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Проф. д-р Иван Върба-
нов беше служебно назна-
чен за ректор на Стопан-
ската академия „Димитър 
А. Ценов“ в Свищов със 
заповед на министъра на 
образованието и науката 

проф. Тодор Танев за пе-
риода от 3 юни 2015 годи-
на до избирането на нов 
ректор за срок до 6 месеца.

В екипа, с помощта на 
който проф. Върбанов ще 
управлява Академията, са 

определени трима коор-
динатори, които отговарят 
за ресорните направления. 
Учебната дейност коорди-
нира доц. д-р Иван Мар-
чевски, за качеството на 
обучението отговаря проф. 

д-р Георги Иванов, а коор-
динатор по акредитацията 
и научните изследвания е 
доц. д-р Тодор Кръстевич. 
Задълженията на финан-
сов директор изпълнява 
проф. д-р Георги Баташки. 

Започнаха сериоЗни промени в са 

Уважаеми колеги,
членове на академичната общност,
Уважаеми възпитаници на Стопанската 
академия,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми кандидат-студенти и родители,

В навечерието на 80-годишния си юбилей 
Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ 
започна нов етап в своето развитие – етап на 
възраждане на академизма, професионалното 
самочувствие и традициите, градени десети-
летия от такива наши 
предшественици и бе-
лежити учени като 
акад. Георги Данаилов, 
акад. Александър Бо-
жинов, проф. Димитър 
Бъров, проф. Свето-
слав Гаврийски, проф. 
Минко Русенов. Благо-
дарение на Вашата ак-
тивна гражданска по-
зиция, непримиримия 
Ви дух и решителните 
действия на Минис-
терството на обра-
зованието и науката, 
в нашата Алма матер 
бяха възстановени 
редът и законност-
та. Преустановиха се 
практиките, които 
рушаха нейния авторитет и я отдалечаваха 
от идеала за прогресивно академично средище. 
Нашата Академия е уникално висше училище. 
Тя е плод на безкористното благодеяние на ве-
ликия родолюбец Димитър Ценов, дарил цялото 
си богатство в името на интелектуалното и 
духовното развитие на Свищов. Тя е храм на 
знанието, обител на самоотвержеността! 
Ценов ни завеща нещо повече от висше учи-
лище. Той ни завеща кауза! Затова ние имаме 
моралния дълг, също като него, да благоговеем 
пред знанието и просветата, да посветим уси-
лията си за възстановяване на доверието към 

Стопанската академия, да я превърнем в наша 
лична съдба. Защото колкото това морално чув-
ство е по-възвишено у един човек, толкова той 
е по-устойчив пред изпитанията на времето! 
Стопанската академия продължава напред и 
заслугата е на всички Вас, милеещи за нейно-
то благо. Имаме необходимите предпоставки 
заедно да й върнем славата на лидер в образо-
ванието и науката. Имаме най-важното – мо-
тивирани и мотивиращи преподаватели, научни 
авторитети, отзивчиви служители, отговорни 
личности, за които знанието, развитието и ин-

тересите на студен-
тите са основна цен-
ност и белег на висш 
професионализъм. В 
годините Академията 
създаде общност от 
над 130 хиляди възпи-
таници – нейни посла-
ници, респектиращи 
със своите знания и 
постижения, пазещи 
и утвърждаващи до-
брото й име като сре-
дище на свободолю-
бието и творческата 
мисъл, като място, 
на което се гради бъ-
дещето на България. 
      Стопанската ака-
демия е идеал, който 
обединява мъдростта 

и младостта. Тя окрилява и одухотворява, вдъх-
ва надежди и сбъдва мечти. Сега е моментът, 
всички ние – преподаватели, служители, док-
торанти, студенти, възпитаници на Академи-
ята, граждани на Свищов – да мобилизираме 
усилията си и да се посветим изцяло на този 
идеал, да дадем скромната си лепта към делото 
на Ценов. Това е въпрос на чест и патриотичен 
дълг!

