобити 
в нея, са основополагащи за всяка успешна реализация в сферата на финан-
сите и банковата система на страната ни.

Желая Ви успех и на добър час!
Честит празник!

 Стефка ГРАмАТИКоВА
Зам.-изпълнителен директор, Агенция 

за приватизация и следприватизационен контрол – София

до
Катедра "Финанси и кредит"
при СА "д. А. Ценов" – Свищов

Уважаеми колеги,

От името на академичния състав на катедра „Фи-
нанси” на Университета за национално и световно 
стопанство, София Ви поднасям най-сърдечни поз-
дравления по повод 60-годишния юбилей.

С искрена радост и дълбоко уважение честитя 
този празник и Ви поздравявам за достойното и 
авторитетно място, което Вашата катедра заема 
в образователната система на Република Бълга-
рия. Ние високо ценим Вашата роля на пионери в 
националното висше образование в областта на 
финансите.

На всички преподаватели и студенти желая креп-
ко здраве, лично щастие и много творчески успехи!

Ръководител на катедРа "Финанси" на 
Унсс – соФия

доц. д-р Стоян АлЕКСАНдРоВ

Уважаеми доц. Захариев,
От името на ръководството на „АЕЦ Козлодуй“ 

ЕАД и от свое име имам удоволствието да поздравя 
Вас и всички преподаватели от катедра „Финанси и 
кредит“ по повод 60-ата годишнина от създаване 
на катедрата!

От сърце Ви желая здраве, много щастие и нови 
сили, за да реализирате с успех всички свои бъде-
щи проекти!

Честит празник!
 Валентин НИКолоВ – Изпълнителен директор
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Създаването на кате-
дра „Финанси и кредит“ 
е предвидено и предоп-
ределено още със Заве-
щанието на дарителя.

В завещанието от 1912 
г. Дарителят разпорежда: 
„Дисциплините, които ще 
се преподават, трябва 
да обгръщат търговски-
те науки; финансови-
те науки; търговското 
право; банковото дело; 
науките по застрахова-
телно дело и др.“

Такава е била волята 
на Дарителя – да се изу-
чават финансови и бан-
кови науки във Висшето 
търговско училище в Сви-
щов! По това време изу-
чаването на съответните 
науки се е осъществявало 
по учебни дисциплини 
(катедри) и в отдели (спе-
циалности). Следовател-
но още от волята на 
дарителя се предопре-
деля съз даването на 
катедра, в която да се 
изучават финансовите 
и банковите науки.

Когато се открива ВТУ 
„Д. А. Ценов” (1936 г.), изу-
чаването на фи нансовите 
и банковите науки е пред-
видено да се осъществява 
през третата и четвъртата 
учебна го дина.

През м. април 1938 г. 
се обявява конкурс за 
ва кантните катедри (про-
токол 33 от 15 април 1938 
г.): … б) финансова наука 
и финансова админи-
страция със срок 1 август 
1938 г.

Конкурсът приключва 
успешно. Рецензентите 
по конкурса проф. Г. Да-
наилов и проф. Ив. Сте-
фанов дават положителни 
рецензии за кандидата 
д-р Стефан Спасичев и 
предлагат да се избере 
за доцент по Финансова 
наука и финансова адми-
нистрация. Това е първият 
назначен преподавател 
по Фи нан сова наука и 
адми нистрация при ВТУ 

„Д. А. Ценов“ – Свищов. 
По дру гата у чебна 

дис циплина (катедра) – 
Б анково дело – до нача-
лото на 1940 г. не се водят 
лекции. 

В началото на 1940 г. за 
лектор по Банково дело 
през летния семестър 
на учебната 1939/1940 
г. е назначен д-р Асен 
Чакалов от София. Той 
е поканен от Академиче-
ския съвет да чете лекции 
по Банково дело и през 
зимния семестър на учеб-
ната 1940/1941 г.

Това са двамата пре-
подаватели, които по-
ставят началото на пре-
подаванията в катедрата: 
първият – по Финансова 
наука, вторият – по Бан-
ково дело.

През 1945 г. за редо-
вен доцент на катедрата 
по Финансова наука е 
избран минко Русенов.

Разширяват се изуча-
ваните дисциплини. В 
учебната програма за 
1946/1947 г. за студентите 
IV курс от Финансово-ад-
министративния и банко-
вия отдел се предвиждат 
три дисциплини: Финанси 
на самоуправителните 
тела (2 ч.), Организация 
на банките (2 ч.) и Пари и 
кредит (1 ч.).

Постепенно се прибли-
жаваме към създаването 
на катедрите от съвре-
менния им тип …

В началото на учебната 
1950/1951 учебна година 
се прави следното раз-

пределение на учебните 
дисциплини:

II курс: Финансова 
наука – ред. доц. Минко 
Русенов, 2/2

III курс: Парично об-
ръщение и кредит – ред. 
доц. М. Русенов, 4/0

Социалистически 
бюджет и бюджет на 
НРБ – ред. доц. М. Русе-
нов, 2/0

организация на бан-
ките – проф. Васил Ран-
ков, 2/0 

На 14 март 1952 г., въз 
основа на писмен до -
клад от редовния доцент 
Минко Русенов, Акаде-
мическият съвет взема 
решение да се направят 
постъпки пред Комитета 
за наука, изкуство и кул-
тура за обособяването 
на катедра по Финанси 
и кредит, в която да се 
включат следните дисци-
плини:

Парично обръщение и 
кредит;

Финанси на социали-
зма;

Финанси на капита-
лизма;

Социалистически бю-
джет и бюджет на НРБ.

Един месец по-къс -
но – на 16 април 1952 г. 
– Академическият съвет 
единодушно избира ред. 
доц. д-р Минко Русенов 
за завеждащ новоучре-
дената катедра по „Фи-
нанси и кредит“. Няколко 
дена по-късно Комите-
тът за наука, изкуство и 
култура издава заповед 
№2201 от 28 април 1952 г., 
с която се назначава ред. 
доц. д-р минко Василев 
Русенов за завеждащ 
катедрата „Финанси 
и кредит” при Висшия 
финансово-стопански 
институт в Свищов.

Поставено е началото 
на новата катедра „Фи-
нанси и кредит“, чиято 
60-годишнина чествуваме 
през тази юбилейна 2012 
година!           На 3 стр.

Създаването на катедра „Финанси и кредит”

В 60-ата година от свое-
то основаване катедра 
„Финанси и кредит“ обу-
чава над 2300 студенти в 
специалност „Финанси“, а 
за 60 години възпитаници-
те й наброяват над 30 000 
Студентите финансисти 
са неотменна част от на-
шето ежедневие и осмис-
лят професионалното ни 
битие. Нашите възпитани-
ци притежават уникална 
индивидуалност, която ги 
събира тук – в Свищов, в 
Стопанската академия, 
и предопределя тяхното 
ползотворно развитие и ус-
пешна финансова кариера. 
Посочвайки специалност-
та, в която да се обучават, 
те предначертават не само 
своето професионално 
поприще, те избират лиде-
ри,  които да ги обучават, 
полагат здравите основи 
на бъдещи коректни парт-
ньорства и създават истин-
ски приятелства. Именно 
това им дава увереността, 
борбеността, и самочувст-
вието, перманентно да до-
казват себе си като финан-
систи и така да защитават 
своята катедра „Финанси 
и кредит“.

Емоционалният заряд и 
високият професионали-
зъм на преподавателите 
завладяват младите хора 
и отварят нови хоризонти 
пред бъдещото им успешно 
кариерно развитие и утвър-
ждаване. И аргументите за 
това не закъсняват – на-
шите възпитаници заемат 
високи административни 
и експертни постове в пуб-
личния и корпоративния 
сектор на националната 
икономика. Свищовски-
те финансисти умело и 
стриктно съблюдават мо-
тото на специалността – 
„Парите управляват света, 
ние управляваме парите“ 
– и успешно менажират ог-
ромни по размер парични 

потоци и финансови вза-
имоотношения в сферата 
на фирмените финанси, 
централното и търговското 
банкиране, държавните и 
общинските финанси, ин-
вестиционния мениджмънт.

