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Студентските години са най-
хубавата част от живота ви. И 
понеже съм убеден, че вие сте 
най-добрите, повярвайте си! 
Бъдете оптимисти и изградете 
бъдещето, вашето лично и на об-
ществото такова, каквото си го 
представяте. Бъдете сигурни, че 
който иска, успява. Пожелавам 
ви здраве, успех в учението, 

щастие в живота и много усмивки.
Емил Димитров, заместник-председател на 

парламентарната комисия по земеделие и гори

Бъдете сигурни, че 
който иска, успява

В навечерието сме на изпълнения с много емоции 
Студентски празник – 8-и декември. Това е нашият ден 
– на младите и устремени към високи върхове личности, 
на непокорните и амбициозните, на вечно търсещите и 
побеждаващи, на тези, на които принадлежи бъдеще-
то. И ако искаме да успеем, трябва да сме  креативни, 
иновативни, да отдаваме безрезервно най-доброто от 
себе си, за да ни има нас, нашата Академия и нашата 
България.

Поздравявам ви с настъпващия Студентски празник! 
Пожелавам на всички здраве, късмет във всяко начи-
нание и сила, за да преодолявате препятствията, които 
ще се изпречат на пътя ви. Постигайте успехи, вървете с 
гордо вдигната глава през изпитанията на живота и ни-
кога на забравяйте Свищов и Стопанската академия!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
мария НЕмСКА - председател на СС

Висшето училище досега 
е присъдило титлата “Доктор 
хонорис кауза” на 10 души, 
сред които 1 президент, 4-ма 
дипломати и 5-ма дейци на 
науката – хора с особени 
заслуги към Академията, ви-
сшето образование и страна-
та ни. Предстои с тази титла 
да бъде номиниран и ректорът 
на Държавния икономиче-
ски университет в гр. Одеса 
проф. д-р ик. н. Михаил Ива-
нович Зверяков. Решението 
за номинацията е взето на 
27 октомври тази година на 
заседание на Академичния 
съвет на СА “Д. А. Ценов”.

Кой всъщност е Михаил 
Зверяков?

Роден е през 1952 г. в 
с. Софиевка, Николаевски 
район. Завършва Институ-
та за народно стопанство 
(преименуван по-късно в 
Държавен икономически 
университет) на Одеса през 
1975 г., а после и докторан-
тура. От 1980 г. е асистент 
към катедра “Обща теория 
на икономиката”. За 8 години 
израства като преподавател 
и става доцент. Избран е за 
заместник-ректор по меж-
дународно сътрудничество 
(1988-1996 г.). Специализира 
финанси в университета Co-
Univesiteat в Кьолн (1994-1996 
г.), работи в управлението на 
банка “Украйна”, а през 1998 
– 2000 г. е неин пръв замест-
ник-директор.

Защитава голям докторат 
и от 2000 г. е професор по 
икономика. Същата година е 

избран за ректор и вече 10-а 
година ръководи с вещина 
и умение Държавния ико-
номически университет на 
Одеса. Висше училище с 90-
годишна история, което има 
42-ма партньора от Холандия, 

Франция, Финландия, Герма-
ния, Полша, Чехия, Испания, 
Португалия, България и други 
страни и се ползва с уваже-
нието на европейската ака-
демична общност.

Научните интереси на 
проф. Зверяков са в обла-
стите на икономическата 
теория и практика. Над 130-те 
му научни публикации се из-
ползват във висшите учебни 
заведения на Украйна при 
подготовката на бакалаври 
и магистри по икономически-
те специалности. Участва в 
практически изследвания по 
поръчка на МОН в Украйна, 
в подготовката на законода-
телни документи, свързани с 
икономиката и образование-
то, със сътрудничеството на 
държавните органи в областта 
на финансово-кредитната 

и инвестиционната полити-
ка. Има сериозен принос в 
разработката на концепту-
ални подходи за изграждане 
на националния модел за 
пазарни преобразования. 
Ръководи широко известна 
школа, обединяваща усили-
ята на много учени, които 
се занимават с проблемите 
на икономическата теория 
и претрансформирането на 
пазара.

Член е на Комитета по 
икономическите реформи в 
Министерството на икономи-
ката на Украйна и на Държав-
ната акредитационна коми-
сия към МОН на Украйна

Взема участие в съвмест-
ни изследвания на американ-
ския университет в Минесота 
и на полския в Олштина (2001-
2006 г.), на Висшето училище 
по икономика в Прага, а от 
2008 г. и на немския универ-
ситет в Митвайда.

Между Стопанска акаде-
мия “Д. А. Ценов” и Одеският 
Държавен икономически 
университет се създават 
трайни и ползотворни кон-
такти, скрепени с договор 
за сътрудничество. Ще има 
възможност за съвместни 
изследвания и публикации 
в изданията на двете висши 
училища, което ще подпо-
могне успешната научна ка-
риера на преподавателите, 
а това не може да стане без 
одобрението и доброто от-
ношение на ръководството 
на институцията и на нейния 
Ректор.                              Ам

Академията ще има нов Почетен доктор

Скъпи, колеги,

На 8-и ноември пред 
ректората се събра ака-
демичната общност, за да 
почете делото на духовния 
аристократ и виден сто-
пански деятел Димитър 
Апостолов Ценов. Праз-
ничното настроение бе 
подсилено от изпълнени-
ята на Търновския духов 
оркестър. Тържествено-
то шествие начело със 
знамето на Академията, 
следвано от жезълоно-
сеца и водено от ректора 
доц. д-р Величко Адамов, 
придружаван от велико-
търновския митрополит 
Григорий, зам.-ректорите 
и деканите на факултети-
те, под бурните акламации 
на присъстващите зае 
мястото си до паметника 
на Ценов.