Ваш проф. д-р Иван Върбанов,
ВрИД ректор на Стопанската академия 

„Димитър А. Ценов“ – Свищов 

СТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ Е ИДЕАЛ, КОЙТО 
ОБЕДИНЯВА МЪДРОСТТА И МЛАДОСТТА
Обръщение на проф. д-р Иван ВЪРБАНОВ, ВрИД ректор на СА

На 23 юни т.г. СА из-
плати предвидените за 
летния семестър на учеб-
ната 2014/2015 г. сред-
ства за стипендии по про-
ект BG051PO001-4.2.06 
„Студентски стипендии”, 
съфинансиран от Евро-
пейския социален фонд 
по оперативна програма 
„Развитие на човешки-
те ресурси 2007-2013”. 
Поради регистрирания 
рекорден брой отлич-
ници и студенти с по-
стижения недостигът на 
средства е компенсиран. 
Стипендии за успех са 
преведени на всички 518 
класирани студенти. Из-
платени са и 165 специ-
ални стипендии .

Изплатени 
стипендии
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Декани на четирите 
факултета са: проф. д-р 
Румяна Лилова – факул-
тет „Финанси“; проф. д-р 
Атанас Атанасов – фа-
култет „Стопанска отчет-
ност“; проф. д-р Виолета 
Краева – факултет „Ме-
ниджмънт и маркетинг“;  
проф. д-р Анета Денева – 
факултет „Производствен 
и търговски бизнес“.

Ръководители на кате-
дри са: проф. д-р Андрей 
Захариев – „Финанси и 
кредит“; доц. д-р Румен 
Ерусалимов – „Застрахо-
ване и социално дело“; 
доц. д-р Красимир Кунев 
– „Обща теория на ико-
номиката“; ст. преп. Елка 
Узунова – „Чуждоезиково 
обучение“; доц. д-р Ста-
нислав Александров – 
„Счетоводна отчетност“; 
проф. д-р Георги Иванов 
– „Контрол и анализ на 
стопанската дейност“; 
проф. д-р Поля Ангелова 
– „Математика и статис-
тика“; доц. д-р Христо-
фор Стоянов – „Физиче-
ско възпитание и спорт“; 
доц. д-р Цветан Дилков 
– „Мениджмънт“; доц. 
д-р Тодор Кръстевич – 
„Маркетинг“; проф. д-р 
Маргарита Богданова 
– „Стратегическо плани-
ране“; доц. д-р Галина 
Захариева – „Междуна-
родни икономически от-
ношения“; доц. д-р Ве-
селин Попов – „Бизнес 
информатика“; проф. д-р 
Любчо Варамезов – „Ин-
дустриален бизнес и пре-
дприемачество“; доц. д-р 
Виолета Блажева – „Аг-
рарна икономика“; проф. 
д-р Марияна Божинова 
– „Търговски и туристи-
чески бизнес“; доц. д-р 
Пенко Димитров – „Прав-
ни науки и екология“.

Служебно 
назначеното 
ръководство

Студенти и  докторан-
ти от СА „Д. А. Ценов”, 
както и жители на град 
Свищов, се включиха в 
инициативата за почист-
ване на крайдунавските 
райони в последния етап 
от кампанията на бТВ 
“Да изчистим България 
заедно”. Доброволците 
се събраха в 10,30 ч. в 
събота, 27 юни т.г., пред 
Ректората, за да получат 
инструкции, ръкавици и 
чували за събиране на 
отпадъците. 

Да почистим 
Свищов

Доцент Нинов, като от-
говорник за кампанията 
как бихте охарактеризира-
ли кандидатстудентската 
кампания 2015 г. (КСК ’15) 
за СА „Димитър А. Ценов”?

КСК ’15 е изключително 
динамична и е планувана 
в общо три етапа от екипа 
на Академичния център за 
кариерно консултиране и 
връзки с обществеността, 
който е функционалното 
звено към Висшето учи-
лище, отговарящо за об-
разователния маркетинг и 

набирането на кандидат-студенти. Целта на кампанията 
е представяне на Свищовското висше училище пред 
българската общественост и популяризиране на успе-
хите на неговите възпитаници, които вече надхвърлят 
130 000 души. Именно поради тази причина мотото на 
тазгодишната КСК е „Стани част от голямото семейство 
на Стопанската академия!”. Замисълът на кампанията 
се заключава в изключително усърдно насърчаване, 
посредством методите на директния маркетинг, на 
обещаващи и талантливи млади хора да кандидатстват 
в Свищовската Алма матер. 