В тази насока насто-
ящите студенти финансис-
ти имат добър пример за 
подражание, който след-
ват още от студентските 
скамейки, чрез активно 
участие в академични, на-
ционални и международни 
студентски форуми. Из-
ползвайки заряда и по-
тенциала си, придобитите 
знания и умения, разви-
тите финансови компетен-
ции и здравата финансова 
логика, нашите студенти 
печелят челни позиции и 
доказват, че те са най-до-
брите, защото се учат от 
най-добрите – първостро-
ителите на финансовата 
наука в България – катедра 
„Финанси и кредит“ при 
Стопанска академия „Ди-
митър А. Ценов“.

Само за последната го-
дина свищовските финан-
систи печелят първи места 
в международни форуми 
в Русия (Международен 
конгрес за млади лидери 
в света/AIESEC), Украй-
на (Международна лятна 
икономическа школа) и 
Румъния (Global Intership 

Program); в национално 
междууниверситетско със-
тезание по търговия на 
финансовите пазари, на-
ционален форум „Моята 
банка на бъдещето“, нацио-
нален конкурс на Съюза на 
българските икономисти, 
академично „Състезание 
по знания“, кръгла маса 
„Антикризисна политика 
и финансови решения“; 
стипендианти са на фонда-
ция „Буров“, селектирани 
стажанти в Европейския 
парламент и в престиж-
ни финансови компании, 
отличници на випуска в 
СА „Д. А. Ценов“, лидери 
в студентските организа-
ции (Студентски съвет и 
AIESEC) и мн. др.

Успехът на нашите сту-
денти приемаме и като 
наш успех и признание за 
професионализма и ко -
легиалността, за високия 
стандарт и качеството на 
образователния продукт. 
По този начин се стремим 
да отговаряме на високите 
изисквания на образова-
телния пазар, а най-голяма-
та ни награда е уважението 
на нашите възпитаници и 
тяхната успешна кариерна 
реализация. 

На нашите студенти по-
желавам винаги да носят 
в сърцето си катедра „Фи-
нанси и кредит“ и Стопан-
ска академия „Димитър А. 
Ценов“, да бъдат мотор на 
икономическия напредък в 
и извън пределите на стра-
ната, да имат самочувст-
вие, да преуспяват.

На първата българска 
финансова катедра поже-
лавам жизненост и дъл-
голетие, отстояване на 
доказаната челна позиция 
по реализация на студенти, 
качество на обучението и 
създаването на наука.

доц. д-р Т. дИмИТРоВА
Зам.-ректор СИСП

Студентите от специалност „Финанси” – 
перли в короната на Стопанска 
академия „Димитър А. Ценов”

Тази календарна година Стопанска ака-
демия „Д. А. Ценов” чества няколко знаме-
нити годишнини – 100 години от дарението 
на далновидния наш съгражданин Дими-
тър Апостолов Ценов, оставил движим и 
недвижим имот за създаване на Висше 
търговско училище в гр. Свищов; 100 години 
от рождението на основателя на катедра 
„Финанси и кредит”, на  основоположни-
ка на Финансовата школа в България, на 
учения, изследователя, педагога, Човека 
Минко Русенов;  60 години от създаването 
на катедра „Финанси и кредит”. В дните, 
когато честваме последните две събития, 
когато в сърцата ни звучи Националният 

химн и Одата на радостта, ко-
гато сетивата ни трудно обхва-
щат приятели, гости, препода-
ватели, докторанти, студенти, 
когато благодарим на нашите 
учители, чиито следовници 
сме, закономерно възниква 
въпросът за мястото на кате-
драта в структурата на Факул-
тета, на Академията, мястото 
й сред академичния свят на Р 
България и Обединена Европа.

С чувство на гордост, с 
вълнение и професионално 
удовлетворение имам всички основания 

да отбележа:
Катедра „Финанси и кре-

дит” е водещ образователен 
и изследователски център в Р 
България;

Катедрата създава значи-
ми за динамичната финансова 
теория и практика научни из-
следвания и проекти и в изпъл-
нение волята на Дарителя  се 
утвърждава като  средище на 
финансовата наука в Р Бълга-
рия и Югоизточна Европа;

Нелоялни конкуренти пре-
сичат пътя на първата българска финансова 

катедра и на ръководената от нея специал-
ност, но нейните членове усъвършенстват 
качеството на обучението и изследванията, 
осигурявайки собствен принос в развитие-
то на финансовата теория и практика;

Водещото звено в структурата на фа-
култет „Финанси” е символ на основните 
академични ценности, в т.ч. респект и ува-
жение към предците;

В катедра „Финанси и кредит” работят 
ерудирани и висококвалифицирани професо-
ри, доценти, гл. асистенти, асистенти, които с 
възрожденски дух изпълняват ориентирана-
та към утвърдените европейски и световни 
стандарти мисия на катедрата;    На 3 стр.

Катедра „Финанси и кредит” – водещо звено в структурата на факултет „Финанси”

Студентите от специалност „Финанси” – 
перли в короната на Стопанска 
академия „Димитър А. Ценов”
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Създаването на катедра...Преди 60 години, с на-
стъпването на пролетта, 
в Свищов се създава пър-
вата българска финансова 
катедра. Хронологията на 
събитията е наситена и по-
казателна за динамиката и 
потребността за учредяване 
на научно звено, което с го-
дините се утвърди и пое ро-
лята на локомотив на разви-
тието на Свищовската Алма 
Матер. С Решение от 14 март 
1952 г. на Академическия 
съвет на ВФСИ „Д. А. Ценов” 
се прави предложение пред 
централната изпълнител-
на власт за създаване на 
специализирана катедра 
по финансови науки. Със 
Заповед №2013/10.04.1952 г. 
на Комитета за наука, изку-
ство и култура в Свищов  се 
открива катедра „Финанси и 
кредит”. Седмица по-късно, 
по предложение на ректо-
ра проф. Стефан Станев, 
за неин ръководител еди-
нодушно е избран проф. 
д-р Минко Русенов (тогава 
доцент). 

Далновидното решение 
за създаване на първата 
българска финансова кате-
дра именно в Свищов прави 
от Академията на брега на 
Дунав многодесетилетен 
единствен център за пре-
подаване и обучение по 
„Финанси” в страната ни. 
Паралелно за периода от 
60 години катедрата прие-
ма след конкурс и над 120 
докторанти и аспиранти. За 
това особена грижа полагат 
генерациите учени, работи-
ли в катедрата, и нейните 
вече десет ръководители, 
начело с учредителя на ка-
тедрата – проф. д-р Минко 
Русенов (ръководил  кате-
драта от 1952 до 1967 г. и 
ректор на Академията от 
1956 до 1964 г.), изразител и 
най-виден представител на 
първата генерация учени 
– финансисти. 

Рожба на епохата на ук-
репване на катедрата под 
управленската десница на 
проф. д-р Минко Русенов 
(съвместно с професор 
Лазар Ралчев и Радослав 
Ангелов) е втората генера-
ция учени – поколението на 
професорите Делчо Поря-
зов (ректор на Академията 
от 1972 до 1975 г.), Методи 

Христов, Цветан Коцев, 
Велчо Стоянов и Радко Рад-
ков. Именно това поколение 
съхранява пламъка, запален 
от проф. д-р Минко Русенов, 
и внася светлината на фи-
нансовата наука във всички 
останали научни центрове 
в България. Това е и поко-
лението, което като научни 
ръководители, рецензенти и 
членове на специализирани 
съвети и научни журита е 
с най-голям принос за на-
учното развитие на десет-
ки настоящи професори и 
доценти, стотици доктори 
по финансови науки. Тяхно 
научно дело са и капитал-
ните трудове – „Финансова 
и кредитна енциклопедия” 
(1981, 1982 г.) и „История 
на финансово-кредитната 
система на България” (1981, 
1983 г.). Те поставят основите 
на развитието на научните 
изследвания в областта на 
парите (проф. Д. Порязов), 
кредита (проф. Цв. Коцев), 
бюджета и моделирането на 
паричните отношения (проф. 
М. Христов), съвременната 
фискална система (проф. В. 
Стоянов), международните 
валутни отношения (проф. Д. 
Порязов и проф. Р. Радков.). 
Голяма част от тях намират 
своето кариерно призва-
ние в научните центрове в 
София и Варна, както и в 
стопанската практика, но 
те никога не забравят своя 
корен и завещаното от своя 
учител – проф. д-р Минко 
Русенов. В тяхно лице ние 
имаме най-добри партньо-
ри, съветници и най-вече 
посланици на величието и 

ценността на първата бъл-
гарска финансова катедра.