Слово за празника про-
изнесе председателят на 
Студентския съвет Мария 
Немска. В него тя изтъкна, 
че по традиция всяка годи-
на на този ден академич-
ната общност засвидетел-
ства дълбоката си почит 
пред безпримерното ро-
долюбие на един закъснял 
възрожденец - Димитър 
Апостолов Ценов. Той да-
рява цялото си имущество 
за създаването в родния 
му град на едно висше тър-
говско училище, което да 
върви безспир по пътя на 
културния напредък. 

И ето вече 74 години, 
подчерта г-ца Немска, 

свищовската Алма Матер 
защитава своята автори-
тетна позиция в българ-
ското висше образование, 
икономическата наука и 
практика за обучението и 
създаването на бъдещия 
икономически елит на 
страната ни.

Нейната богата история 
и традиции е белязана от 
достолепното присъствие 
на плеядата учени, видни 
икономисти и обществени-
ци, претворили мечтата и 
въжделенията на Дарите-
ля в своя кауза, посвеща-
вайки цялата си човешка, 
творческа и интелектуал-
на енергия, таланта си, за 
съществуването и проспе-
ритета на Академията. 

Словото си Немска за-
върши с думите: “Искрено 
се надявам, че всички ние 
ще воюваме за честта на 
нашето училище, за него-

вото развитие и проспери-
тет, с ясното съзнание, че 
наш дълг е да продължим 
тяхното дело. Нека бъдем 
достойни за тази мисия, 
за да пребъде България! 

На паметника на Ценов 
бяха поднесени цветя от 
името на ректора, Акаде-
мичния съвет и студент-
ската общност. 

Тържеството продъл-
жи с литийно шествие 
до гроба на дарителя в 
манастира „Св. св. Петър 
и Павел”. Негово високо 
преосвещенство Григо-
рий отслужи тържествена 
панихида за Ценов. Пре-
подаватели, студенти и 
служители се поклониха 
пред гроба на дарителя, 
отдавайки своето уваже-
ние и признателност към 
великия българин Дими-
тър Апостолов Ценов.

АМ

Честван бе патронният празник

Осми декември е един 
от най-младежките, най-
емоционалните, най-кра-
сивите празници. В него са 
събрани всички символи 
на универсума, които будят 
с обучение и наука нашите 
випускници, които съграж-
дат устоите на българската 
цивилизация и духовна 
култура.

Празникът влиза в сви-
щовския студентски кален-
дар преди 74 години не по 
силата на указ, постано-
вление или някакъв друг 
нормативен документ, а 
защото младите хора го 
харесват. Те го отбелязват, 
поддържайки традицията 
силна и жива.

Днешният 8-и декември 
е по-различен от предход-
ните, защото е в навече-
рието на 75-годишнина на 
висшето училище и 75-ят 
му випуск преди малко 
повече от 2 месеца прек-
рачи неговия праг. А това 
е повод за равносмет-
ка на изминатия път. За 
тези години над 115 000 
висококвалифицирани 
и конкурентоспособни 
кадри получиха своите 
дипломи и навлязоха в 

професиите си. Ние се 
гордеем, че сред тях има 
министри, зам.-министри, 
дипломати, ръководители 
на големи фирми. Нашата 
Академия, заложена по 
завещание като европей-
ска и реализирана като 
европейска от първоос-
нователите й, макар и в 
периферията на картата 
на България никога не е 
била обикновена провин-
ция на икономическото 
знание. Тя събира в себе 
си богатството на образо-
вателно-научната палитра 
и подготвя специалисти, 
предпочитани и ползващи 
се с доверие във всички 
сфери на българската ико-
номика.

Уважаеми колеги, за 
да може висшето образо-
вание да изпълни своето 
предназначение, трябва 
тези, за които то е съдба и 
призвание, да добият вяра 
в силата на академичния 
дух за творчество. Именно 
непреходните ценности на 
академизма ни събират 
днес - всички нас, за да 
отбележим студентския 
празник - 8-и декември. 
Този празник идва да ни 

напомни, че вие млади 
колеги, олицетворявате 
не само настоящето, но и 
бъдещето на българската 
наука и образование. 

Благодарение на свое-
то устойчиво и проспери-
ращо развитие и на високо-
то качество на обучението, 
Стопанска академия „Д. А. 
Ценов” е все по-желан, на-
дежден и предпочитан парт-
ньор в образователното, на-
учното и професионалното 
пространство в национален 
и международен мащаб.

Всичко това ни прави 
значими и горди. Но и много 
повече отговорни. Защото 
в тази нова реалност на 
динамична глобализация 
и конкуренция, трябва да 
бъдем по-мобилни, по-
всеотдайни, по-креативни, 
по-академични. Трябва да 
отдаваме безрезервно 
най-доброто от себе, за 
да ни има нас и нашата 
любима Академия. За да се 
превръща Свищов във все 
по-желан и предпочитан 
университетски град. 

Безспорно е, че къде-
то е младостта на един 
народ, там е неговото на-
стояще и бъдеще! Затова 

днешният ден е празник не 
само за университетска-
та академична общност, 
а и на цялото свищовско 
гражданство. 

Уважаеми студенти, 
абсолвенти и преподава-
тели, от името на академич-
ното ръководство и лично от 
свое име ви поздравявам 
с 8-и декември! Желая ви 
здраве, мъдрост и вдъхно-
вение, за да превръщате 
своето свято кътче в под-
ходящо място за живот на 
себе си, на своите семей-
ства и на цялото общество. 
Бъдете дръзновени пред 
предизвикателствата на 
познанието, ценностната 
идентичност и академич-
ната кауза.

Нека не забравяме, че 
единственото нещо, което 
не ни е подвластно, е вре-
мето. Нека не го губим 
безцелно, а го използваме 
разумно, за да ставаме 
интелектуално по-мъдри, 
по-целеустремени и по-
успешно да променяме 
битието, така че да из-
питваме удовлетворение 
от стореното за нас и за 
другите.