КСК ’15 може да се дефинира и като изключително 
трудна поради акумулирането на действието на някол-
ко фактора. С най-голяма тежест от тях може посочим 
факта, че СА „Димитър А. Ценов” преживява катарзис, 
който неминуемо се отразява на имиджа, а оттук и на 
спад в кредита на доверие, изразяващ се в реален ин-
терес към  Висшето училище. Това е напълно понятно, 
тъй като никой родител не би инвестирал в бъдещето на 
своето дете, ако не е уверен, че инвестицията ще даде 
необходимите резултати. За съжаление вътрешните 
проблеми на Стопанската академия получиха широк 
медиен отзвук, който пряко рефлектира, при това не-
гативно, върху цялата кандидатстудентска кампания.

На следващо място трябва да отбележим, че между 
10 и 15 % от завършващите средно образование всяка 
година избират да продължат обучението си зад гра-
ница, тоест българските университети вече се конку-
рират за онези приблизително 58 000 дипломирали 
се средношколци, освен помежду си, но и с всички 
останали университети по света. Изходът от тази борба 
за студенти е предрешен до известна степен и само 
деликатното финансово състояние на голяма част от 
българските семейства, попаднали под ударите на 
социално-икономическата криза, не позволява този 
проблем да се задълбочи.

Как протече КСК ’15 в СА „Димитър А. Ценов”?
Както казах вече, КСК ’15 беше планувана в общо три 

етапа. Рекапитулацията от първия етап, свързан с про-
ведения кандидатстудентски тур, тоест посещенията на 
място в средните професионални и общообразователни 
училища в цялата страна и съответно провеждане на 
презентации за Свищовското висше училище, е след-
ната: обходени са над 80 населени места, посетени са 
над 490 училища,  осъществени са над 380 презентации, 

раздадени са над 30 000 рекламно-информационни 
материали. Вторият етап от КСК ’15 премина при изклю-
чително висок интерес – общо 665 ученика от 44 учи-
лища на 35 български града участваха в провеждането 
на поредните издания на националните ученически 
състезания в направления банкиране, корпоративни и 
публични финанси, застраховане и социално осигуря-
ване, икономикс, счетоводство, търговия и туризъм, 
управление на проекти, а също и национален конкурс за 
есе на икономическа тематика. В момента сме в третия 
етап на КСК ’15, в който, образно казано, берем пло-
довете на труда на екип от над 60 доценти, асистенти, 
докторанти, студенти и служители на СА „Димитър А. 
Ценов”, които неуморно, в продължение на близо три 
месеца, организираха, координираха и взеха дейно 
участие в проведената кампания. Тук е мястото и вре-
мето да изкажа своите благодарности на всички, които 
се отнесоха отговорно и съвестно към своя ангажимент 
и по този начин допринесоха за безапелационното из-
пълнение на целта на КСК ’15.

А кои са акцентите в тазгодишната КСК?
През 2015 година Академията предлага прием в 17 

утвърдени и пазарно ориентирани специалности в ОКС 
„Бакалавър” в направления „Икономика” и „Админи-
страция и управление” (в редовна и задочна форма на 
обучение). 

Кандидат-студентите могат да подават документи за 
прием във всички налични форми на обучение и специ-
алности. Документи за участие в кандидатстудентската 
кампания се подават в Кандидатстудентския център при 
СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, в офисите на Центъ-
ра за кандидатстудентска подготовка и информация в 
цялата страна, в офисите на Националната агенция за 
прием на кандидатстудентски документи, по пощата и 
оnline. Именно оnline-кандидатстването е във фокуса на 
тазгодишната кампания, тъй като на всички е известно, 
че младите хора прекарват по-голямата част от вре-
мето си в социалната мрежа. Няма промяна в таксите 
за участие в кампанията. Приемът на студенти в обра-
зователно-квалификационната степен “бакалавър” се 
осъществява по познатия вече начин:

