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24 май – Ден на българската духовност!
Уважаеми колеги,
В навечерието сме на един
от нашите най-обичани празници – Денят на българската
просвета, наука и култура. 24
май е най-светлият празник в
българския календар – денят
на тържеството ни като народ!
Денят на нашата духовност,
на онова, което ни е запазило
като българи – от Паисиевата
история, през българската
екзархия, през будителите на
възраждането, през творците
на родната класика, до мистерията на българските гласове,
на световноизвестните ни
учени и творци, до букета за
онзи учител, който е направил човек всеки един от нас.
На този ден отдаваме почит
и славим делото на светите
братя Кирил и Методий, защото всеки от нас носи част от
него. Изразяваме уважение и
преклонение към буквите, към
знанието, към българския дух.
Това е особен празник, който
не само препотвърждава националната ни идентичност, но

и отбелязва нашата европейска значимост. От българските
земи, от българската държава
започва историческият път на
една нова цивилизация, която
ще се нареди в темелите

на модерна Европа.
Солунските братя и
техните ученици разпространяват сло вото Божие на разбираем за тогавашните славяни език,
с ко е т о г и правя т
близки към създаването на християнска
Европа. Независимо
че езикът на българите преживява малко
изменение, той остава най-значимият
генератор на тяхната воля за облик, а
Празникът на Буквите – най-общонародният ден за общност
и сближение. Чудото
на българския език,
назован от народния
поет „език свещен”,
по-важно от останалите ни постижения,
– се превръща в константна
величина на нашата културна
идентичност. Да бъдеш народ
на буквите, е не по-малко значимо, отколкото всички други

военни победи, стопански
напредък, технически постижения.
Азбуката и книжнината станаха движещата сила на българския възход през годините,
знанието се превърна в сила,
която ни вдъхновява и обединява въпреки различията.
Училището, незагубило през
вековете магическото си обаяние, е най-очевидното доказателство за заложения у българина стремеж към познанието.
Затова на 24 май празнува
България, цялата академична
общност, празнуват радетелите за българска духовност.
На този ден сякаш се срещат
далечните и сегашните лъчи на
българската просвета и култура, килийните училища и днешните академии, невръстните
и старите поколения. На този
ден, притихнали в умиление,
запяваме онази свята песен
за буквите, за книжовността,
за знанието:
...Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви...
И Бог ще те благослови!...

Тя ни дава упованието, че ни
има, че ще ни бъде – въпреки
изпитанията!
Историческият завет на 24
май напомня, че европейските
добродетели имат потребност
и от нашите духовни завоевания. Те не само придават
пъстрота на европейската
култура, но и доказват, че и в
различието може да има общност. Обогатяват я и чрез заслугата на българите да вградят кирилицата в езиковото
разнообразие на Европейския
парламент.
На този ден трябва да благодарим и поздравим всички
сподвижници – от историята и
от съвремието ни – посветили
се на знанието, крепители на
духа, който излъчва своите
могъщи послания далеч извън
пределите на родината и ни
сродява.
НЕКА ДА Е ЧЕСТИТ
24 МАЙ!
Ректор: Почетен проф.
д-р В. АДАМОВ

На многая лета! Четвърта национална конференция по 60 години от
електронно обучение във висшето образование създаването на
Издание на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов *** Приемник на в-к „Дунавски студент”
Свищов, година І, брой 1 (експериментален), петък, 22 май 1992 г. Цена 0.50 лв.

ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ

самостоятелността на академичния вестник

Както е известно,
преди години беше
прекратено самостоятелното издаване на
вестника по причини,
добре известни, и днес
тяхното обсъж дане
вече е безполезно.
Инициативна гру-

па, водена от ректора
на СА доц. кин Ат.
Д а м я н о в , о б с ъ д и
състоянието на вестника и реши:
1. Въ з с т а новя в а
се самостоятелното
му издаване. То ще се
осъществява изцяло в

Академията.
Пред лага ака де мичният вестник да
се издава под името
„Алма МАТЕР”.
2. Поставя изиск
ване пред бъдещата
редакционна колегия
да подобри качество
то на ве с т ника по
отношение на неговото съд ържание и оформление, да осигури

независимост на вестника от политически
и административни
п рис т рас т и я, като
отразява обективно
академичния живот.
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Четвърта национална
конференция с международно участие по електронно обучение във висшето
образование се проведе
от 11-и до 13-и май в Сто-

Научният форум откри
ректорът на Стопанската
академия – почетен проф.
д-р Величко Адамов. Още
в началото той подчерта
важната роля и приноса

танционната форма.
Почетен проф. д-р Величко А дамов връчи на
проф. Гълъбов почетния
медал на Стопанската академия с трикольорна лента

панска академия „Димитър
А. Ценов”. Домакинството
на националния форум за
втори път е поверено на
Стопанската академия,
като тази година той бе
посветен на 100-годишнината от учредителното дарение на Димитър Ценов за
създаване на Свищовското
висше училище. Организатори на конференцията
са Националният център
за дистанционно обучение и Стопанската академия. Съорганизатори са
Софийският университет
„Св. Климент Охридски”,
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”,
Университетът за национално и световно стопанство, Русенският университет „Ангел Кънчев”.