Третата генерация 
учени в катедрата попада в 
предизвикателните и буре-
носни времена на прехода 
и промените преди и след 
1989 г. (проф. Величко Ада-
мов – ректор на Академи-
ята от 2007 г., проф. Борис 
Грозданов, проф. Огняна 
Стоичкова, проф. Надежда 
Николова, доц. Григорий 
Вазов, доц. Асен Друмев, 
доц. Румяна Лилова, доц. 
Тодор Недев, доц. Жельо 
Вътев, доц. Валери Ненков 
и др.). Тази генерация из-
лъчи в лицето на проф. д-р 
Величко Адамов ръководи-
теля и учения, който съумя 
за две десетилетия (после-
дователно като два мандата 
– ръководител на катедрата, 
два мандата – декан на фа-
култет „Финанси” и два ман-
дата – ректор на СА „Д. А. 
Ценов”) да обнови цялостно 
учебното съдържание към 
правилата на пазарната 
икономика и пълноправно-
то членство в ЕС, да развие 
магистърската степен и да 
зачисли над 30 докторанти 
в дисертабилни области 
на научни изследвания. В 
лицето на ректора – проф. 
д-р Величко Адамов – се 
изпълни и нелеката задача 
по рекрутиране и насочване 
на следващата, четвърта 
генерация учени на кате-
драта (доц. д-р Андрей Заха-
риев, доц. д-р Пламен Пътев, 
доц. д-р Стоян Проданов, 
доц. д-р Стефан Симеонов, 
доц. д-р Ангел Ангелов, доц. 
д-р Валентин Милинов и доц. 
д-р Божидар Божинов) към 
нови и атрактивни теми на 
дисертационни изследвания 
и хабилитационни трудове, 
които да обогатят учебното 
съдържание в корпоратив-
ните финанси, инвестиции-
те, банковото дело и публич-
ните финанси. Новата пета 
генерация учени (доц. д-р 
Теодора Димитрова, доц. 
д-р Марин Маринов, доц. 
д-р Анелия Радулова, д-р 
Нигохос Канарян, д-р Алек-
сандър Ганчев, д-р Людмил 
Кръстев, д-р Петя Василева 

и др.) дава своя съществен 
принос към надграждането 
на учебното съдържание и 
формирането на нови, про-
спективни тези в научните 
изследвания по финанси.

Съвременната конку -
рентна среда на Европей-
ската зона на висше об-
разование и Европейска-
та изследователска зона 
поставят логично и нови, 
завишени изисквания към 
катедрените научни изслед-
вания и учебна документа-
ция. Обслужването на целия 
спектър от професии и длъж-
ности налага структуриране 
на базисната бакалавърска 
подготовка в три направле-
ния („Корпоративни финан-
си”, „Публични финанси” и 
„Банково дело”). В магистър-
ска степен образователните 
продукти на катедрата се 
отличават с иновативност, 
мултиезичност и достъп-
ност за всички категории 
кандидати – икономисти, 
колежани и неикономисти. 
Развиваните магистърски 
програми в редовна и дис-
танционна форма – „Фи-
нансов мениджмънт” (на 
български, а от 2012 г. вече 
и на английски език), „Дър-
жавни и общински финанси”, 
„Банков мениджмънт” и „Ин-
вестиционен мениджмънт” 
са флагман на обучението 
за придобиване на ОКС „ма-
гистър”, територия за инова-
ция и насищане с модерни 
образователни технологии. 
Така днешният облик на ка-
тедрения колектив се свърз-
ва пряко с обучението на 
студентите от специалност 
„Финанси”, където филосо-
фията на образователната 
технология е насочена към 
подготовката на „Финансис-
ти, които могат”. Успешната 
кариера на нашите възпи-
таници, вече 60 години, е 
атестат за изпълнена мисия 
и реализирана мечта на 
първостроителите на финан-
совата наука и финансовата 
катедра в Свищов, начело с 
нейния учредител – проф. 
д-р Минко Русенов! На мно-
гая лета!

доц. д-р Андрей 
ЗАхАРИЕВ – 

ръководител на катедра 
„Финанси и кредит”

На многая лета 
от 2 стр.
През летния семестър 

на учебната 1952/53 година 
проф. Минко Русенов чете 
лекциите по Финанси и 
кредит на социалисти-
ческата държава, Парич-
но обръщение и кредит, 
Социалистически бю-
джет, както и Спецсеми-
нара по Парично обръ-
щение и кредит. Асистент 
Радослав Ангелов води 
упражненията със студен-
тите от II курс по Финанси 
и кредит на социализма 
(2 ч. седмично).

Към катедрата се при-
влича и лазар Иванов 
Ралчев . По доклад на 
проф. Минко Русенов Ака-
демическият съвет взема 
решение за назначаване 
на лазар Ралчев за пре-
подавател по органи-
зация на разчетите и 
кредита. Няколко месеца 
по-късно Академическият 
съвет взема решение  за 
назначаване на лазар 
Ралчев за преподавател 
по „Финансиране и кре-
дитиране на основните 
отрасли на народното 
стопанство“, „Финанси-
ране и кредитиране на 
капиталното строител-
ство“ и да води Спецсе-
минар по Финансите 
на НРБ (4 часа седмично). 

С решение на Академиче-
ския съвет №14 от 4 юли 
1953 г. асистентът към кате-
драта Радослав Ангелов 
се назначава за хоноруван 
преподавател по Социа-
листически бюджет с 3 
часа седмично. Така кате-
драта има трима препода-
ватели и един аспирант. 

През 1957 г. катедрата 
вече има в своя състав: 
проф. д-р Минко Русенов 
– ректор, доц. к.и.н. Лазар 
Ралчев и к.и.н. Радослав 
Ангелов, който е ръково-
дил и кръжока по Финанси 
и кредит.

Това е първото поко-
ление преподаватели на 
новосъздадената през 
1952 г. катедра „Финанси 
и кредит“. През следва-
щите години съставът на 
катедрата започва да се 
попълва с ново поколение 
преподаватели, които са 
били вече студенти на ос-
нователите проф. Минко 
Русенов, доц. Лазар Ралчев 
и Радослав Ангелов. Една 
година по-късно Радослав 
Ангелов напуска Свищов и 
се премества във Варна. 
Настъпват и други проме-
ни: идва поколението на 
учениците на първостро-
ителите на катедрата.

 Проф. д-р ик.н. 
Радко РАдКоВ

от 2 стр.
В специалност „Финанси” се обучават най-много и с 

най-висок бал студенти, които  получават образователно-
квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”;

Катедра „Финанси и кредит” подобрява условията за 
мобилност на студентите и активно стимулира участието 
на младите изследователи в научни форуми.

Катедрата има разработени чуждоезикови учебни 
курсове с актуална пазарна насоченост в областта на 
финансовия мениджмънт;

Чрез организираните национални и институционални  
форуми първата българска финансова катедра подпома-
га процеса на разпространение на научните резултати  
както на академичните преподаватели, така и на докто-
рантите и студентите;

Възпитаниците на катедра „Финанси и кредит” при СА 
„Д. А. Ценов” – гр. Свищов заемат ръководни длъжности 
във всички сфери на обществения живот.

Дълго могат да продължат изброяванията, но и по-
сочените са достатъчни да обобщя: първата българска 
финансова катедра, чиято 60-годишнина честваме, е 
лидер в университетския свят на Р България и Югоиз-
точна Европа. 

Аргументите, с които могат да се подкрепят гореизло-
жените изводи, са многобройни:

Брой на обучаващите се в специалност „Финанси” сту-
денти в ОКС „бакалавър” за учебната 2012/2013 г. – 1509, 
в т.ч. редовна форма на обучение – 1028.

Брой на обучаващите се в научна специалност 
05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и 
застраховка”(Финанси)  докторанти – 15 + една разкрита 
процедура за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор”.

Брой на научните публикации на членовете на първа-
та българска финансова катедра за учебната 2011/2012 
г. – 63, в т.ч:

Монографии – 10 бр.; студии – 12 бр.; статиии – 14 бр.; 
доклади – 27 бр.