с оценка от държавен зрелостен изпит, включително 
и тази за придобиване на професионална квалифика-
ция, вписана в дипломата за средно образование в 
раздел „Допълнително положени държавни зрелостни 
изпити”, проведени в периода 2008-2015 г.;

след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”  канди-
датстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) 
по една от дисциплините: Математика, Икономика, 
Икономическа география на България или чужд език – 
английски, немски, френски, руски или испански;

с пренесена оценка от успешно положен кандидат-
студентски изпит в друго висше училище;

с оценка от национални и международни олимпи-
ади.

Срокът за подаване на документи е постоянен, като 
кандидат-студентите участват в класиране, съобразно 
периода на подаването им. За желаещите да участват 
с кандидатстудентски изпит, свищовската Алма матер 
организира ежемесечни изпитни сесии. 

(На 3 стр.)

Разговор с доц. д-р Николай НИНОВ, директор на АЦККВО

Кандидатстудентска кампания  – 2015 година

Вярвам, че ще запълним в максимална 
степен отпуснатите от МОН места
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(От 2 стр.)
Въпреки че срокът за 

подаване на документи 
за участие в кандидатсту-
дентската кампания е по-
стоянен, за да участват в 
първо класиране, канди-
дат-студентите следваше 
да подадат необходимите 
документи до 12 юли 2015 г. 
Всички останали кандидат-
студенти, подали докумен-
ти след 12 юли 2015 г., при 
наличие на незаети места, 
ще участват в класирания-
та, обявени след датата на 
подаването на документи.

Ежемесечните канди-
датс т удентски изпитни 
сесии ще се провеждат 
само в СА “Димит ър А. 
Ценов” - Свищов по график. 
Продължителността на кон-
курсните изпити е 3 (три) 
астрономически часа за 
тест с 60 въпроса (само от 
съответната дисциплина). 
Кандидат-студентите могат 
да положат повече от един 
кандидатстудентски изпит 
и да се явят на повече от 
една изпитна сесия. В бало-
образуването участва най-
високата оценка, получена 
от изпитните сесии. Във 
връзка с кандидатстудент-
ските изпити Центърът за 
следдипломно и факулта-
тивно обучение при СА „Д. 
А. Ценов” предлага на же-
лаещите интензивни под-
готвителни (присъствени и 
онлайн) кандидатстудент-
ски курсове по Икономика, 
Икономическа география 
на България, Математика 
и Чужди езици.

Балът за участие в кла-
сирането се формира в 
зависимост от избраната 
опция за кандидатстване. 
Константните елементи в 
балообразуването са об-

щият успех от дипломата 
за средно образование, 
оценката от задължител-
ната подготовка по Бъл-
гарски език и литература 
от дипломата и оценката 
от задължителната под-
готовка по Математика от 
дипломата. Към формира-
ната сума, в зависимост от 
избраната опция за канди-
датстване, се добавя удво-
ената оценка от държавния 
зрелостен изпит (матура в 
периода 2008-2015 г.) или 
успешно положен конкур-
сен изпит в Стопанска-
та академия или в друго 
висше училище.

Освен българските граж-
дани със завършено средно 
образование, в Академията 
имат право да кандидат-
стват и чужденци, ако имат 
статут на постоянно пре-
биваващи на територията 

на Република България, 
удостоверено с валиден 
документ за самоличност; 
имат статут на бежанци; 
кандидатите са от българ-
ска народност, удостовере-
на по реда на Постановле-
ние 103 на Министерския 
съвет от 1993 г. за осъщест-
вяване на образователна 
дейност сред българите в 
чужбина; кандидатите са 
от държавите-членки на 
Европейския съюз и на Ев-
ропейското икономическо 
пространство; имат двой-
но гражданство, едното от 
които е българско.

Г-н Нинов, бихте ли 
могли да очертаете кон-
кретна позитивна тенден-
ция в тазгодишната КСК 
’15?