на проф. дхн Борис Гълъбов – председател на
Националния център за
дистанционно обучение и
на доц. д-р Андрей Захариев – съпредседател на
организационния комитет
на конференцията – за въвеждането и развитието
на дистанционното обучение във Висшето училище
и в страната. „Без тях не
бихме могли да се похвалим, че имаме вече 18 години Национален център
за дистанционно обучение,
че в Стопанската академия
имаме от 13 години дистанционно обучение и сме обучили близо 20 000 магистри” – каза още ректорът,
като подчерта високото
качество на обучението и
големия интерес към дис-

и официалния плакет на
Висшето училище. Проф.
Гълъбов бе удостоен с почетните символи за неговия огромен принос за развитие на електронното обучение и за институционалната подкрепа, оказана от
страна на Националния
център за дистанционно
обучение на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.
По време на церемонията
доц. Захариев поясни, че в
качеството си на зам.-министър на висшето образование през 90-те години
проф. Гълъбов е направил
законодателната промяна,
чрез която дистанционното
обучение става позиция,
равна на редовната, задочната и вечерната форма на
обучение.
На 3 стр.
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Честит празник
От името на Студентския съвет при СА „Д. А. Ценов” имам
удоволствието да Ви поздравя по повод 24 май – Денят на славянската писменост, Денят на българската просвета и култура.
Нека не стихват жаждата ни за знания, за духовно извисяване
и светлият зов на българщината у всички нас.
Нека този светъл ден в историята ни да напомня за устрема
на великите българи! Нека бъдем като тях – просветители, откриватели, будители!
Нека съхраним с делата си и в сърцата си светлината и
духовността и огънят на българщината да гори във всеки от
нас, за да ни има през вековете!
Мария НЕМСКА
Председател на СС
Хиляди са празниците по света. Всеки един носи своя заряд
и достойнство.
24 Май – Денят на българската просвета и култура и на
славянската писменост – е един от най-светлите български
празници. Празник на духовното извисяване, на културата,
на стремежа към знания. Ден, който свързва всеки един от
нас с науката, творчеството, образованието, с корените на
миналото ни. Ден, в който почитаме своите предци, духовни
водачи, съхранили българското в нас и накарали ни да дерзаем
за знание.
Скъпи колеги,
Поздравявам ви с най-българския празник – празник на
словото, духа, културата и българската идентичност. Нека
бъдем горди, че сме българи, да носим с достойнство името
българско, да запазим традицията и духовността на празника,
да бъдем творчески озарени и професионално удовлетворени!
Честит 24 Май!
Живка ПЕТРОВА
Председател на AIESEC Свищов

първата българска
финансова катедра
Студентска кръгла маса
на тема „Антикризисна
политика и финансови решения” постави началото
на честването на 60 години
от основаването на катедра „Финанси и кредит”
при СА „Димитър А. Ценов”,
която е първата българска
финансова катедра. В научния форум участваха с доклади и презентации около
70 студенти от различни
специалности и курсове.
Сред гостите на ст удентския научен форум
бяха зам.-рек торите на
Висшето училище доц. д-р
Т. Димитрова и доц. д-р И.
Върбанов, деканът на факултет „Финанси” – доц. д-р
Р. Лилова – ръководител на
проекта, посветен на честването на годишнината,
доц. д-р А. Захариев – зам.председател на Общото
събрание на СА и други преподаватели от катедрата.
Участниците и гостите
на научния форум приветства ръководителят на катедрата – юбиляр доц. д-р
Ст. Симеонов. Той поясни,
че форумът е организиран в следните основни
тематични направления:
Фискална политика; Корпоративни решения; Перспективи пред банкирането;
Инвестиционна активност.
На 2 стр.
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Контролът и анализът през
погледа на мениджъра
С т удентска нау чна
сесия на тема „Контролът и анализът през погледа на менид ж ъра”
се проведе в Стопанска
академия „Димитър А.
Ценов”. Форумът бе поредна проява, посветена
на 20-годишнината на
специалност „Стопански и финансов контрол”
(СФК ), организирана
от катедра „Контрол и
анализ на стопанската
дейност” (К АСД) к ъм
фак ултет „С топанска

отчетност” при СА.
„За тези 20 години студентите от специалността са се доказали както
в Република България,
така и зад граница” –
заяви при откриване на
сесията ръководителят
на катедрата доц. д-р
Георги Иванов. Приветствие от името на академичното ръководство
поднесе зам.-ректорът
доц. д-р Теодора Димитрова.
Със свои научни раз-

работки в сесията участваха отличени студенти
от специалност СФК. Те
представиха над 30 доклада по темата, които
са публикувани в специално издание по проект
Д002-77 INZ01/0116 към
националния фонд „Научни изследвания” на
МОМН, който Стопанската академия реализира под ръководството на доц. д-р Андрей
Захариев. Най-добрите
студентски разработки

бяха избрани от жури
с председател доц. д-р
Милка Томева – доайен на катедрата. Отличените на първите
три места получиха еднократни ст удентски
научни стипендии, осигурени от Ректора на СА
и от катедра „Контрол и
анализ на стопанската
дейност”, а всички студенти, представили свои
разработки в научния
форум, получиха сертификати за участие.