Брой на разработените от катедра “Финанси и кредит” 
научноизследователски проекти за учебната 2011/2012 
г. – 8.

Брой на проведените от първата българска финансова 
катедра конференции, семинари и кръгли маси – 4.

Брой на катедрените студентски научни форуми – 2.
Брой на публикуваните през учебната 2011/2012 г. учеб-

ници и учебни помагала – 9.
Брой на академичния състав на катедра „Финанси и 

кредит” на основен трудов договор към  1 октомври 2012 
г. – 28, в т.ч.:

Професор – 1; доценти –  14; гл. асистенти, д-р –  3; гл. 
асистенти –  1; асистенти –   9.

На всички колеги и студенти от катедра „Финанси и 
кредит” – настоящи и бивши – честита 60-годишнина!

декан – доц. д-р Румяна лИлоВА

100 години от рождението на проф. д-р Минко Русенов
Финансите и финансовото 

дело са сериозно поприще за 
всеки, намерил в себе си сили 
да познава и използва рацио-
нално парите. Винаги, когато се 
говори за познание в областта 
на финансите и парите (в Свищов 
и в България), две важни явления 
по безспорен начин ангажират 
вниманието. Това е свищовската 
финансова школа и нейният съз-
дател проф. д-р Минко Русенов. 
Една личност, която, благодаре-
ние на вродената интелигентност 
и високото образование, стана 

причина именно в Свищов доста отдавна да се заговори за 
финанси и да се преподава финансова наука. Личност, която 
всеки финансист спомена с респект и уважение. Това е така, 
защото, ако някой от свищовската финансова школа усеща, 
че е постигнал своите цели в живота, той не може да забрави, 
че е черпил знания и мъдрост от проф. д-р Минко Русенов.

Проф. Русенов е роден на 28 октомври 1912 год. в гр. Троян. 
Възпитаник на Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“ 
– Свищов, преподавател в него, специализант в Гьотинген 
(Германия), професор по финанси, основател на катедра „Фи-
нанси“ в Свищов и София, научен ръководител на множество 
професори аспиранти, създал и плеяда доценти. Всичко това 
е малко, за да може да се подчертаят огромните заслуги на 
проф. Минко Русенов както за развитието на финансовата 
наука в България, така и за компетенциите и стремежите на 
съвременните финансисти – преподаватели и практици.

Израснах в академичната атмосфера на дома, създаден 
от моите родители, в която неизменно присъстваше духът на 
най-светлите основатели и умове на Стопанската академия 
като Д. А. Ценов, проф. Димитър Бъров, чл.-кор. проф. Тодор 
Владигеров, акад. проф. Иван Стефанов, проф. Анастас Бешков 
и други. Това бе атмосфера, която предопредели моя профе-
сионален избор и път. Никога няма да забравя увлекателните 
разговори с моя баща проф. д-р Минко Русенов, който за мен 
беше и си остава пример и вдъхновение за научно дръзно-
вение, задълбоченост, достойнство, честност и човечност. 
Сигурна съм, че той носеше същото вдъхновение за много от 
своите студенти и колеги, към които се отнасяше с искрена 
бащинска загриженост и внимание. 

Моят баща пръв запали в мен искрата на любопитството към 
обществените науки и финансовите проблеми, пръв разтвори 
пред мен непознати светове. Той обичаше да открива нови на-
учни “пространства и хора”,  в сърцето си носеше “големия свят 
и далечните пътища”, от които винаги умело извличаше полезни 
контакти и сътрудничества за Академията. Тази негова широ-
та и стремеж към отваряне към света можем пълноценно да 
оценим едва сега, когато изкуствените бариери пред научното 
сътрудничество вече са премахнати. Горда съм, че Академията 
е приела и развила това начало. Тръгнала от малкия дунавски 
град, преминала през сътрудничество с европейски и руски 
университети, днес, 60 години след основаването на катедра 
“Финанси и кредит” от проф. д-р Русенов, обсъждаме пробле-
мите на финансовото образование и научните изследвания в 
България в контекста на стратегия “Европа 2020”. 

Какво по-ярко доказателство за това, че духът на професор 
Русенов е жив! 

Доц. д-р Лена М. РУСЕНОВА

Катедра „Финанси и кредит”...Катедра „Финанси и кредит”...
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Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” реа-
лизира пилотен прием на 
първия академичен ви-
пуск в магистърска про-
грама на английски език 
„Financial Management”. 
С новата магистърска 
програма, подобно на 
старта на дистанцион-
ното обучение през 1999 
г., се създават условия 

за нова, вече междуна-
родна, експанзия на об-
разователните продукти 
на Свищовското висше 

училище.
Обучението по ма-

гистърските програми 
в СА „Д. А. Ценов” е 
ориентирано в макси-
мална степен към задо-
воляване интересите на 
студентите и нуждите 
на реалния бизнес. Но-
вата програма „Фи-
нансов мениджмънт” 
на английски език е 

пореден пример за по-
стоянно обновяваното 
портфолио от програми 
за обучение в образова-

телно-квалификационна 
степен „магистър”, чийто 
общ  брой е 113. 

При дистанционното 
обучение се използва 
модерна уеббазирана 
технология. Предлагат 
се атрактивни такси, 
които включват всич-
ки необходими учебни 
материали. Обучението 
се организира в непри-

съствена форма, като 
съществува възможност 
и за онлайн защита на 
дипломната работа.

Пилотен прием в магистърска 
програма „Financial Management”

Днес, 100 години след 
направеното завещание 
от Димитър Апостолов 
Ценов за откриване и 
поддържане на висше 
търговско училище в 
родния му град Свищов, 
примерът на Дарителя 
продължава да вдъхно-
вява академичната общ-
ност. Следвайки идеите 
на своя патрон, препо-
даватели от Стопанска-
та академия спомогна-
ха чрез лични дарения 
за откриване на нова 
мултимедийна лабора-

тория за провеждане 
на специализирани из-
следвания и обучение в 
областта на финансови-
те науки.

Седмица след офи-
циалното откриване 
на учебната 2012–2013 
година в Свищовската 
академия започна да 
функционира нов ка-
бинет за обучение на 
младите икономисти. 
Компютърната техника 
в него е по проект на 
екип от Катедра „Фи-
нанси и кредит” пред 

Института за научни из-
следвания на СА „Д. А. 
Ценов”. Обзавеждането 
е осигурено чрез лични 
предметни дарения от 
проф. д-р Величко Ада-
мов – Ректор на СА, доц. 
д-р Теодора Димитрова 
– Зам.-ректор, доц. д-р 
Румяна Лилова – Декан 
на факултет „Финанси”, 
доц. д-р Андрей Заха-
риев – Ръководител на 
катедра „Финанси и кре-
дит” и доц. д-р Стоян 
Проданов от катедра 
„Финанси и кредит”. 

Нова мултимедийна лаборатория 
в Стопанската академия 

Студенти от магис-
търска програма „Фи-
нансов мениджмънт” 
при Стопанска акаде-
мия „Димитър А. Ценов” 
получиха удостовере-
ния за проведени науч-
ни изследвания и сер-
тификати за изнесени 
доклади по време на 
първата по рода си сту-
дентска научна сесия 
„Управление на капита-
лите във фирмата”. 