Сред позитивните тен-
денции на кампанията 

можем да посочим пови-
шения интерес, констати-
ран от екипа на Академич-
ния център за кариерно 
консултиране и връзки с 
обществеността и  Канди-
датстудентския център за 
участие в класирането със 
сертификати, придобити в 
проведените национални 
ученически състезания и 
конкурси. Очевидно ино-
вативната за образова-
телния пазар у нас идея на 
свищовската Алма матер 
дава вече своите резулта-
ти. Благодарение на нея се 
предоставя възможност 
на учениците от цялата 
страна да премерят сили 
в национални състезания, 
а при отлично представяне 
да получат и сертификат за 
участие, благодарение на 
който да станат свищовски 
студенти в избраната по 
първо желание специал-
ност и форма на обучение. 
Най-важното в случая не са 
количествените, а качест-
вените характеристики на 
тези кандидат-студенти, 
тъй като всички те са вече 
„тествани” в рамките на 
проведените национални 
ученически състезания, а 
знанията и уменията им 
са оценени подобаващо 
не само от академични-
те преподаватели, но и 
от представителите на 
публичните институции 
и корпоративния сектор, 
журиращи и успешно пар-
тниращи си със Стопанска-
та академия.

А кои са водещите кри-
терии, по които се ориен-
тират кандидат-студентите 
в КСК ’15 при избора си на 
висше учебно заведение?

На първо място и канди-

дат-студентите, и техните 
родители поставят като 
критерий за предимствата 
на един университет про-
фесионалната реализация 
на неговите възпитаници 
и връзката на този универ-
ситет с пазара на труда. На 
второ място същите от-
крояват нивото на учебния 
процес и състоянието на 
учебната база, а на трето 
по значимост подреждат 
нивото на преподавател-
ския/академичния състав 
на университета. Репута-
цията, използването на 
информационни техноло-
гии, социално-битовите 
удобства и други не оста-
ват по-назад в критериите, 
които формират мнението 
на респондентите за даде-
но висше училище. Изка-
заното мнение се базира 
на ежегодно провежда-
ното анкетно проучване 
от екипа на Академичния 
център за кариерно кон-
султиране и връзки с об-
ществеността, данните от 
които се анализират и пре-
доставят на ръководството 
на висшето училище с цел 
подобряване на менидж-
мънта.

А какви са Вашите лични 
очаквания за финала на 
КСК ’15 в СА „Димитър А. 
Ценов” - Свищов?

В тона на умерения оп-
тимизъм вярвам, че ще 
запълним в максимална 
степен  броя на отпуснатите 
от МОН места за обучение 
в Стопанската академия, 
но предвид трудната демо-
графска ситуация, привет-
стваме всеки, който избира 
Свищовското висше учили-
ще и му дава своя кредит на 
доверие.

Вярвам, че ще запълним в максимална  степен отпуснатите места

На 13 юли 2015 г. стар-
т и р а  т р а д и ц и о н н и я т 
прием на документи в 
ОКС„Магистър” в СА „Д. 
А. Ценов” - Свищов. Есен-
ният прием в редовната и 
дистанционната форма на 
обучение е насочен към 
икономисти със степен 
„Бакалавър” или такива, 
завършили колежи с ОКС 
„Професионален бака-
лавър”, както и неиконо-
мисти (за второ висше 
образование), придобили 
ОКС „Бакалавър” или „Ма-
гистър” в друго висше учи-

лище по неикономически 
специалности. Броят на 
магистърските програми 
е 41 в сферата на иконо-
миката, администрацията 
и управлението, като в 
портфолиото са добавени 
две нови – „Управление на 
проекти” и „Управление 
на човешките ресурси”.

Процедурата е макси-
мално опростена и включ-
ва представяне на изиску-
еми документи, а именно: 

(1) молба до ректора (по 
образец) от книжарница-
та на СА; (2) диплома за 
ОКС „Бакалавър” (ориги-
нал и копие) или уверение 
за ОКС „Бакалавър”, изда-
вано от факултетните кан-
целарии с посочени бало-
образуващи среден успех 
от следването и оценка от 
държавния изпит/защита-
та на дипломната работа; 
(3) лична карта (оригинал 
и копие); (4) 4 броя мати-

рани снимки и (5) внос-
на бележка за платена 
административна такса 
– 50 лв. и платена първа 
семестриална такса (спо-
ред записаната форма на 
обучение и завършената 
ОКС). 