Отличие от международен форум Меморандум за
сътрудничество

Второкурсничката Катерина Илиева от специалност
„Международни икономически отношения” и Явор Станев – докторант в катедра
„Индустриален бизнес и предприемачество” представиха
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в международна конференция за млади
научни работници и студенти в Украйна. Форумът се
проведе в Донецкия национален технически университет, организиран от катедра
„Управление на производството” с ръководител проф.
д-р ик.н. Елена Мартякова.
Стопанска академия участва
за втора година в ежегодната
конференция, но между двете
учебни заведения съществуват дългогодишни взаимоотношения и сътрудничество в
областта на науката.
Международната конференция за млади научни работници и студенти в Донецк
бе на тема „Проблеми на
управлението на производствено-икономическата дей-

ност на стопанските субекти”,
а работни езици
бяха руски и украински. Свищовската студентка изнесе
доклад на тема
„Маркетинг от
уста на уста
– безплатна
форма на ре клама”. За презентацията си
на английски език Катерина
Илиева бе наградена с грамота за изнесен доклад на чужд
език. Докторантът от Стопанската академия Явор Станев
представи доклад „Аутсорсинг на бизнес процесите”,
като демонстрира владеене
на руски език. По думите на
свищовските млади учени,
участието в този форум им
е дало възможност да почерпят от опита на чуждите
университети и да създадат
нови добри контакти.
„Ние имахме възможност
да представим придобитите

от нас в Стопанска
академия знания,
направените научни изследвания
и пр езен т ат ор ските си умения”
– коментира още
Явор. Според Катерина представените по време
на конференцията
теми, вариращи от
фирмена политика
до глобални тенденции, засягащи държавни
интереси, са дискутирани
при голяма активност и със
сериозно участие на всички
студенти. „Нашето участие
в тази конференция беше от
изключителна полза. Всеки
един от изнесените доклади
представляваше интерес за
нас и подпомогна разширяване на знанията ни в различни икономически сфери”.
По време на конференцията
са разгледани още маркетингови, ценови, инвестиционни
политики на различни компании.

60 години от създаването на първата
българска финансова катедра
От 1 стр.
Първото съби т ие от
честването на 60-годишнината на катедра „Финанси
и кредит” откри ректорът
на Стопанската академия

сови министри, и подчерта
изключителната роля днес
на младите финансисти за
икономиката на страната
ни. „Бъдете винаги първи.
Не забравяйте къде сте се

финанси и на Стопанската академия” – каза още
ректорът в приветствието си към свищовските
студенти.
На отличените учас-

– почетен проф. д-р Величко Адамов. В приветствието си към студентите той
припомни времената на
„кофчежниците”, които са
играели ролята на финан-

учили и кой ви е обучавал.
Сега може би не осъзнавате, но ще дойде време,
когато ще се гордеете, че
сте възпитаници на първата в България катедра по

тници бяха връчени еднократни научни стипендии
и поощрителни предметни
награди, а на всички презентатори – сертификат за
участие.

Меморандум за сътрудничество подписаха
ректорът на Стопанска
академия „Димитър А.
Ценов” – почетен проф.
д-р Величко Адамов и
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители
в България – Христо
Цветанов. Церемонията по подписване на
меморандума се състоя
в Деня на Европа – 9-ти
май – в заседателната
зала на Академическия
съвет.
Меморандумът стана
факт благодарение на
изключително ползотворните партньорски
взаимоотношения,
които се развиват между
Стопанската академия
по линия на „Образователен и кариерен център” и катедра „Аграрна икономика”, от една
страна, и Асоциацията
на земеделските производители в България, от
друга. Основните цели,
залегнали в подписания док умент, касаят
бъдещо сътрудничество
в областта на подготовката на кадри със специалности и специализации, свързани с потребностите на аграрния
сек тор. Съвместните
дейности предвиждат
о щ е: а к т у а л и з и р а н е
на у че бни т е пр ог р ами на специалност та
в съответствие с потребностите на пазара
на труда; магистърско,
докторантско, следдипломно обучение, специализация и допълнителна квалификация на
персонала от аграрната
система. Сред предв и д е н и т е с ъв м е с т н и
инициатива са организиране и провеждане
на научно-практически
конференции, кръгли
маси и симпозиуми, обсъждания на проекти на
нормативни документи
по аграрната политика
на България и Европейския съюз; подготовка
и о с ъщ е с т вя в ан е н а
съвместни научно-приложни изследвания и
разработки в областта
на аг рарната иконо мика.

Свищовски студенти променят
една от най-богатите и една от
най-бедните страни в света...
Ще ви разкажа за Яна Макавеева от Свищов, завършила
„Счетоводство и контрол” в СА
„Д. А. Ценов“, в момента президент за втора година на AIESEC в
Обединените арабски емирства
и за Димитър Янев – студент
в четвърти курс, специалност
„Статистика и иконометрия”,
прекарал шест незабравими
седмици в Уганда – две интересни истории на двама млади
хора, дръзнали да осъществят
мечтите си…
Пътят на Яна до офиса в
Дубай започва от аудиториите
на Академията. Като студентка в първи курс тя решава да
кандидатства за студентската
организация AIESEC… Решението се оказва правилно, защото
след година е избрана за Вицепрезидент в офиса в Свищов.
Развитието й в организацията
не спира дотук... През следващата година Яна е Президент на
офиса, по-късно Вицепрезидент
Финанси на AIESEC България.
Многокултурният екип, с който
работи, й помага да потърси
ново предизвикателство... Намира го в страната на изобилието –
Обединените арабски емирства.
Кандидатсва за Президент на
AIESEC там, избрана е и започва работа с екип от 5 човека,
разбира се, всички от различни
националности.
„Аз съм човек, който не се ръководи от титли. Да, амбициозна
съм, обаче не титлата е важна за
това, какво правиш. От тази гледна точка фактът, че си на една от
най-високите позиции в AIESEC