Научна подкрепа за 

иновативната студент-
ска сесия се осигуря-
ва по проект на сви-
щовската Алма Матер 
пред националния фонд 
„Научни изследвания” 

при Министерството 
на образованието, мла-
дежта и науката. Чрез 
обучение по авторския 
учебен курс по „Упра-
вление на капиталите 
на фирмата” на ректора 
на Стопанската акаде-
мия – проф. д-р Величко 
Адамов, 12 студенти по-
лучиха възможност да 
проведат самостоятел-
ни научни изследвания 
за оптимизация на ка-
питаловата структура 

на водещи български 
публични дружества. 
Докладите, които те 
представиха по време 
на научния форум, са 
публикувани в еднои-

Сертификати за самостоятелни 
научни изследвания
Сертификати за самостоятелни 
научни изследвания

Първа награда в на-
ционалното състезание 
по проект „Моята банка 
на бъдещето” спечелиха 
студенти от Стопанска 
академия „Димитър А. 
Ценов”. В междуунивер-
ситетската надпревара, 
организирана от банко-
ва институция, участва-
ха пет отбора от висши 
икономически училища в 
страната ни. На финала 
за първа награда един 
срещу друг със своите 
идеи застанаха екипът 
на Свищовската Алма 
Матер и екипът на УНСС 
(Университет за нацио-
нално и световно сто-
панство).  Стопанската 
академия представиха 
Александър Кирилов, 
Велизар Гутов, Ергин 
Азис, Живко Тодоров 
– четвъртокурсници, 

„Банката на бъдещето” на финансисти от СА 
с първа награда в национално състезание 

менен сборник с науч-
но-приложни изслед-
вания. По думите на 
ръководителя на про-
екта доц. д-р Андрей 
Захариев  иновативна-
та студентска сесия е 
„една симбиоза между 
капацитета, мотива-
цията и качествата 
на младите магистри” 
от магистърска про-
грама „Финансов ме-
ниджмънт”. Той поясни 
също, че в Стопанска-
та академия за първи 
път една учебна дис-
циплина прераства в 

самостоятелен научен 
проект, самостоятелен 
набор от проведени 
научни изследвания и 
самостоятелна научна 
продукция. 

Гл. редактор: доц. д-р Теодора 
Димитрова, отг. редактор: 
Анка Танева, дизайнер: 

Милена Александрова 
АИ “Ценов”

спец. „Финанси”. Чрез 
своя проект свищовският 
тим „Банкери на бъдеще-
то” показва как банките 
могат да се превърнат от 
мрежи, съставени от кло-
нове и банкови термина-
ли, в компании от ново по-
коление, в които клиентът 
е на първо място, времето 
и качеството се ценят и 
където се преоткриват и 
развиват нови форми на 
банкиране. Студентите от 
Стопанската академия за-
интригуваха международ-
ното жури с представяне-
то на цялостна стратегия 
за „банка на бъдещето” и 
решения за всяко ниво на 
работа и всеки спектър 
на дейности в банката. 
„Банкерите на бъдеще-
то” предложиха цялостна 
визия на мобилен банков 
клон без участието на 

банков служител, но с 
възможност за видео- 
връзка в реално време. 
Представяйки проекта 
си, те показаха своите 
дизайнерски решения 
за вътрешния интериор 
и обзавеждане на мо-
билния клон с необходи-
мия софтуер, електрон-
но гише,  видеосистема 
за охрана, технология за 
идентификация на кли-
ента посредством раз-
познаване на пръстови 
отпечатъци и сканиране 
на ретината, електронна 
карта, която може да 
замени стандартната 
лична карта. 



Ñòðàíèöà 5 ноември 2012

студентите ФИНАНСИСТИ – 10 години по-късно

Тодор КамбУров – Фи-
нансов мениджър – 
„Стемо” оод

Стопанска академия „Д. 
А. Ценов“ ме научи да не 
се предавам пред трудно-
стите, да вярвам в себе 
си, да обръщам внимание 
на детайлите и да работя в 
екип. Академията ме срещ-
на с много нови хора, които 
и досега са ми приятели и 
бизнес партньори.

Надя НиКолаева – Старши експерт в дирек-
ция „Ковчежничество”, Българска народна 
банка – София и експерт „Пазарни операции” 
в Европейска централна банка – Франкфурт, 
Германия:

Обучението ми в Стопанската академия беше 
изключително ползотворно и истински приятно. 
Знанията и уменията, които придобих по време на 
обучението си, се оказаха много важен фактор за 
моето развитие и ми дадоха необходимата основа и 
увереност в началото на моята професионална ка-
риера. Годишнината на катедра „Финанси и кредит” 
е повод да изкажа голяма благодарност към моите 
преподаватели, които запалиха в мен интереса към 
икономическите науки и финансовите инструменти 
и пазари, където впоследствие намерих своята про-
фесионална реализация като експерт в Българската 
народна банка и в Европейската централна банка. 
Споменът за Стопанската академия ме връща към 
много скъпи и добри приятелства, които се доказа-
ха с годините и са често повод за връщането ми в 
града на Алеко.

Тони Шопов – държавен експерт, Главна ди-
рекция „Европейски фондове за конкурентоспосо-
бност“, министерство на икономиката, енергетиката 
и туризма, София:

Ако трябва да обобщя с три думи „Какво ми даде спе-
циалност „Финанси” и СА „Димитър А. Ценов”?”, то тези 
думи биха били – знания, умения и много приятелства! 
Лекциите и упражненията, водени ми от опитните препо-
даватели на Стопанската академия, и особено на катедра 
„Финанси и кредит“, надградиха знанията ми, получени 
в средното образование, разшириха кръгозора ми и ме 
направиха добър професионалист.

Благодаря на моите преподаватели от катедра „Фи-
нанси и кредит“ за положените усилия и желая успех на 
всички студенти от специалност „Финанси”!

Дерзайте, скъпи млади колеги финансисти, и трупайте 
колкото можете повече знания, умения и приятелства 
от Академията, защото те са трамплин, който ви дава по-
висок скок в живота и ви прави по-подготвени за пред-
стоящия сблъсък с реалния свят, който ви очаква след 
завършването на образованието.

Теодора НедялКова 
– одитор/Финансов 
репортинг в „делойт 
одит България” оод, 
София:

Благодаря на Сто -
панска академия “Д. А. 
Ценов” и вчастност на 
преподавателите от ка-
тедра “Финанси и кредит” 
за това, че ми вдъхнаха 
вяра, подготвиха ме със 
солидни знания и уме-
ния и ми посочиха пътя 
към успешна реализа-
ция в живота! И, както 
е казал Хенри Б. Адамс, 
“Един преподавател ос-
тавя следа във вечността 
и никога не може да каже 
докъде се разпростира 
неговото влияние.”

Сашо попов – мени-
джър „дЗИ – общо 
застраховане” Ад, Се-
влиево:

Навсякъде по света 
дипломата за завърше-
но висше образование, 
особено от реномирано, 
елитно и акредитирано 
висше училище, означава 
много. Това обстоятелство 
е в състояние да отво-
ри вратите пред младия 
човек към истинска карие-
ра. Образованието, което 
получих в специалност 
„Финанси” на Стопан -
ска академия Димитър А. 
Ценов – Свищов, обогати 
моя кръгозор от знания и 
контакти и ме отведе там, 
където искам!

Галя ГеорГиева – Завеж-
дащ сектор „Банкови и 
застрахователни проду-
кти”, отдел „Развитие на 
банкови продукти”, Рай-
файзенбанк (България) 
ЕАд, София:

Обучението в специал-
ност “Банково дело” на Сто-
панска академия „Димитър 
А. Ценов” ми даде отличен 
старт за успешна кариерна 
реализация. Цялостната 
подготовка тук ме насочи 
към професията, която уп-
ражнявам вече 9 години, и 
съм убедена, че без нея не 
бих била човекът и профе-
сионалистът, който съм в 
момента. В Академията нау-
чих, че зад всяка мечта стои 
много труд и човек трябва 
да се бори за реализация-
та й методично, стъпка по 
стъпка. И не на последно 
място, обучението в Свищов 
ми даде много приятели и 
настоящи колеги, с които и 
до днес поддържаме стой-
ностни взаимоотношения.

божидар евТимов – Финансов представител 
във „Волво Файненшъл Сървисиз”, Волво България 
Еоод, София:

Нови знания, престижно висше образование и много 
незабравими моменти с колегите, които и до днес са 
най-близките ми приятели, това ми даде специалност 
„Финанси” в СА „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов.  

През 1998 година пътувах във влака София – Варна, 
приет да следвам висше образование в Икономическия 
университет във Варна и в Стопанската академия в 
Свищов. Трябваше да избера едно от двете учебни 
заведения и пред мен стоеше дилемата да сляза на гара 
Левски или да продължа към Варна. Избрах първото и не 
съжалявам за своя избор. 

Четири прекрасни години в Свищов, специалност 
„Финанси”, които се превърнаха  в добро образование и 
бърза професионална реализация.