Сроковете са изцяло 
съобразени с вече прове-
лите се държавни изпити  
за придобиване на раз-
личните образователно-
квалификационни степе-

ни не само в СА, но и във 
ВУЗ в цялата страна.

Алгоритъмът на кому-
никацията между екипа, 
ангажиран в дистанцион-
ната форма на обучение и 
обучаемите, се осъщест-
вява по различни начини. 
Системата за електрон-
но обучение VJL® (Virtual 
Joint Learning) на СА, от-
личена със специална на-
града на Microsoft, дава 
възможност за групова 
и индивидуална комуни-
кация. 

(На 4 стр.)
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Използвайки своя личен 

профил, студентът може да 
постави интересуващия го 
въпрос по електронен път 
към ръководителя на ма-
гистърската програма, към 
преподавател-титуляр или 
преподавател-консултант. 
Високото ниво на техно-
логична осигуреност на 
системата VJL® гарантира 
предоставянето на учеб-
ните материали и съдържа-
ние посредством различ-
ни дистрибутивни канали 
без ограничение за типа 
използвано устройство, 
браузър или операционна 
система. Взаимовръзката 
чрез електронната система 
за обучение има елементи 
и на групова комуникация 
в случаите, когато се касае 
за използването на функ-
ционалността „Форум”. За 
всяка магистърска програ-
ма има създаден специа-
лизиран форум с най-често 
задавани въпроси по изуча-
ваните дисциплини. Кому-
никациите по телефон или 
чрез корпоративна елек-
тронна поща в домейна на 
СА също се използват при 

взаимодействие между 
съответния преподавател и 
обучавания студент в дис-
танционна форма.

Дистанционната форма 
за обучение на магистри в 
СА съществува  повече от 
15 години и чрез този ино-
вативен проект Свищовско-
то висше училище е дало 
възможност на над 22 000 
студенти да се дипломират 
в  ОКС „Магистър”. Само 
в рамките на една година 
системата за дистанционно 
обучение на Академията 
е използвана от студенти 
в 114 държави от всички 
континенти на света.

През изминалата кан-
дидатстудентска кампания 
броят на приетите студенти 
в редовна форма бележи 
ръст. Според кандидат-
магистрите, сред атрак-
тивните предимства за 
тях са модерната учебна 
база, предоставяща им за 
ползване компютърни и 
мултимедийни зали със 

специализиран софтуер, 
възможността за участие 
в стажантски програми и 
чуждестранни студентски 
бригади, както и правото 
на кандидатстване за ев-
ропейски стипендии или 
социално подпомагане при 
определени условия.

Една от основните зада-
чи на Академичния център 
за кариерно консултиране 
и връзки с обществеността 
при СА е поддържането на 
база данни за реализация 
на завършилите студенти. 
За тази цел при провеж-
дането на церемонии във 
връзка с получаването на 
дипломата за придобита 
ОКС „Магистър”, което се 
провежда два пъти в го-
дината (обикновено през 
май и ноември), екипът на 
Академичния център, про-
вежда анкетно проучване, 
включващо набор от въ-
проси за реализацията на 
дипломантите-магистри. 
Данните от последните 

две проучвания са повече 
от оптимистични: работе-
щите по специалността за 
почти всички дисциплини е 
в порядъка на около 80 %, а 
неработещите или очаква-
щите стартиране на трудо-
ва заетост са в порядъка от 
10 до 20 %.

Актуална информация 
за условията за прием м. 
октомври 2015 г., образо-
вателното портфолио на 
магистърските програми 
по професионални направ-
ления и специалности, а 
така също и електронния 
вариант на рекламно-ин-
формационната брошура 
са публикувани на сайта 
на Академията www.uni-
svishtov.bg в раздел „Прием 
2015”/„ОКС-Магистър – ок-
томври”.