от значение за „развитието“ на
една вече развита страна и се
чувства готова да помага за изграждането на AIESEC в Дубай.
Димитър решава да замине
през лятото на 2011 г. на социален стаж от AIESEC и се включва
в два проекта, благодарение на
които прекарва шест впечатляващи седмици в Уганда, Африка.
На въпроса: „Защо Африка” - отговаря – „… защото е перфектно
поле за практика в областта, в
която искам да се развивам, а
именно корпоративна и социална отговорност.
Първият проект, в който се
включва, е за намаляване на
безработицата, като целта е да
се достигне до възможно наймного училища, колежи и университети из цялата страна, където
се организират бизнес семинари
по предприемачество.
Във втория проект работи

и отговаряш за цяла държава,
звучи много хубаво, но това е
страшно голяма отговорност.
ОАЕ са един друг свят, всеки
един мечтае да живее и работи
там. Относно AIESEC те са нова
държава и недостатъчно развита. Така поставени нещата, ми
липсва идентичността на стара
Европа, с която сме свикнали...
И нашите 1300 г. история. От културна гледна точка е много предизвикателно. Работя с екип от 5
националности и е много трудно
да си „напаснем” разбиранията
за всичко. С 3 думи бих го описала: предизвикателство, промяна
и в крайна сметка – влияние.
Вече пета година работя и все
още е трудно да се управлява, но
това учи на много неща… Какво
ме накара да остана?... Амбицията, на първо място, и мисията на
AIESEC, че можем да направим
някаква промяна в света, макар
и малка.
Разбира се, Яна често се
връща към времето, когато е
била студентка в Свищов. Липсва й безгрижието, но сама си
е избрала да носи толкова отговорности на 22 години. Знае
обаче, че всичко което прави, е

също с международен екип, с
който обикалят из домове за
сираци. Събират информация от
какво имат нужда - храна, дрехи,
ваксини, учебни пособия. „Беше
ми много интересно да видя как
работи AIESEC в страна от третия
свят и определено бях приятно
изненадан. В най-проблемите
местности можеха да се видят
само проекти на AIESEC, на найголямата американска благотворителна организация, а веднъж
дори имахме честта да срещнем
благотворителната организация
на Бил Гейтс, част от откритието
му „Креативен капитализъм”.
За времето, прекарано там,
видях какво е живот с няколко
часа електричество на ден, без
питейна вода, често без вода
изобщо. Истината е, че AIESEC,
дори и ръководена изцяло от
студенти, е толкова приспособима организация, че присъства в
бизнес среди от всякакъв тип - от
маркетингово позициониране в
развитите страни до разрешаване на проблемите на страните от
третия свят.”
Две истории, които оставят
следи..
Надежда КРЪСТЕВА - AIESEC
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Търговия по световните Комисията за финансов надзор Стъпка по стъпка към успеха
валутни пазари обучава свищовски студенти
Интерактивен практически семинар, посветен
на търговията на финансовите пазари, се проведе в Стопанска академия
„Димитър А. Ценов” през
месец април.
Семинарът бе организиран съвместно от Свищовското висше училище
и световната брокерска
компания BMFN като поредна инициатива и резултат от установеното
успешно партньорство
между двете институции.
При официалното откриване на форума представители на брокерската компания връчиха наградите от проведеното
първо между университетско състезание по търговия на финансовите пазари. Зам.-ректорът доц.
д-р Иван Върбанов получи купата за най-добра
доходност и студентска
активност, която Стопанската академия завоюва
като победител в университетското к ласиране.
Ергин Азис, класирал се
на първо място в индивидуалната надпревара,
и неговите съотборнички

от СА – Боряна Антонова
и Миглена Ка дийска –
получиха своите отличия
от брокера в компанията
Явор Спасов.
Гост-лектори на интерактивния семинар бяха
мениджър, брокер и професиона лни трейдъри.
Семинарът за пореден
път даде възможност на
възпитаниците на Стопанската академия да приложат на практика своите
познания в областта на
инвестициите и търговията на финансовите пазари.
Ст уденти и представители на академичната
общност работиха със
специализирана софтуерна платформа за борсова търговия. Лекторите
запознаха аудиторията с
конкретни инвестиционни стратегии и техники за
защита на инвестирания
капитал, бяха формирани
умения за изготвяне на
технически анализи и прогнозиране поведението на
финансовите пазари. Семинарът приключи с виртуална търговия на световните валутни пазари.
АМ

За втора година в Свищовското висше училище
се реализира съвместната инициатива на Комисията
за финансов надзор (КФН) и Студентския съвет. В
продължение на два дни през месец април студентите
имаха възможност да черпят знания и опит от практикуващи
специалисти в областта на капиталовия, осигурителния и
застрахователния пазар. Лекторите представиха ролята
на КФН (голяма част от служителите на която са възпитаници на Академията) за осигуряване на стабилност
и ефективност на финансовите пазари, функциите на
надзорния орган за регулирането на небанковия сектор,
европейската система за финансов надзор, регулаторната
рамка на българския капиталов пазар, програмата на
Комисията за защита на потребителите�����������������
. Сред дискутираните теми бе и пенсионното осигуряване - допълнително
задължително и допълнително доброволно осигуряване,
избор на пенсионен фонд, права на осигурените лица.
По време на обучението свищовските студенти имаха
възможност да участват и в решаването на практически
казуси, поставени им от практикуващите специалисти, а
след това да представят своите виждания за решаването
на конкретните проблеми.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е победител в
първото междууниверситетско състезание по търговия на
финансовите пазари. Свищовското висше училище завоюва
първите места както в индивидуалното, така и в университетското класиране в състезанието, организирано от световната брокерска компания BMFN, базирала централата
си за Европа в София.
На първо място в индивидуалното класиране е Ергин Азис
от Стопанската академия, на второ е Анелия Сеферинкина
от УНСС, а на трето място е Кирил Соколов от СУ. Първите
5 студенти получават по една реална сметка за трейдинг,
заредена с 200 лв., а първите 15 – безплатно обучение и едномесечен стаж в компанията, организатор на състезанието.