На стр. 3

Да ни е честит Студентският празник
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60  години
По повод 60-годишнина-

та си, катедра “Обща теория 
на икономиката” със съдей-
ствието на академичното 
ръководство и на факултет 
“Финанси” организира юби-
лейна научна конференция. 
Тя бе посветена на пазарно-
то развитие на българската 
икономика две десетиле-
тия след промяната. Офи-
циални гости на форума 
бяха ректорът на Одеския 
държавен икономически 
университет проф. д-р ик. 
н. Михаил Зверяков, проф. 
д-р ик. н. Делчо Порязов 
– председател на Съюза 
на икономистите в Бълга-
рия, проф. д-р ик. н. Велчо 
Стоянов, проф. д-р ик.н. 
Здравко Ковачев, проф. 
д-р ик.н. Петко Петков. В 
нея взеха участие също - 
проф. д-р Трайчо Спасов 
ръководител на катедра 
“Икономикс“ от УНСС и доц. 
д-р Вера Пиримова – негов 
заместник, проф. д-р ик. 
н. Ивона Якимова от ИУ – 
Варна, преподаватели от 
СА “Д. А. Ценов” и студенти 
от специалност “Приложна 
макроикономика”.

Приветствие към участни-
ците в конференцията произ-
несе ректорът на Академията 
доц. д-р Величко Адамов. Той 
награди катедрата юбиляр с 
медала и с почетния плакет 
на училището.

Пленарното заседание 
бе открито от проф. д-р 
Любен Кирев, ръководител 
на катедрата, с доклад за 
нейното развитие през 
изтеклия период (който 
публикуваме с известни 
съкращения). 

Поздравления към ка-
тедрата юбиляр поднесоха 
проф. д-р ик. н. Михаил 
Зверяков и представители 
на факултети и сродни ка-
тедри от СА “Д. А. Ценов”, 
УНСС – София, ИУ – Варна, 
ВТУ “Тодор Каблешков“ - 

София и други. 
В пленарното заседание 

на конференцията бяха раз-
гледани теоретични пробле-
ми на пазарното развитие 
и модернизацията на укра-
инската икономика, ролята 
на държавата в пазарното 
стопанство, представена бе 

и теоретичната обосновка 
на регулирането на иконо-
миката в творчеството на 
А. Смит и Д. Кейнс. 

Работата на конференци-
ята продължи с представяне 
и обсъждане на доклади, 
свързани с две основни 
групи проблеми - макроико-
номически аспекти на тран-
сформационните процеси в 
икономиката и предизвика-
телствата пред пазарното 
развитие на икономиката 
на фирмено и отраслово 
равнище.

Като цяло, от научно-тео-
ретична гледна точка, могат 
да бъдат отчетени следните 
резултати:

♦Възприе се мнението, 
че за завършеността на 
прехода към пазарно сто-
панство следва да се съди 
по редица политически, 

икономически и социални 
критерии, като за момента 
съществува относителна 
завършеност на трансфор-
мационните процеси.

♦Стигна се до заключе-
нието, че при изясняването 
на релацията „пазар – дър-
жава” перспективната фор-

мула е и пазар, и държава, 
като достойно място се 
отреди и на морала. 

♦Изяснена бе ролята на 
регулирането, в контекста 
на принципите на икономи-
ческия либерализъм, и се 
стигна до заключението, че 
държавата винаги е играла и 
ще играе съществена роля в 
икономическия живот. Беше 
отчетена абдикацията й от 
редица дейности, което е 
недопустимо дори за стра-
ни с развито пазарно сто-
панство. 

♦Разгледана бе кризата 
като форма на пазарна не-
устойчивост, имаща пове-
денчески и институционален 
характер, като на тази база 
се стигна до заключението, 
че несъответствието между 
потребности и доходи, от 
една страна, и поставените 

цели и действия на институ-
циите, от друга страна, съз-
дава сериозна опасност от 
възникването на кризисни 
ситуации.

От практическа гледна 
точка бяха направени някои 
интересни предложения за 
актуализиране съдържа-

нието и наиме-
нованието на 
преподаваната 
икономическа 
теория, като се 
имат предвид 
особеностите 
на икономиче-
ския преход . 
Дадени бяха и 
ценни препоръ-
ки, свързани с 
мерките за бор-
бата с икономи-
ческата криза, 
борбата с корупцията, раз-
чистване на междуфирме-
ните задължения, промяна 
в системата на социалното 
подпомагане, създаване 
на по-голяма прозрачност 
и дисциплина в дейността 
на банките и др. 

Ам

Юбилейна научна конференция

Сигурно си спомняте Щефен – 
висок и атлетичен немец, с приятна 
и леко загадъчна усмивка на лицето. 
Той две години преподаваше немски  
език в Стопанската академия. Роден 
е през 1978 г. Завършва политически 
науки и икономика в университета 
„Ото фон Герике” в Магдебург. Инте-
ресът към сферата на образовани-
ето и към международното сътруд-

ничество го довежда в Свищов като лектор на фондация 
„Роберт Бош”, Германия. Фондацията е създадена през 
1964 г. по волята Роберт Бош (немският „Ценов”). Тя се 
занимава главно с въпросите на сътрудничеството между 
народите, с образование и изследвания в здравеопазва-
нето. От 1993 г. насам разработва програма за гост-лекто-
ри във висшите училища на Европа, Русия и Китай.

Фондация „Роберт Бош” насърчава млади абсолвенти 
от Германия и Австрия да преподават и работят по проек-
ти във висшето образование, като използват родния си 
немски език. Благодарение на работата си в приемащите 
организации и на познанията си за конкретната страна 
лекторите на „Роберт Бош” придобиват професионална 
квалификация и допринасят за диалога между Германия 
и страните от Европа и Азия. 