марияна ТоНева – Зам.-управител Клон Варна 
дръзки, Пощенска банка, „Юробанк и Еф джи 
България” Ад:

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ме възпи-
та в свободолюбив академичен дух да вярвам в себе 
си и да разгърна интелектуалните си възможности. 
Обучавайки се в специалност „Банково дело”, полу-
чих една безценна за мен професионална подготовка, 
изградих се като конкурентоспособен участник на 
пазара на труда. Дълбоко ценя всяко едно усилие на 
моите ерудирани преподаватели да ни направят част от 
глобалната икономика. На всички настоящи и бъдещи 
студенти в специалност „Финанси“ пожелавам същия 
безкрайно благодатен и ползотворен престой и дори 
и за миг да не се замислят дали си струва… Струва си 
всяка една секунда!!!

Сезнур Юмер – специалист „Клиентски операции”, 
„Алианц Банк България” Ад, Русе:

Специалност „Финанси” ми даде необходимите познания 
в областта на икономиката, както и лична увереност за ус-
пешна реализация. И …незабравими спомени и положителни 
емоции, преживени през студентските години. Винаги ще 
помня авторитетните си преподаватели от катедра „Финанси 
и кредит”, от които получих знания, уважение и приятелство. 
Радвам се, че най-красивите години на моята младост бяха 
там – в града на Алеко и на СА „Димитър А. Ценов”.

доц. д-р Теодора димиТрова – Зам.-ректор „Сту-
дентска, информационна и социална политика” в 
Стопанска академия „димитър А. Ценов” – Свищов 
и преподавател в катедра „Финанси и кредит”:

Да завършиш специалност „Финанси” в Стопанска ака-
демия „Димитър А. Ценов”, е уникален шанс, да предизви-
каш себе си и да усетиш магичността и чара на финансова-
та теория и практика, да получиш желания сертификат за 
качество и солидната гаранция за успех и не на последно 
място да се увериш в правилността на направения избор 
чрез постигнатото лично и професионално удовлетворе-
ние от това, което си, и това, което си направил за себе 
си и за тези след теб.

маринела ГриГорова – Началник отдел “Про-
дажби”, Райфайзен лизинг България оод, 
София:

Перифразирайки мъдростта: „Малко хора могат 
да Ви покажат пътя към „реката” на знанието, но 
малцина могат да Ви мотивират да „пиете” от нея”, 
искам, с благодарност към катедра „Финанси и 
кредит”, да Ви уверя, че обучението в Стопанска 
академия „Димитър А. Ценов” дава необходимите 
теоретични и практически познания за успешна 
кариерна реализация. Пожелавам успех на всич-
ки колеги.

полина моНева – счетоводител, „домко” оод, София:
Специалност „Финанси” в Стопанска академия ”Димитър А. Ценов”:
…Даде ми основата, насоката за моето развитие…
…Даде ми начин на мислене…
…Даде ми верни приятели…
…Даде ми възможност да срещна прекрасни преподаватели – страхотни спе-

циалисти в своята област и страхотни хора…

60 години първа българска финансова катедра
1 Приложение "Финансист"

Среща на възпитаници на СА „димитър А. Ценов”, завършили спец. „Финанси” през 2002 г.
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На "четири очи" с възпитаниците на катедра "Финанси и кредит"
димитрина дРА-

ГАНоВА – магистър 
– редовно обучение 
„Финансов менидж-
мънт” 

Кое предопредели 
избора на СА „д. А. 
Ценов“ – гр. Свищов 
за Ваше учебно за-
ведение?

Истината е, че всеки 
кандидат-студент изби-
ра първо града, в който 
да учи, а след това ин-
ституцията. 

Както много от млади-
те хора, аз също се бях 
насочила към големите 
градове – Варна и София. 
Бях чувала обаче, че СА 
„Д. А. Це нов“ предлага 
много добра подготовка 
и че много работодатели 
пред почитат да наемат 
кадри, завършили в Сви-
щов. 

Гр а д ът,  м а к а р  и 
малък, ми се стори 
чист, изпълнен с живот 
и много ст уденти, а 
сградата на Академия-
та беше най-хубавата, 
която бях виждала до-
тогава. Така обаянието 
му ме накара да остана 
да уча там.
Защо избрахте спе-

циалността Финанси?
Ко г ат о  з ав ър ши х 

средното си образова-
ние, излязох с профе-
сия „счетоводител“ и 
много хора ме съветва-
ха да продължа в съща-
та насока, но аз избрах 
друго. За мен специ-
алността "Финанси" е 
„черешката на тортата“ 
в областта на икономи-

ката. 
Какви бяха очаква-

нията Ви и оправдаха 
ли се те?

Очакванията ми!? 
Очаквах, че ще се учи 
много и ще се изисква 
много. Така и стана. 
Това, което обаче не 
очаквах, е подкрепа-
та и помощта, която 
получих. Винаги съм 
имала възможност да 
комуникирам и да се 
съветвам с препода-
вателите. 

В началото мислех, 
че те са „хора от друго 
измерение“, недости-
жими, но в процеса на 
работа ни показаха, че 
и те са като нас. Не съм 
очаквала, че ще намеря 
толкова приятели, дори 
в лицето на някои пре-
подаватели. 

Очаквах четири годи-
ни студентски живот, а 
получих четирите най-
хубави години от живо-
та си.
В какъв аспект 

виждате бъдещето 
си и как Академия-
та Ви е помогнала 

за това?
Определено искам 

да продължа да се раз-
вивам в областта на 
финансите. 

А какво искам да ра-
ботя ли? Искам да стана 
финансов мениджър на 
голяма компания. И си-
гурно Ви се струва пре-
силено, но един мъдрец 
е казал: 

„Ако се целиш в Луна-
та, камъкът ти ще падне 
на Земята, ако обаче 
се целиш в звездите, 
камъкът може да падне 
на Луната“. 

Смятам, че мога да 
го постигна. Академи-
ята ми даде не само 
знанията за това, но и 
самочувствието. Участ-
вала съм в семинари и 
конференции с колеги 
от други университети 
(също благодарение на 
СА „Д. А. Ценов“) и ми 
направи впечатление 
това, че елементарни 
неща за нас или ка-
зуси, върху които сме 
работили, са непонятни 
за колегите от другите 
университети. Затова 
имам самочувствието, 
че съм подготвена по 
възможно най-добрия 
начин и ще бъда конку-
рентоспособна на паза-
ра на труда. 

Авторитетът на пре-
подавателите в СА „Д. А. 
Ценов“ ще е една от при-
чините да търся именно 
тях за съвет, дори и след 
завършване на образо-
ванието си.                        
              

 Ам

мария млАдЕНоВА 
– магистър – редовно 
обучение „Финансов 
мениджмънт” и отлич-
ник на випуск 2008-
2012 г.

Какво ми дадо-
ха специалност „Фи-
нанси” и СА ”д. А. 
Ценов”?

Решението да уча в СА 
”Д. А. Ценов” и изборът на 
специалност „Финанси” 
са най-важните и най-
правилните, които съм 
вземала до момента.

Обучението в СА ”Д. 
А. Ценов” ми даде необ-
ходимата икономическа 
култура.

От високо ерудирани-
те преподаватели на СА 
”Д. А. Ценов” получих не 
само познания и умения, 
но и мотивация да си по-
ставям и постигам високи 
цели. 

Тук всеки, който рабо-
ти усилено, има шанса 
да постигне високи ре-
зултати.

Уверена съм, че дипло-
мата, която ще получа 
тук, е широко призната и 
това ще ми даде реалната 
възможност да се докажа 
в един глобализиращ се, 
мобилен и динамичен 
свят. 

Гергана Георгиева 
- I курс "Финанси"

Бих сравнила избора 
си на Стопанска Ака-
демия “Д. А. Ценов“, и 
най-вече на специалност 
„Финанси“, със следна-
та ситуация: след като 
си избрал най-добрата 
операционна система 
за своя компютър, най-
логично е  да избереш и 
нейната най-добра вер-
сия – съвременна, креа-
тивна, пълна с възмож-
ности, предлагаща по-
вече иновации от всички 
останали. Така е и със 

специалността – съче-
тала иновативността на 
новото със сигурността 
на традицията, изпитала 
промените на времето 
и съхранила тайната на 
пътя към успеха на своите 
възпитаници. Както всяка 
добра компания има без-
упречна реклама за своя 
най-добър продукт, така и 
специалност „Финанси“ 
поддържа своето име с 
постиженията на своите 
студенти, асистенти, до-
центи и професори. Чес-
тита годишнина!