Четвърта Вицепремиерът Цветан Цветанов
национална... гостува в Стопанската академия
От 1 стр.
Изказвайки благодарност за оказаната чест,
проф. Гълъбов сподели, че
приема този жест като признание и за цялата общност,
която работи с голям ентусиазъм и целеустременост
за постигане на резултати
в „благородната задача” да
обучават младите хора така,
че „да бъдат успешно реализирани през своя живот”.
Проф. Гълъбов благодари и
за перфектната организация на националната конференция, която той определи
като „най-важния национален форум в областта на
дистанционното обучение”.
По думите му ключов елемент за развитието на електронното и дистанционното
обучение, освен техниката
и финансите, са хората и
„Стопанската академия е
един прекрасен пример за
ключовата роля на личностите при изключително
успешната реализация на
дистанционната форма на
висше образование”.

По покана на Студентския съвет при СА „Димитър
А. Ценов” в Свищовското
висше училище гостува вицепремиерът и министър на
вътрешните работи Цветан
Цветанов. Пред барелефа
на Дарителя Димитър Ценов
той беше посрещнат от академичното ръководство. В
залата на Академическия
съвет гостът се срещна с ръководството на Националното представителство на Студентските съвети в България,
където председателят Ангел
Георгиев му връчи благодарствено писмо до Министерския съвет за спасяването
на учебната спортна база на
НСА в гр. Несебър. От председателя на Студентския съвет
в СА - Мария Немска - вътрешният министър получи папка
с документи, представящи
необходимостта от ремонт
на учебни зали и спортни
съоръжения в Стопанската
академия.
В препълнената аула на
Свищовското висше училище министър Цветанов бе

посрещнат с бурни аплодисменти под звуците на химна
на Република България и студентския химн. Публичната
лекцията, която изнесе, бе
свързана с динамиката на
престъпността сред младите хора и превантивните
политики, които Министерството на вътрешните работи
прилага.
Вицепремиерът представи информация и за телефонните измами, битовата
престъпност, провокирана
от обезлюдяването на селата
в някои райони на страната,
измамите с кредитни карти
в чужбина, както и бъдещето членство на България в
Шенген.
Според министъра на вътрешните работи много тревожна е и ситуацията с образованието на младите хора у
нас. По думите му резултатите от последното преброяване на населението сочат, че
около 80 000 души в България
никога не са се докосвали до
образование. В тази връзка
Цветан Цветанов отбеляза

Професор К. Каменов – сред ТОП 100 на МБЦ – Кеймбридж
Проф. д-р ик.н. К. Каменов
– ръководител на катедра „Мениджмънт” при СА „Димитър А.
Ценов” – е отличен сред ТОП 100
на преподавателите и педагозите на 2012 г. Той е номиниран като
известен и виден специалист в
областта на образованието от
Международния биографичен
център (МБЦ) в Кеймбридж,
Англия.
За класацията ТОП 100 са
разгледани над 70 000 биографии
на личности от цял свят, проучвани чрез разнообразни източници
и разследвани от изследователските и редакционните отдели

на МБЦ. Сред критериите за
номиниране са били подробна
професионална автобиография
със заемани длъжности в академичната структура, списък
на значимите научни трудове
на английски език и прилагане
на най-важните публикации на
английски език.
„Малцина са тези, които са
направили достатъчен и значителен принос в своята област с
влияние на местно, национално и световно ниво”, се казва
в писмо до проф. Каменов от
генералния директор на МБЦ
– Николас Лоу. Той приветства

свищовския професор като член
на Международния биографичен център и част от ТОП 100 на
преподавателите и педагозите
на 2012 г. „Като част от малкото
отличени, Вие може да бъдете
сигурен за мястото си в нашата
история и да бъдете доволен,
че Вашата работа не само се
забелязва, но и се признава
като изключителна и забележителна… Вярвам, че ще се
гордеете да знаете, че Вашето
име е заело правилното си
място в историята” – заявява
още Николас Лоу в писмото си
до проф. Каменов.

значението на семейството
и апелира към свищовските
студенти да уважават своите родители за това, че им
осигуряват възможността
да учат. Министърът подчерта и ролята на Стопанската
академия за образователния
процес в страната ни.
В края на срещата министър Цветанов даде възможност на студентите да
му задават въпроси, част
от които бяха свързани с
необходимостта от законодателни промени, българомакедонските отношения,
спирането на проекта АЕЦ
Белене.
Ректорът на Академията
изрази благодарност към министър Цветанов от името на
академичната и студентската
общност и му връчи плакет
на Свищовското висше училище. След срещата със студенти вицепремиерът посети
Академичния музей. Там той
се запозна с историята на
Академията и положи подпис
в почетната книга на училището, датираща от 1941 г.