Архивите на Академията сочат, че първите немски 
лектори идват в нея през 1939 г. и оставят значими следи. 
През 60-те и 70-те години на XX век се установяват парт-
ньорства с висши училища по икономика от Източна 
Германия. Днес СА „Д. А. Ценов” има двама почетни 
доктори от Германия – проф. Клаус Хаазе и д-р Харалд 
Киндерман.                                                         
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Щефен Хецшолд и 
връзките с Германия

В съвременното инфор-
мационно общество все 
по-настойчиво се налага 
нуждата да се измерват и 
изразяват количествено 
постиженията в областта 
на науката както за акреди-
тационните процедури на 
висшите училища и изследо-
вателските институции, така 
и за да се отчитат продук-
тивността на даден автор 
и влиянието, което той има 
сред научната общност чрез 
своите публикации. 

Науката, която се занима-
ва с тази дейност, се нарича 
библиометрия, често назо-
вавана още наукометрия. 
В своята същност библио-
метриката е приложение 
на количествени анализи и 
статистики за публикации 
и за техните цитирания, 
посредством което чрез 
формули се отчитат импакт 
факторът (IF- фактор на 
влиянието) на изданието и 
персоналният импакт фак-
тор (PIF) на автора. Не бива 
да се смята обаче, че науко-
метрията има предимство, 
ще омаловажи или замести 

оценката на рецензента. 
Напротив, количествените 
анализи по-скоро 
са допълнение към 
рецензиите, заедно 
дават по-пълна ин-
формация за разра-
ботката и спомагат 
за нейното по-де-
тайлно оценяване. 

Количествените 
анализи предлагат 
сигурни преимущества в 
събирането на обективна 
информация, необходима за 
вземане на решения. В по-
вечето организации в света, 
развиващи научна дейност, 
се използват количествена-
та оценка на публикациите 
и данните за цитиранията. 
Индексът за цитирания в на-
уката е описан най-напред 
в списание «Science” през 
1955 г. от Юджийн Гардфий-
лд – основател и почетен 
председател на ISI – Инсти-
тут за научна информация. 
По-късно – през 1961 г. – той 
доразвил идеята си със съз-
даването на Индекс за науч-
ни цитати (Science Citation 
Index). На проф. Гардфийлд 

не му е убягнала мисълта, че 
една такава база от данни 

може да служи за 
много цели, сред 
които например 
следене и анализи-
ране структурата 
и ръста на наука-
та. Комбинацията 
от вечно растящия 
брой публикации 
и цитирани данни, 

изготвена от ISI през 60-те 
и 70-те години, свързана с 
развитието на компютърни-
те технологии и софтуерните 
приложения по-късно, е на-
правила от библиометрията 
полезна и практична дейност. 
Днес индексът на цитирания-
та на Thomson Reuters, про-
дължил ISI и достъпен чрез 
Web of Science, се е утвърдил 
като библиометричен стан-
дарт в света.

Сред наложилите се на-
последък критерии, измер-
ващи значимостта на едно 
научно издание, е негово-
то включване в световна 
система за рефериране, 
индексиране и оценяване. 
Присъствието на списа-

нията в подобна система 
(на вторичните литератур-
ни източници) предполага 
стриктно изпълнение на 
редица изисквания, сред 
които основни са: предвари-
телно оповестеният и спаз-
ван график на появяване и 
предоставяне на отделните 
книжки на изданието; биб-
лиографска справка (резю-
ме, съдържание, ключови 
думи) на английски език; 
да борави и предлага точна 
информация и т.н. Към вече 
включените в световна сис-
тема списания се прилагат 
количествени измервания 
и анализи, чрез които се из-
мерват импакт факторът на 
изданието и персоналният 
импакт фактор. 

В този смисъл съвре-
менните библиометрични 
техники не бива да се ома-
ловажават, а да се приемат 
като инструмент за обек-
тивна оценка на научните 
изследвания и начин за на-
миране на верни решения за 
постигане на по-качествено 
висше образование.

Анка тАНЕвА

Библиометрията – инструмент за
оценяване на научните изследвания

Официално катедрата 
по Политическа икономия 
е учредена със Заповед № 
409/31.01.1950 г. на тогаваш-
ния Комитет за наука и кул-
тура, откогато отбелязваме 
летоброенето и съответно 
годишнината, която чества-
ме сега. От 1992 г. тя е пре-
именована в „Обща теория 
на икономиката”. 

Дисциплината „Полити-
ческа икономия” обаче се 
преподава във Висшето 
търговско училище в Сви-
щов още от неговото ос-
новаване. В Указа на цар 
Борис ІІІ за създаването на 
училището е посочено, че 
обучението ще се извърш-
ва по 16 дисциплини – сред 
които е и Политическата 
икономия. Първият, който 
я преподава, е акад. проф. 
Георги Данаилов. Той е 

един от първостроителите 
на нашата Алма Матер, 
изпълнител на завещани-
ето на дарителя Димитър 
Ценов. На него се пада 
честта при откриването на 
висшето училище в родния 
му град да изнесе акаде-
мична лекция на тема „Ка-
питала и духовният прогрес 
на човечеството”. Проф. 

Данаилов е сред родона-
чалниците на българската 
икономическа наука; учен 
с неоценими заслуги за 
развитието на общата те-
ория на икономиката; един 
от създателите на теорията 
и методологията на статис-
тиката; основоположник на 
демографската наука у нас; 
учен практик, който чертае 
програми за стопанското 
развитие на България в раз-
лични области – аграрна, 
индустриална, търговска, 
парично-кредитна и пр. Той 
е не само изявен учен, но 
и крупен обществен и по-
литически деец – два пъти 
министър, председател на 
финансово-бюджетната ко-
мисия на Народното събра-
ние, представлява България 
на сесии на Обществото на 
народите.