Надежда КРъСТЕВА, "Финанси", IV курс

Бидейки  част от голямото семейство на 
Стопанска ака демия „Д.  А .  Ценов”,  има х 
възможността не само да получа висококачествено 
обучение на европейско ниво, но и да се 
обучавам в международна среда. В Академията 
всеки има възможност та да бъде част от 
редица студентски организации, да участва в 
извънакадемични инициативи, в разработка на 
научни и международни проекти, да се обучава в 
мултикултурна среда, да придобие опит в чужбина 
(студентска мобилност) или да има чуждестранни 
лектори/преподаватели. Изключително важно 
е, че по всяко време можем да се обърнем към 
преподавателите си за съвети относно интересите 
и професионалното си развитие. 

Таня ГлАСНоВА – "Финанси", IV курс

Казват, че в природата оцеляват не най-
силните, а най-бързите.  На пазара на труда 
оцеляват не най-високообразованите, а най-
конкурентоспособните, тоест същевременно с 
престижна дипломата ти трябват знания, умения, а 
именно тук – в Стопанската академия – ние ставаме 
най-конкурентоспособни. 

Стопанската академия не е само лекции, 
упражнения, изпити. СА е среда, в която ние 
израстваме като личности и професионалисти. СА 
е атмосфера, преживяване, усещане, усмивка…

Тук всеки ден придобивам и се обогатявам 
с академично знание, академична култура, 
изграждам се като личност и професионалист. Това 
е нашата Академия… моята Академия, която пази 
традициите и ни учи на тях, но която е отворена и 
за новото, различното и неповторимото. Ние сме 
тези, които трябва да продължим завета на нашите 
преподаватели, да вървим напред и да защитаваме  
името на нашата Академия.

Вахан БохоСяН – "Финанси", IV курс

„За да накараш човек да построи кораб, трябва 
първо да го накараш да мечтае за безкрая на мо-
ретата.“ 

Стопанската академия, носеща името на своя дарител Димитър Апостолов 
Ценов, е символ с почти вековна традиция в качественото образование и 
успешната реализация на младите българи. Да учиш „Финанси” в Академия, 
която възпитава в духа на традиции и иновации, е личен избор, който открива 
безброй възможности за пълноценно кариерно развитие. Преподавателите в 
Академията ни мотивират, придобитите знания ни дават увереност, а колегите 
са подкрепата, необходимa за бъдещото ни развитие и израстване в областта 
на финансите. Да си студент в Стопанската академия, означава да носиш в 
себе си  част от доброто дело на Дарителя и да го завещаеш на поколенията.

Славка ВАСИлЕВА – 
"Финанси", IV курс

Когато записах спе-
циалност "Финанси", не 
си давах ясна предста-
ва, какво значи това за 
мен и моето бъдеще. 
От сегашната си пози-
ция мога да кажа, че 
„Финанси” не е просто 
специалност, която съм 
избрала само защото 
носи престиж. Освен че 
тя е много уважавана, 
обучава и възпитава в 
поведение и мислене. 
Тя е начин на живот и  
отговорност. 

Сравнявайки се с 
колеги от други учебни 
заведения както от Бъл-
гария, така и по света, 
разбрах, че за тези 
четири години в Сто-
панска академия „Д. 
А. Ценов“ – гр. Свищов 
съм получила отлично 
образование не само 
по специалността, но и 
като цяло в икономиче-
ската сфера. 

Адекватното обуче-
ние, което се предлага 
в Свищовската Алма 
Матер, може да бъде 
оценено високо, не 
само от мен – като въз-
питаник, но и от пазара 
на труда.

Ваня хаинова – "Финанси", IV курс, отличник 
на випуска

Стопанска академия „Д. А. Ценов” се превърна в 
„моста” между детството и професионалната ми реа-
лизация. Тук ми 
беше показано 
очарованието на 
науката по един 
достъпен начин. 
Ко л е к т и в ът  о т 
висококвалифи-
цирани препода-
ватели събуди у 
мен интереса към 
различни области 
на икономиката 
и способства за 
развитието ми 
като бъдещ спе-
циалист. Тук по-
ложих основите, за да стана добър професионалист и 
достоен млад човек, готов да гради своето бъдеще. 

2 Приложение "Финансист"

"Състезание по знания" - 2011 - I-во място за отбора на финан-
систите: Вахан Бохосян, Славка Иванова и Надежда Кръстева
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дечо ГЕоРГИЕВ – "Финанси", IV курс 

ІІІ място, направление „Корпоративни 
финанси”

Пред всеки човек стоят решения, които са 
съдбоносни за неговото бъдеще и реализация. За 
един подрастващ изборът на университет е може 
би най-важното решение, което трябва да вземе. 
Стопанската академия е най-престижното висше 
училище, с най-ерудираните преподаватели и с най-
добрите студенти. Неслучайно Академията се слави 
с най-престижното икономическо образование, 
което може да се получи у нас.

мариан дАВИдоВ – "Финанси", IV курс 

І място, Студентска кръгла маса, направле-
ние „Корпоративни финанси”

„Не правя сделки с хора, на които нямам доверие. 
Мисля, че всяко дружество заслужава акционерите 
си.” (Уорън Бъфет)… Изборът на СА „Д. А. Ценов” 
оправдава моето доверие. Надявам се, че в бъдеще 
аз също ще оправдая доверието на всички, които 
са се трудили неуморно за утвърждаване името 
на Академията като едно от най-добрите висши 
училища.

Йолина АНГЕлоВА – 
"Финанси", IV курс

СА "Д. А. Ценов" е място-
то, където хората се науча-
ват не само на теоретични, 
но и практически умения. 
Тук се придобиват важни 
способности като презен-
таторски умения, работа 
в екип, организираност и 
ефективност, самостоятел-
ност и отговорност. Специ-
алност "Финанси" отключи 
интереса ми към икономи-
ческата сфера и ми даде 
възможност да натрупам 

ценен опит и познания бла-
годарение на вниманието и 
отделеното време от страна 
на академичния състав. 

Отношенията между сту-
денти и преподаватели са 
основани на взаимопомощ 
и именно това позволява 
по-гладкото протичане на 
учебния процес и повиша-
ва мотивацията за работа 
на студентите. В СА "Д. А. 
Ценов" намерих това, което 
ще ми помогне за бъдещата 
ми реализация – познания, 
опит, уважение и мотива-
ция.

Никола ИлИЕВ – "Фи-
нанси", IV курс

Смятам че спе циалност 
„Финанси“ е ключът към 
един различен поглед над 
обществото, в което живея. 
За мен тя е „чужд език”, 
чието изучаване ми дава 
възможност да общувам по 
различен начин със света и 
хората. Чрез нея се сблъск-

вам с нови проблеми и бла-
годарение на нея намирам 
нови решения за тях. Но 
всичко това не е възможно 
без правилно култивиране и 
подходяща среда, която да 
отключи в мен желанието и 
стимула да правя, мисля и 
чувствам всичко това. Тази 
среда за мен е Стопанска-
та академия „Димитър А. 
Ценов“ – гр. Свищов.

Александър КИРИлоВ – "Финанси", IV курс

СА "Д. А. Ценов" ни даде не само знанията, 
подготовката, но и самочувствието, с което да 
излезем и да я представим. В Академията сме 
придобили не само знанията, но и усещането за 
увереност, чувството за това, че можем да се справим, 
че можем да бъдем най-добрите! Изправихме се пред 
конкуренцията и знаехме, че Академията е зад нас, 
кой тогава може да е срещу нас? 

3 Приложение "Финансист"

Студентски изяви

Вахан БохоСяН – „Финанси”, IV курс, стажант в 
Европейския парламент

Славка ВаСилеВа и Никола илиеВ – „Финанси”, 
IV курс, завоювали първо място в 16-то издание на 
Международна лятна икономическа школа в Украйна

Ергин АЗИС – „Финанси”, IV курс, първо място в 
индивидуалното класиране на I-то междууниверситетско 
състезание по търговия на финансовите пазари

отличени студенти финансисти в Студентска кръгла маса на тема: 
„Антикризисна политика и финансови решения”, май 2012 г.