Рейтинг
СА „Д. А. Ценов” е на първо
място сред икономическите университети в България. Проучването
е проведено от испанска изследователска организация CSIC. Основната цел на класацията е да стимулира
електронния достъп до публикации
на изследователи, широката информация за научни форуми и други
академични инициативи като възможност за онлайн обучение.
Класацията се води от 2004 г.
и се публикува два пъти годишно.
Данните се събират в първите седмици на януари и юли и обхващат
повече от 20 000 институции за
висше образование в целия свят.

„Презентационни умения” и „Управление на
екип” са темите, по които
студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
бяха обучавани от специалисти на трейнърската
компания „Девелор” – България. Обучението бе част
от поредица събития по
проект „Стъпка по стъпка…
към успеха”, който се реализира за втора поредна
година по инициатива на
студентска организация
AIESEC в Свищов. Професионалните трейнъри
Тодор Тодоров, Добрин
Падарски и Ясен Димитров
обучаваха свищовските
студенти, как да бъдат част
от успешен екип и как да
представят ценната информация по дадена тема найдобре не за самите тях, а
за аудиторията. „Важното
за една презентация не е
да се каже всичко, а когато
хората напускат залата, да

са запомнили нещо” – бе
един от съветите на лекторите. Освен теоретични
знания те предоставиха
на студентите и възможност за участие в реални
ситуации чрез симулации
и казуси.
В обу чението у частваха студенти от всички
курсове и специалности.
Разпределени в работни
групи, в продължение на
няколко часа те едновременно тренираха и работа
в екип, и представяне на
своите решения по зададените казуси. В края на
обучението участващите
ст уденти споделиха, че
този интерактивен начин
на предаване на опит и
знания им помага да формират такива качества и
умения, които реално могат
да прилагат и по време на
следването си, и след това,
когато ще се конкурират на
пазара на труда.

„Бизнесът в действие”
отново във Висшето училище

Проектът „Бизнесът в действие” отново беше реализиран
в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. За трета поредна
година студентската организация AIESEC, с локален офис в
гр. Свищов, организира събитието, което се проведе от 6 до 8
април 2012 г. в Корпус „Юг“ на СА „Д. А. Ценов”.
Целта на проекта „Бизнесът в действие” е да предостави на
студентите среда за практическо приложение на натрупаните
до момента теоретични знания. Тя се постига чрез подобряване
уменията на участващите за работа в екип, бизнес самосъзнание
и професионални компетенции, чрез решаване на казуси,
предоставени от фирмите партньори на събитието. Над 100
студенти упражниха правото си да посочат своите желания
– в решаването на кой казус да се включат. В тазгодишното
издание на инициативата избираха между казуси, предоставени от няколко фирми, в сферите на финансовите пазари,
производството, селското стопанство, одита, банковата сфера.

Студентското туристическо
дружество „Академик” на 75 години
Студентското туристическо дружество „Академик”
вече е връстник на Висшето
училище. Няколко месеца
след откриването му започват организираните туристически прояви – най-вече
излети в района на Свищов,
Паметниците, манастира,
Янково гърло. През годините

Елбрус, Аконкагуа, Косцюшко
и Килиманджаро.
Понастоящем дружеството организира по около 30
похода годишно с 600 до 700
участници. Традиционно се
провеждат Великденският
родопски поход, Съборът на
ветераните и Студентският
туристически събор.

на неговото съществуване са
проведени десетки походи до
красиви кътчета на България,
покорени са множество върхове в Балкана, Рила, Пирин,
Родопите. Организират се
гребни, вело-, автопоходи.
През последните 10 години,
наред с туристическите изяви
в България, членовете на дружеството атакуваха емблематични върхове и в чужбина.
Започнали с Митикас (Гърция)
и Молдовяну (Румъния), те
вече имат колекция от над 10
върха, между които първенците на четири континента:

По случай юбилея бе проведен 75-километров колопоход в Румъния. Предстоят
походи в Рила, Пирин и Родопите. В чест на годишнината
ще бъде изкачен първенецът
на Турция – Арарат (5123 м).
На 1, 2 и 3 юни се организира туристически събор в
м. Узана, на който ще бъдат
отличени с награди на БТС
изявени туристи – активни
участници в дейността на
дружеството.
Секретар
на СТД „Академик” –
ст. преп. Н. НЕЙКОВ

май 2012
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Академия на традиции, Академия на иновации
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Специалност: Финанси, 3 курс, III място

Специалност: Финанси, 3 курс, III място
Дунав… Свищов… Академията
– гордостта и символът на това
малко, китно, будно българско
градче!
Ту к е з а в ъ р ш и л а м о я т а
баба… Тук е завършила моята
м ай к а… С е г а а з у ч а т у к… В
Ака демията – мястото, което
отваря своите врати, своето
сърце, запалва в нас вечния огън
на мъдростта, професионализма,
устремеността, силата, добротата
и човечността.
Бях на прага на един нов етап
от моя живот, едно ново начало.
Бях изправена пред много врати,
но трябваше да избера само една.
Страхувах се коя врата да отворя,
страхувах се от това, което се
крие зад нея. Исках да открия
ценности, които да ме изградят
като истински човек, макар да
знаех, че в днешния свят те се
срещат все по-рядко. Но исках
и да открия модернизацията и
новото, образование на световно
н и в о, ко е т о д а м е н а п р а в и
професионалист, готов да поеме
управлението на страната ни.
17 юли 2009 година – слънчев
летен ден. Пътувах към Свищов,
к ъм С топанската ака демия…
Път… Пристигнахме с моята майка
и баба. Удивих се, когато се
изправих пред достолепната
сграда на Ректората. Кара те да
се чувстваш някак горд, велик
и малък, сещайки се за делата
на всички хора, допринесли за
създаването и развитието на
Академията. Прекланяш се пред
тези люде, оставили светла диря
по пътя си. Чувствах се някак
странно…не, не, това чувство не
може да се опише с думи…,то
просто се чувства…, изпълва
те…. Седяхме пред Ректората,
слънцето ни галеше с топлите
си лъчи и мислех дали това ще е
вратата, която трябва да отворя,
дали зад нея ще намеря това,
което искам и очаквам. Погледнах
мама и я попитах:
- Ти защо избра Академията?
Как … защо…?
- Аз се гордея, че направих
такъв избор, гордея се, че успях
да завърша толкова престижно
училище. Чудесно е да бъдеш
възпитаник на Стопанската
академия, защото името й отваря
врати. Да имаш възможността да
ти преподават професионалисти
на национа лно ниво, но найвече хора, в чиито очи виждаш