През 1938 г. във Висшето 
търговско училище е назна-
чен и втори преподавател 
по дисциплината - проф. 
Тодор Владигеров, работил 
в него 8 години. Владигеров 
учи в университетите в Гьо-
тинген, Тюбинген и Берлин, 
асистент и приват доцент в 
Хумболтовия университет, 
научен сътрудник в Между-
народния аграрен институт 
в Москва, началник на ка-
бинета на министър-пред-
седателя на НРБ, пълномо-
щен министър във Франция, 
член кореспондент на БАН. 
Автор е на много и значими 
трудове с безценни научни 
приноси в областта на мето-
дологията на икономическа-
та наука, в нейната теория и 
социално-икономическата 
организация на стопанство-
то. Взема участие в институ-
ционалното изграждане на 
Академията като създател 
и ръководител на Института 
за стопански изследвания в 
нея, инициатор и главен ре-
дактор е на първото универ-
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възход и утвърждаване Да ни е честит ...
от 1 стр.
Трябва да помним, че 

постиженията ни на зна-
ещи и можещи професио-
налисти са най-високата 
оценка и признание за 
нашите интелектуални 
стремления и зрялост.

Желая ви успехи в усво-
яването на икономическата 
наука, в подготовката ви 
като специалисти, способни 
да реализирате нови идеи 
и решения, да управлява-
те компетентно сложните 
икономически и социални 
системи и процеси.

Желая ви сила и сме-
лост да си поставяте ви-
соки цели в усвояването 
на съвременната икономи-
ческа теория и практика, 
защото човек е толкова 
по-голям, колкото по-ви-
соки са неговите цели. 

Помнете, в утрешния ден 
вие ще управлявате ико-
номиката на страната и 
обществено-политическия 
живот в нея и от вашите 
професионални знания, 
умения, компетентност и 
нагласа ще зависи нейно-
то бъдеще, способността 
й да се впише успешно в 
съвременния глобализи-
ращ се свят.

Студентските години са 
един от най-хубавите пе-
риоди в живота на човека, 
затова живейте пълноцен-
но. Дайте воля на своите 
мечти, работете упорито 
за тяхното реализиране, 
бъдещето е ваше. Бъдете 
достойни за името на на-
шата Алма Матер.

Честит празник!
ректор доц. д-р 

величко АДАмов

Учениците от Соци-
алния учебно-професи-
онален център (СУПЦ) 
„Св. Климент Охридски” 
в село Овча могила по-
лучиха като дар от СА 
“Д. А. Ценов” 28 използ-
вани компютърни кон-

фигурации, с които се 
оборудваха две учебни 
зали. Инсталираният 
софтуер дава възмож-
ност за по-модерно обу-
чение.

А в навечерието на 
Деня на народните буди-
тели, висшето училище 
подари 11 компютърни 
конфигурации на детски-
те градини в община Сви-
щов. Предоставените 
употребявани компютри 
са „единствено и само за 
образователните нужди” 
в рамките на учебния 
процес на децата.

В знак на благодар-
ност ученици от про-
фесионалния център 
заедно със своя ди-
ректор Данчо Кръстев 
връчиха благодарстве-
но писмо и изработена 
от тях като стъклопис 
икона на Свети Георги 
Победоносец на ректо-
ра на Академията доц. 
д-р Величко Адамов. В 
писмото си те споделят, 
че чрез този „благотво-
рителен жест” на Ака-
демията им е укрепена 
“вярата и надеждата в 
доброто и хората”.

Ам

Дарения на 
Академията

„Туристическите клъс-
тери в България”, част от 
научноизследователския 
проект „Анализ на разви-
тието на туристическите 
клъстери”, финансиран от 
ИНИ към СА „Д. А. Ценов”, 
бе темата дискутирана 
на кръглата маса, която 
се състоя на 20 октомври 
тази година в коктейл-клуб 
„Salve”. Презентациите, 
свързани с теоретичните 
аспекти на клъстерите, 
развитието на процесите 
по формиране и функци-
онирането им в Бълга-
рия - обзор, подкрепа за 
тяхното развитие чрез 
ОП „Конкурентоспосо-
бност”, особености на ту-
ристическите клъстери и 
спецификата на работата 
им в страната показаха 
първоначалните резултати 
от проектното проучване. 
Организатор на проявата 
бе екипът на проекта с ръ-
ководител доц. д-р М. Бо-
жинова и членове - доц. д-р 
В. Христова и гл. ас. д-р П. 
Иванова. В състоялата се 
дискусията  взеха участие 
зам. кметът по Социална 
и интеграционна политика 

на общината Пламен Алек-
сандров, председателят 
на Съвета по туризъм в 
Свищов Стефан Стани-
миров, председателят на 
Еврорегион Дунав-юг доц. 
д-р Андрей Захариев, де-
канът на факултет „ПТБ” 
доц. д-р В. Минков, както и 
представители на катедра 
„Търговски бизнес” и сту-
денти от специалностите 
„Икономика на туризма”, 
„Икономика на коопера-
циите” и „Икономика на 
търговията”. 