Васил КоСТоВ – „Финанси”, Ивайло ВЕСКоВ – „Финанси” 
и Петя дИмИТРоВА – магистър „Счетоводство и одит в банки-
те” – стипендианти на фондация "Буров"

лилия лалеВа и ивайло ДимитроВ – „Финанси” – II награда в 8-то 
издание на националния конкурс „Млад икономист”; мерлин Сами – 
"МИО" – III място

Атанаска хълЧЕВА – 
„Финанси", III курс

Това, което ми дава спе-
циалност "Финанси", е не-
заменимо. Знанията, които 
получавам, ме карат да се 
чувствам по-уверена за 
своето бъдеще. Хората, 

с които комуникирам, ме 
обогатяват. И не на послед-
но място - щастлива съм , 
че уча в Академия, в която 
преподавателите са на ви-
соко ниво, уважават  ни и 
ни подкрепят в разумните 
начинания.

Красимира хРИСТоВА – "Финанси", III курс
Благодарение на специалност "Финанси" полу-

чавам необходимите знания, изучавам различни 
интересни предмети, докосвам се до добри препода-
ватели. Това е специалността, която отваря толкова 
много възможности – коя ще изберем, зависи от нас.
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Ива КРъСТЕВА – член на Комисията по социално-битови въпроси на учащите се 
„Финанси” е специалността, която вседи ден изгражда у мен качествата на  млад про-

фесионалист и ми помага да създам добра кариера. Благодарение на уменията и способ-
ностите си, убедена съм,  ще се справям с проблемите от финансовия сектор и ще вземам   
адекватни  решения . 

Станимира ТодоРоВА – Председател на Комисията по учебно-планова и 
международна дейност

Да бъдеш възпитаник на специалност „Финанси”, е едновременно чест и отговорност. 
Смятам, че широкоспектърните знания, които съм придобила по време на обучението си, 
са първата крачка към успешната професионална реализация.

Вергиния ГЕРГАНоВА – член на Комисията по културно-масова дейност и реклама
Специалността „Финанси” доразвива способностите и ги превръща в умения. Разгръща  

потенциала и натрупаните специализирани знания, които помагат да получим личностно 
удовлетворение. В процеса на обучение се поставяме в позицията на практици и преценя-
ваме как да приложим придобитите знания в реална среда.

Георги ИлИЕВ – Председател на Комисията по спорт и член на Комисията по 
социално-битови въпроси на учащите се 

Специалност "Финанси" ми дава знания и умения да управлявам по-добре и моите фи-
нанси в бъдеще.

Бояна дЮлГЕРоВА – Председател на Студентския съвет
Специалност „Финанси” ми дава познания в насоките, в които искам да се развивам, 

широко поле за изява и са първата стъпка към успешна реализация. 
мария НЕмСКА – Председател на Студентския съвет (2009-2012)
Специалност "Финанси" – моята специалност. Мечтата на всеки млад човек, имащ 

интереси в областта на икономиката, и моята вече реализирана мечта. След завършването 
на специалност „Финанси” в Стопанската академия всеки студент има доста възможности 
за професионална реализация. Специалисти в областта се търсят и са добре заплатени, а 
знанията и уменията, които се придобиват по време на обучението в Свищов, дават най-
добрия старт за бъдещата професионална реализация!

мирослав дИмИТРоВ – Зам.-
председател "Външни Връзки", Сту-
дентска организация AIESEC 

П р о д ъ л ж и т е л н о т о  и з б и р а н е  и 
проучване на специалностите преди да 
кандидатствам, напълно си струваше. 
Избрах специалност „Финанси” и напълно 
съм удовлетворен от избора си. Да, и 
не само заради дисциплините, които 
изучаваме, но и заради хората, с които 
имах възможността да се запозная, с 
начина на преподаване, с отношението, 
което получаваме. Специалността ми 
дава възможността да се развивам и да 
трупам нови знания и умения всеки ден. 
За мен е чест и удоволствие да съм част 
от специалност ”Финанси” и главно от 
Стопанската академия. 

лъчезар ИлИЕВ – член на екип 
„Комуникации и PR” и член на 
екип по социален проект „You care”,  
Студентска организация AIESEC 

Надежда КРъСТЕВА – NST National 
project manager /мениджър на социални 
проекти на национално ниво /, Сту-
дентска организация AIESEC

Красимира хРИСТоВА – член на 
екип „Пристигащи стажанти” и екип на 
„Есенен локален въвеждащ семинар”, 
Студентска организация AIESEC 

 Атанаска хълЧЕВА – член на 
екип „Комуникации и PR”, Студентска 
организация  AIESEC 

Красен ЕВТИмоВ – Зам.-председател 
„Финанси”, Студентска организация 
AIESEC 

Специалност "Финанси" ми дава въз-
можност да изучавам широк спектър от 
дисциплини, които помагат за моето бъдещо 
професионално развитие. Освен препода-
ватели, които са добри специалисти  както 
в теорията, така и в практиката, Академията 

ми предоставя възможност  да съм в среда 
от млади и амбициозни студенти. Също така 
имаме възможност за участие в най-раз-
лични форуми.

Георги ГЕоРГИЕВ – член на екипи 
„Финанси” и „Външни връзки”, 
Студентска организация  AIESEC 

Сизел ЮмЕР – член на екип 
„Развитие на таланта”, Студентска 
организация  AIESEC 

Теодора АЙВАЗоВА – Зам . -
председател „Развитие на таланта”, 
Студентска организация AIESEC 

Избрах да уча специалност „Финанси”, 
защото смятам, че тя е най-подходяща за 
бъдещото ми развитие. Тя ми дава знания, 
които освен че ще ми бъдат полезни за 
всичко, с което искам да се занимавам, са 
и една стабилна основа, за да се чувствам 
уверена в себе си и в това, което правя. 

Александър ИВАНоВ – Зам.-
председател „Пристигащи стажанти”, 
Студентска организация AIESEC 

Специа лност „Финанси” ми дава 
възможността да се уча от най-добрите и 
ерудирани преподаватели  и представители 
на реалната бизнес среда. Дава ми знания 
и умения, които реално да приложа на прак-
тика в бъдещото си развитие.

Стела КРАЕВА – Зам.-председател 
„Развитие на бизнес отношенията”, 
Студентска организация AIESEC 

Обучението ми в специалност „Финанси” 
е възможност да натрупам необходимите 
знания и умения в областта на публичните 
и корпоративните финанси, където виждам 
своята бъдеща реализация. Всичко това е 
възможно благодарение на качественото 
обучение, времето и вниманието, което 
преподавателите отделят за нас – студентите. 
По време на обучението си в Академията се 
възползвах от многобройните възможности 

за развитие на лични и професионални 
качества  чрез участие в различни форуми 
и конкурс и  извънаудиторна заетост!

Ивайло ВескоВ – Председател на 
AIESEC – свищов за мандат 2011/2012 
, Финансов мениджър в Международ-
ния конгрес на AIESEC, Москва – лято 
2012 г.

Симбиозата от най-уникалните, най-
красивите и най-ползотворните години през 
целия ми живот са неразривно свързани 
със специалност “Финанси”, която изучавах 
в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. 
Свищов. За мен лично студентският 
живот е малко видоизменен и то в доста 

положителна посока по простата причина, 
че имах щастието и възможността да се 
докосна и черпя от практическия опит, 
бидейки част от AIESEC. Съчетанието между 
академичен и практически опит е от огромна 
необходимост за младото поколение 
бъдещи финансисти. Определено не е 
никак лесно, но, повярвайте ми, наистина е 
изключително приятно, когато едновремен-
но с теоретичните специфични познания, 
които се натрупват в специалност „Финан-
си”, човек получава и нещо допълнително 
през студентските си години под формата 
на ценен опит, много качества и компетен-
ции, контакти и способности за работа с 
най-различни характери. 

Финансистите в Студентския съвет на Академията

Финансистите в локална секция на AIESEC в Академията

Алтанай САлИЕВ – "Финанси", IV курс, златен медал по кик 
бокс – Национално студентско първенство 2011 г.

Виолета Ангелова – "Финанси", II курс – шампионска титла в нацио-
нално първенство по тенис на маса – април, 2012 г.