пламъка на любовта, стремежа,
желанието, с което ти предават
с в о и т е з н а н и я и о п и т. Те
предават традициите, завещани
още от Ценов и неговите
последователи, от поколение
на поколение. И днес тук живее
духът на Ценов!
- Иска ми се и днес да има такива
личности като нашия Дарител!
Личности, които забравят
собствените си потребности и се
отдават изцяло на мечтите си, на
доброто, на народа си.
- Седейки тук изпитвам същия
трепет като в далечната…
Замислих се колко величествен
и неповторим човек е бил и колко
много е оставил след себе си…
Мама продължи да ми разказва за
историята на нейната Академия.
- Ро д о л ю б е ц ът Ц е н о в
завещава цялото богатство за
построяването на Висше търговско
училище в Свищов. Завещанието
му се състои от кратки уводни
думи и четири параграфа. Иска
всичко, което притежава, да се
използва за осъществяването
на една благородна цел – той
поставя основите на търговскоикономическото образование в
България. Веднага след смъртта
му започва изпъ лнението на
неговата воля. На 8 ноември 1936
г. е открито Висше т ърговско
училище „Димит ър Апостолов
Ценов”. Така името на Димитър
Ценов остава живо во веки веков.
А на нас ни остава да следваме
пътя му, да изпълняваме волята
и тачим ценности, завещани
от него. А именно – жаж дата
з а з н а н и е, у с т р е м ът к ъ м
покоряване и на най-снежните
върхове, професиона лизмът,
родолюбието, борбата – на това
ни учи Академията. Да, думата е
традиция, завещание. Жив е духът
на миналото. Тук ставаш друг
човек. Изграждаш се като личност,
като професионалист. Дори сега
ти го усещаш. Традициите са ни
съхранили като народ, като бит,
култура и тук са запазени. Знаеш,
че всичко се отмива с времето,
видоизменя се, но тук не е така.
Цени се завещаното от Ценов и
неговите последователи.
- Но, традициите са основата,
не може да се осланяме само на
тях и да живеем само с тях, мамо.
Трябва обновяване, развитие,
нали?
- Точно… Ето това е, дъще,

традиции и иновации… Виждаш
сама как ценностите от миналото
са живи, но и как се раждат нови
и нови неща. Днес Академията
има своите факултети, студенти
и преподаватели. Непрекъснато
се усъвършенстват лекционните
процеси и материалнотехническата база. Лекциите
се провеж дат като диск усии,
препод авателите се стремят
да обучават като в останалите
модерни световни университети.
Днес Академията е европейско
в и с ш е у ч и л и щ е, ко е т о д а в а
европейско образование,
европейско признати дипломи.
Тя е е д и н о т ц е н т р о в е т е н а
и ко н о м и ч е с ко т о з н а н и е, н а
българския интелект.
Влизайки в Ректората няколко
месеца след това, разбрах
всичко, което ми разказа моята
майка. Бях направила избора,
отворих вратата, която се оказа
най-вярната.
Две години по-късно мама ме
попита:
- Какво откри зад врата, която
отключи, какво?
- Съкровище… безценно… Зад
вратата намерих не това, което
очаквах, намерих много повече,
намерих това, което надмина
моите изисквания.
Днес вървя по ст ъпките
на Дарителя Ценов, на проф.
Димитър Бъров – първият ректор
на Академията – и на още
редица професори и доценти,
като пазя тяхното завещание
от традиции и принципи. Вървя
смело…, но не сама, водена съм от
професионализма и човещината
на днешните преподаватели,
хората, на които дължим нашите
успехи и нашето бъдеще.
Тук всеки ден придобивам и се
обогатявам с академично знание,
академична култура, изграждам
се като личност, готова да заеме
отговорни позиции и да ги
защитава с компетентност.
Това е нашата А ка демия…,
моя та А ка демия, коя то пази
т ра д иц ии те и ни у чи на т я х,
но която е отворена и се
бори за новото, различното и
неповторимото. Ние сме тези,
ко и т о т ря бв а д а пр од ъ л ж им
завета на нашите преподаватели,
и да вървим напред, да
утвърждаваме иновациите и да
допринасяме за авторитета на
нашата Академия.