По-късно на 10 ноем-
ври в мултимедийната 
17 аудитория се състоя 
дискусия на тема „Усъвър-
шенстване управлението 
на взаимоотношенията с 
търговските посредници 
при реализацията на бъл-
гарски вина”, която е част 
от научноизследователс-
кия проект „Възможности 
за усъвършенстване уп-
равлението на взаимоот-
ношенията с търговските 
посредници в условията 
на икономическа криза”, 
също финансиран от ИНИ 
при Академията.
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Представяне на проекти от
катедра „Търговски бизнес”

На тържественото за-
седание на факултетския 
съвет на факултет „Ме-
ниджмънт и маркетинг” се 
отбеляза 55-годишнината 
на катедра „Стратегиче-
ско планиране”. Деканът 
доц. д-р Иван Марчевски 
се обърна с топли слова 
към членовете на кате-
драта. Доклад за разви-
тието й изнесе доц. д-р 
Неделчо Митев, дългого-
дишен неин ръководител. 
Поздравления поднесоха 
ректорът доц. д-р Величко 
Адамов, великотърновс-
кият областен управител 
доц. д-р Пенчо Пенчев, ръ-
ководителите на катедра 
„Информатика”, доц. д-р 
ик.н. Румен Върбанов и на 
„Международни икономи-
чески отношения” проф. 
д-р ик. н. Атанас Дамянов, 
представители на факултет 
"Финанси" и на катедра 
"Финанси и кредит". Позд-
равителни адреси връчиха 
проф. д-р ик. н. Ирина Бе-
ляева от МФА, проф. д-р 
ик. н. Владимир Омелчук 
от Донецкия национален 
университет и доц. д-р 
Игор Костюк от Донецкия 

национален технически 
университет. В словата на 
всички изказващи се явно 
личеше тяхното уважение и 

признание за постигнатото 
от катедра „Стратегическо 
планиране”.

След тържественото 
заседание започна работа 
международната научно-
практическата конферен-
ция. На участниците бе 
раздаден двутомния сбор-
ник с 131 техни доклада (47 
са на представители от 15 
чуждестранни университе-
та и 84 – на преподавате-
ли от 12 български висши 
училища и от практиката). 
Осъществени бяха множе-
ство ползотворни контакти 

и професионални срещи, 
които ще допринасят за 
по-нататъшното сътрудни-
чество в различните науч-

ни области. 
Участниците в конфе-

ренцията достигнаха до об-
общението, че икономика-
та на знанието отправя ог-
ромни предизвикателства 
към българската наука и в 
частност към висшите учи-
лища. Тя не е само даване 
на повече пари за наука, а 
е и по-голяма отговорност 
на висшите училища при 
подготовката на кадри. 
Икономиката на знанието 
е засилване на връзките с 
практиката и увеличаване 
на добавената стойност 

за местните резиденти; 
тя е преструктуриране на 
образованието и разширя-
ване на международното 
сътрудничество. Изисква 
нов подход при разра-
ботването, споделянето, 
разпространението и из-
ползването на знанието – 
не само конкуриране, но и 
коопериране (co-opetition, 
not only competition). Това 
партниране е наложително 
както по хоризонталата, 
така и по вертикалата и 
включва всички заинтере-
совани страни. 

Стопанската академия 
притежава научен и из-
следователски потенци-
ал, който й позволява и я 
задължава да бъде ини-
циатор и партньор на пра-
вителството, останалите 
висши училища и бизнеса 
при разработването на на-
ционални цели в областта 
на икономиката на знание-
то и за тяхното достигане. 
Това е осъзнат ангажимент 
на висшето училище като 
европейска образовател-
на и научна институция. 

Доц. д-р маргарита 
БогДАНовА

Катедра “Стратегическо планиране”
отбеляза своята 55-годишнина

ситетско научно икономи-
ческо списание в България 
„Народностопански архив”. 
Неоценима е заслугата на 
проф. Владигеров в привли-
чането на редица млади и 
талантливи асистенти като 
П. Спирков, С. Станев, М. 
Русенов, П. Мастиков, И. 
Хаджииванов и др.

Професорите Данаилов 
и Владигеров поставят 
началото на школата по 
Политическа икономия във 
висшето училище, подобно 
на школите по Финанси, 
Застраховане и пр. 

При учредяването на 
катедрата неин ръково-
дител е професор Петко 
Спирков. Последователно 
ръководители са: проф. д-р 
ик. н. Чавдар Беязов, доц. 
д-р Димо Гроздев, доц. д-р 
Бенжамин Варон, проф. 
д-р ик. н. Петър Мастиков, 
доц. д-р Симеон Лалев, 
проф. д-р ик. н. Петко Пе-
тков (най-дългогодишен 
ръководител), проф. д-р 
Никола Чонов, проф. д-р ик. 
н. Методи Кънев, доц. д-р 
Димитър Найденов и проф. 
д-р Любен Кирев.

От своето учредяване до 
2006 г. катедрата обслужва 
обучението във всички спе-
циалности по Политическа 
икономия и История на 
икономическите учения, а 
понастоящем по Микроико-
номика и Макроикономика. 
През 2006 г. към факултет 
„Финанси” е разкрита нова 
специалност „Приложна 
макроикономика”, акреди-
тирана от НАОА с обучение, 
осигурявано главно от чле-
новете на катедрата. В мо-
мента в нея се учат около 
190 студента. С гордост 
отбелязваме, че през 2010 
г. завърши първият випуск 
от специалността.

На катедрата никога не 
е бил присъщ егоизмът. 
През шестдесетте години 
на своето съществуване тя 
захранвала с човешки ре-
сурс и интелект множество 
висши училища: УНСС, ИУ 
– Варна, Софийския уни-
верситет, Икономическия 
институт на БАН, ВТУ “Св. 
Св. Кирил и Методий”, Бур-
гаския свободен универ-
ситет, Университета „Асен 
Златаров” – Бургас, МВБУ 
– Ботевград, Медицинския 
университет – Плевен, Ев-
ропейския колеж по иконо-
мика и туризъм – Пловдив, 
редица катедри в Академи-
ята, а също и практиката.

Неуморният ход на вре-
мето неизбежно променя 
състава на научнопрепода-
вателския състав. В момен-
та в катедрата работят 19 
души щатни преподаватели 
– 12 хабилитирани - 2-ма 
професори и 10 доценти и 
шест нехабилитирани. 

Богата и плодотворна 
е и извършваната изсле-
дователска работа в кате-
драта. През последните 
пет години членовете на 
катедрата публикуват 11 
монографични изследва-
ния, 10 студии, 57 научни 
статии, 48 научни доклада 
(изнесени на научни фору-
ми в страната и чужбина), 
4 учебника, 10 учебни посо-
бия. Трайни са завоювани-
те позиции в академичното 
и националното научно 
пространство в такива ак-
туални направления на на-
учните изследвания като: 
моделите на икономическо 
развитие; структурното 
преустройство на иконо-
миката; международния 
икономикс; глобализаци-
ята, транснационализаци-
ята и регионализацията 

на икономиката; новата, 
основана на знанието ико-
номика; трансформацион-
ните процеси в българска-
та икономика; човешкия 
капитал; модернизацията 
и конкурентоспособност-
та на икономиката; пре-
дприемачеството и малкия 
бизнес; евроинтеграцията; 
нестабилността на ико-
номическото развитие; 
държавното предприема-
чество; естествените мо-
нополи и др. Колективът на 
катедрата поддържа тесни 
връзки със сродни катедри 
като високо цени и разчита 
на по-нататъшно развитие 
и задълбочаване на ползот-
ворното сътрудничество с 
колегите от катедра „Ико-
номикс” на УНСС и „Обща 
икономическа теория” при 
ИУ – Варна.

Резюмирайки казаното, 
смело може да се твърди, 
че както в миналото, така и 
днес катедра “Обща теория 
на икономиката” заема дос-
тойно място в структурата 
на факултет „Финанси” и 
на Стопанската академия. 
Тя разполага със значим 
кадрови потенциал, който 
притежава богат научен и 
професионален опит, има 
необходимите материални 
и информационни ресур-
си, а колегите работят в 
условия на благоприят-
на творческа атмосфера. 
Всичко това се разглеж-
да като предпоставка за 
по-нататъшно развитие 
и просперитет както на 
самата катедра, така и на 
факултета и на Академията 
като цяло.

Проф. д-р Л. КирЕв,
ръководител на катедра 

„обща теория 
на икономиката” 

Честит 8-и декември!
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творчество

Девета конференция по проблемите 
на застраховането и осигуряването

Представяне на проекти от
катедра „Търговски бизнес”

от 3 стр.
Екипът, работещ по про-

екта е с ръководител доц. 
д-р М. Божинова и членове 
- гл. ас. д-р В. Перков, докт. 
А. Ченков и П. Василева – 
студентка от IV курс, спе-

циалност „Икономика на 
търговията”.

Представената презен-
тация разкри теоретичните 
насоки на изследване на 
взаимоотношенията про-
давач – купувач; анализа 
на отрасловата структура и 
пласмента на вина, ролята 
на търговските посредници 
за реализация, забавянето 

на паричните потоци и на-
чините за преодоляване на 
тези проблеми, както и вли-
янието на икономическата 
криза и преодоляването на 
последиците от нея. 

Имаше оживена дис-

кусия сред четвъртокур-
сниците от специалност 
„Икономика на търговия-
та”, които поставиха инте-
ресни въпроси, свързани с 
темата на кръглата маса и 
споделиха своите вижда-
ния за развитието на бран-
ша в техния роден край.

Катедра „търговски 
бизнес”

Честит празник - 8-и декември! 
Студентският празник е уника-
лен. Той е денят, който бележи 
мощното присъствие в обще-
ството на социалната сила, с 
която всички трябва да се съо-
бразяват – студентите на Бълга-
рия. Точно ние сме хората, които 
са избрали да преборят препят-
ствията пред себе си с оръжието 
на знанието. 

Най-ценните неща, които 
човек среща по пътя си, са прия-

телите и знанието. В нашата Академия тези ценности 
придобиват лице и съдържание. Както древните мъ-
дреци са казали: „Вселената се осветява от Слънце-
то, а човекът – от знанието!”
веселин Евтимов - магистър по Актюерство

 (първенец на випуск 2010 г.)

За девета поредна го-
дина фондация “Проф. 
д-р Велислав Гаврийски” 
и СА “Д. А. Ценов” са 
организатори на тради-
ционната национална 
конференция-дискусия по 
проблемите на застрахо-
ването и социалното оси-
гуряване. Тя бе посветена 
на глобалните, национал-
ните и корпоративните 
процеси и политики през 
посткризисния период: 
очакванията, предизви-
кателствата, решенията 
в застраховането и оси-
гуряването и се свързва с 
100-годишнината от рож-
дението на проф. Иван 
Кацаров - основател на 
осигурителната наука и 
на академичното обуче-
ние по застрахователно и 
социално дело в България 
и в СА “Д. А. Ценов”. 

В нея взеха участие 
преподаватели от Мос-
ковската финансова ака-
демия, от висши училища 
в България и изтъкнати 
представители на застра-
хователната практика. 

Конференцията проте-
че в две секции. В първата 
секция се акцентира на 
посткризисното поведе-
ние на икономическите 
субекти в общото застра-
ховане, животозастрахо-
ването и презастрахова-
нето в България и страните 
членки на ЕС. Дискусиите 
главно бяха насочени към 
застраховката "Граждан-
ска отговорност на авто-
мобилистите”. Основният 
проблем е постоянно на-
маляващия обхват на за-
страховката, което може 
да доведе до връщане на 

граничните проверки на 
българските автомобили 
и да се окаже пречка пред 
влизането на България в 
Шентгенското простран-
ство. Коментирана бе ор-
ганизацията на нейното 
предлагане и пласиране 
на пазара. Всички се обе-
диниха около мнението, че 
трябва да се спре порочна-
та практика на комисионни 
за посредниците за една 
задължителна застрахов-
ка и нерегламентираните 

подаръци, давани на за-
страхованите. 