Знание и мениджърска проницателност
Победител в тазгод ишното из д ание на
конкурса за есе, който
се организира от Стопанска академия „Димит ър А. Ценов”, фак ул те т „Менид жм ън т
и маркетинг”, катедра
„Мениджмънт” и от Студентския съвет, е третокурсничката Радина
Цветанова от специалност „Стопанско управление”, следвана от
Божидар Бабаджанов,
също спец. „Стопанско
управление”. Третата награда си поделят Ергин
Азис от спец. „Международни икономически

отношения” и Деница
Димитрова – спец. „Екомениджмънт”.
Осмото издание на
конк урса бе на тема:
„Знание и мениджърска проницателност”.
Желание за участие изявиха над 100 студенти
от всички специалности
и курсове, но след предварителна селекция до
участие в първи тур бяха
допуснати 40. От тях 15
се класираха за втория
– финален кръг, който се
проведе в учебната база
на Академията в с. Орешак. Шестчленното жури
с председател проф. д-р

ик.н. Камен Каменов ръководител на катедра
„Мениджмънт” - направи
своята класация и даде
възможност и на участниците да излъчат свой
фаворит.
Класираните на първите три места студенти
получиха грамоти и парични награди, осигурени от Фондация „Ценов”.
Най-добрите есета
ще бъдат публикувани
в електронното списание „Диалог”, с което
Стопанската академия
прави публично достояние студентското научно
творчество.

Четвъртокурсникът от
СА „Димит ър А. Ценов”
Станимир Пачев, специалност „Международни икономически отношения”, е
победител в тазгодишното
издание на националния
конк урс за ст удентско
есе, организиран от Бъл-

„Ще ти разкажа, синко,
една история... стара е,
но не по-стара от мен
самия... Отдалеч съм, да,
там близо край Дунава
живея... За родния
ми гра д ли? Горд съм
с него, синко, древен
град, където знанието и
културата са на почит...
Сега, връщайки се назад,
си спомням, че бяха горди
времена, времена, когато
доблест и чест бяха
благородни думи... Тук
при нас, синко, възкръсна
историята на българския
народ. Оттук народът се
пробуди – да търси, да
иска, да се развива и,
чувствайки се свободен,
да жадува за нов живот...
За хората тогава ли? Не
бяха само родолюбци, но
и интелигентни и будни
хора...
Да! Помня, синко, този
честит ден, празник за
целия ни град, малък бях,
но добре си спомням
т о з и 8 -ми н о е м в р и ...
Всеки говореше за
делото на Дарителя, за
пристигането на цар
Борис III, за настъпващия
общ празник... Помня как
се промъкнах, за да видя
тези честити хора, които
донесоха и спомогнаха
за изграж дането на
Висшето училище в града
ни. И друг човек помня –
проф. Бъров – приветлив
и амбициозен бе... Едно
нещо не бих мог ъл да
забравя, искрата на
надеждата, духа на новото
у всеки присъстващ...
Да, ставах неволен
свидетел на градежа на
десетилетни традиции,
които позволиха на много
хора да спомогнат за
националното ни благо.
Скоро обаче дойде моето
време да спазвам и
защитавам тези традиции
и да градя нови, които да
съхранят делото... Трудно
бе, защото нещата се
променяха, хората също,
новото търсеше своя път.
Превърнах живота си в
мисия, мисия да създавам
личности, да изграждам

ценности, да спазвам и
отстоявам тра диции...
Много ст уденти съм
имал..., но разбрах, че съм
се справил с тежката си
задача едва когато видях
внучката си, държаща
дипломата. Диплома
не просто за знания, а
„диплома обещание“ към
академичните традиции
и чест. Горд съм, да, че
сега тя гордо съхранява
завещаното й.
Много неща се
промениха от тогава,
синко..., но сигурен съм
з а д о бр о. И н е с а м о
времената и колегите
ти, и желанията им, и
амбициите им... Рядко се
говори за традиции вече,
но сигурен съм, че още ги
има. Често новите неща
ме объркват, понякога са
непонятни и различни...
Но все още вярвам, че
този път е правилният...
Затова ти разказвам,
синко, за да носиш този
дух и в новото време... И
да се гордееш, синко, с
традициите ни...“
Седнала на бюрото, за
да завърша статията си,
която щеше да излезе по
случай 75-годишнината
на Стопанска академия
„ Д. А . Ценов“, аз все
още чувах гласа на този
горд родолюбец. На този
дядо трябваше да благодаря, че ми е отворил
очите, помагайки ми да
разбера, че съм взела
правилното решение
при избора си на висше
учебно заведение... И
така след 75 -годишна
история, 12 рек тори и
хиляди студенти бе дошъл
моят ред да съхранявам
дългогодишни традиции,
но и да не спирам да
търся нови пътища, които
да ме вод ят к ъм нови
светове.
След време ст удент
прочете статия със
заглавие „Академия на
традиции, Академия на
иновации“ или „Великото
дело на Дарителя
през погледа на един
българин...“

гарската
макроико номическа
асоциация
( БМ А ), в
който имат
право да
участват
всички български студенти, обучаващи се в
бакалавърска и магистърска степен в местни и
чуждестранни университети с интереси в областта
на икономиката. Представяйки своите тези, кандидатите трябва да покажат
много добри познания по
отношение на българската
и/или световната икономи-

ка, използване и цитиране
на подходяща литература
(особено книги), оригиналност в стила, убедителност
на изложението.
„Зарадвах се умерено”
– така Станимир определя изживяната емоция в
момента, в който разбира,
че е победител в конкурса. По думите му: „не е
хубаво човек да се радва
прекалено много на постиженията си или да се
отчайва прекалено много
при загуба, просто трябва
да има баланс”.
Гл. редактор доц. д-р Теодора
Димитрова, отг. редактор
Анка Танева, дизайнер
Милена Александрова
АИ “Ценов”