Във втората секция се 
разгледаха посткризис-
ните процеси, политики 
и проекции за развити-
ето на осигурителните 
системи в България и 
страните-членки на ЕС. 
Представените експозета 
породиха оживени диску-
сии с подчертан диалогов 
характер, които маркират 
основните проблемни об-

ласти на посткризисното 
развитие на допълнител-
ното пенсионно и здрав-
но осигуряване, а именно: 
липсата на активност и 
единение на бизнес-еди-
ниците, работещи в об-
ластта на допълнителното 
здравно осигуряване; 
недостатъчната степен 
на компетентност на ме-
дицинските кадри да се 
справят с чисто иконо-
мическите проблеми на 
здравеопазването; не-

обходимостта от рефор-
миране на системата на 
здравното осигуряване, 
по подобие на прилагания 
български многоколонен 
пенсионноосигурителен 
модел; наложителното 
популяризиране на со-
циалноосигурителната 
дейност, с оглед пови-
шаване осигурителната 
култура на населението; 
перманентното усъвър-
шенстване на надзора 

и регулациите върху ин-
вестиционната дейност 
на пенсионните фондове, 
с цел оптимизиране на 
съотношението: риск-до-
ходност при управление 
на натрупванията и гаран-
тиране правата на осигу-
рените лица като елемент 
от балансиран комплекс от 
мерки, обезпечаващи ево-
люционното изменение на 
българския пенсионнооси-
гурителен модел.

В обобщение на пред-

ставените експозета и 
проведените дискусии, 
доц. д-р К. Колев, ръково-
дител на катедра “ЗСД”,  
умело насочи внимани-
ето към възможностите 
за решаване на немалка 
част от формулираните 
проблеми чрез съвре-
менна интерпретация на 
научното наследство.

 Катедра 
“Застрахователно и 

социално дело”

Умният студент учи, 
а по-умният - преписва! 
Тази максима е водеща 
за почти половината сту-
денти у нас, сочи онлайн 
проучване на популярен 
студентски сайт. Според 
данните 40 на сто от кан-
дидат-висшистите биха 
преписали, ако им се 
удаде възможност, а 12 на 
сто се доверяват на пищо-
ва винаги, независимо от 
обстоятелствата.

Преписването е стар 
занаят. Първообраз на 
пищова е патентован още 
през VІІІ век от Карл Вели-
ки. Неграмотният крал на 
Франките винаги носел в 
джоба си листче със сво-
ето име и подпис. Когато 
трябвало да подписва 
държавнически докумен-
ти, той вещо прерисувал 
пищова си върху перга-
мента.

Напредването на тех-
нологиите през последни-
те години остави методите 
на Карл Велики в истори-
ята. Инструментариумът 
на съвременния препис-
вач конкурира куфарчето 
на Джеймс Бонд. 

По време на изпит ма-

сово се разчита на изпи-
таните книжни пищови, 
модел „Хармоника”. Тра-
диционното оръжие носи 
добри резултати, но е 
издайнически шумно. Не-
обходимо е завидно хлад-
нокръвие, което новаците 
в занаята не 
владеят. Пи-
щовът гърми 
най -точно в 
ръцете на оп-
итния стрелец, 
ко м е н т и р а т 
по този повод 
спецове.

Друга кла-
сика са изтър-
бушените от 
тютюна цигари с натъп-
кани в тях теми. Хитът 
през последните години 
– миниатюрно безжично 
хендс-фрий, което тихо 
нашепва в ухото темата 
на изпита. Идва ред и 
на химикалката с мас-
тило, което реагира на 
ултравиолетова светли-
на. С революционното 
устройство пищовът е 
на практика празен лист 
хартия. В същото време 
писалката разполага с 
UV лъч и само студентът 

вижда съдържанието на 
своя пищов. За изпитна-
та сесия опитните пре-
писвачи задължително 
крият мобилни телефони, 
в които под формата на 
записки се пазят отгово-
ри на въпроси.

Върхът в 
студентска-
та хитрост 
е „смяната 
на самолич-
ност”. Пла-
щаш скром-
на сума на 
човек, който 
чинно си е 
научил всич-
ко. И той се 

явява на изпита вместо 
теб. Преподавателите не 
помнят хилядите физио-
номии и рядко сравняват 
лицето на студента със 
снимката в книжката.

В неравната битка по 
време на изпит винаги 
има жертви. Не винаги 
оцеляват най-хитрите, 
най-дръзките и най-до-
бре въоръжените. Оце-
ляват онези, които имат 
късмет. 
Николай вАСиЛКовСКи 

– ІV курс, сп. “мио”

Мисия ‘James Bond’ в университета Щефен 
Хецшолд 
и връзките 
с Германия

от стр. 2.
Логично развитие на 

тези контакти е отворе-
ният лекторат по нем-
ски език и култура на 
фондация „Роберт Бош” 
през 2005 г. във висшето 
училище.

За студентите се ор-
ганизират - посещения 
в посолството на ФРГ в 
София, многобройни фил-
мови вечери с подбрани 
немски филми. Те участ-
ват в проекти за разви-
тие на разбирателството 
между народите заедно 
със свои колеги от Ун-
гария, Сърбия, Украйна, 
Румъния и Германия.                                  

Ст. преп. виктор 
моНЕв

Отиват трима студенти при Свети Петър. Той пита 
първия:

- Откъде си?
- От Икономическия във Варна.
- А, бил си в Рая, ха сега малко в Ада.
Пита втория:
- Много си блед, откъде си?
- От Медицинска академия.
- Бил си в Ада. Хайде в Рая.
Идва ред на третия:
- А ти откъде си?
- От Техническия университет.
- Добре… Я иди в Ада, да видиш що е Рай!

Мария Василева е от Добрич - студентка ІV курс, 
спец.”Счетоводство и контрол”. Любимото и зани-
мание е рисуването, защото така най-добре изра-
зява своето виждане за света. Щастлива я прави 
усмивката върху лицата на приятелите, одобряващи 
нейните рисунки.

Худ. М. ВАСИЛЕВА