Доц. д-р Николай НИНОВ,
директор АЦККВО

Нови акценти в приема 
на магистри
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АИ "Ценов"

Дългогодишни участни-
ци в театралната школа 
на Студентския дом на 
културата при Стопанска-
та академия “Димитър 
А. Ценов” се срещнаха в 
родната Алма матер. Дру-
гарската среща започна 
с церемония в аулата на 
висшето училище, където 
бившите студенти – теа-
трали от различни поко-
ления влязоха облечени 
в официални академични 
тоги и барети. 

Празничното събитие 
бе организирано по съв-
мес тна инициатива на 
дългогодишни участници 
в театралната школа на 
Студентския дом на кул-
турата, със съдействието 
на Академичния център за 
кариерно консултиране и 
връзки с обществеността 
и СДК при СА „Димитър А. 
Ценов”. 

Сред присъстващите де-
сетки бивши студенти бяха 
личности с утвърдени упра-
вленски и професионални 
позиции, но и вдъхновени 
хора, писали „златните 
страници” от историята на 
свищовския студентски те-
атър, завоювал през годи-
ните множество престижни 
награди от национални и 
международни форуми. Те 
учредиха 44-я Алумни клуб 
към асоциацията на възпи-

таниците на Академията, 
който нарекоха „Студент-
ски театър”. 

Приветствие към учас-
тниците в срещата отправи 
проф. д-р Иван Върбанов, 
ВрИД Ректор на Стопанска-
та академия. Той поздрави 
всички присъстващи, под-
чертавайки значимостта, 
целите и ключовите прио-
ритети на инициативата. С 
усет за емоционално въз-
действащата атмосфера в 
аулата, която придадоха 
участниците в срещата, 
проф. Върбанов се спря  на 
краткосрочните цели и ан-
гажименти на служебното 

ръководство, извеждайки 
като отправна точка в не-
говите действия отстояване 
авторитета и репутацията 
на Стопанската академия. 
Ректорът изрази надеж-
да и увереност за съпри-
частност и съдействие на 
бившите възпитаници в  
подпомагане развитието 
на свищовската Алма матер 
и утвърждаване на тради-
ционно добрите й позиции 
на образователния пазар.

С огромно вълнение и 
градираща емоционална 
палитра последваха поз-
дравленията от режисьор-
ите на всички формации 

на Студентския театър в 
отделните жанрове: на 
театралния състав – Р. Ча-
панов, Росен Неделчев и 
Петър Личев; на студио 
„Комедия” – Георги Куш-
валиев; на Групата за худо-
жествено слово – Росица 
Ангелова; на студио „Пан-
томима” – Валери Радков, 
Георги Сотиров и Борислав 
Борисов. Водещото начало 
и същност на изявленията 
им се свеждаше до най-съ-
щественото – любовта към 
студентския театър, сродил 
десетките и стотици съдби 
на хората, преминали през 
неговата школа.

Срещнаха се театрали от различни поколения

На тържествена цере-
мония по награждаване 
на изявени дейци на кул-
турата и образованието, 
в навечерието на 24 май 
– Ден на българската про-
света и култура, Община 
Свищов удостои с почет-
ното звание „Деятел на 
културата - 2015” Марга-
рита Дончева, организа-
тор  при Студентския дом 
на културата в Стопанска-
та академия „Димитър А. 
Ценов” – Свищов. Почет-
ният плакет  беше връчен 
от кмета на Община Сви-
щов Станислав Благов. 

Висока награда

Безплатни почивки 
осигури настоящото ръ-
ководство на СА за се-
мействата на служите-
лите и преподавателите. 
За първи път от много 
години те няма да за-
плащат такси за члено-
вете на семействата си. 
В КТД е договорирана 
възможността за крат-
котраен отдих в двете 
учебни бази на Висшето 
училище. Последните 
две години академич-
ната общност ползваше 
единствено станцията 
в с. Орешак, Троянски 
балкан, без да има дос-
тъп до морската база в 
с. Кранево, Варненска 
област. След вземане 
на решението да се въ-
зобнови ползването на 
станцията край морето, 
своевременно бе напра-
вен ремонт на стаите и 
бе създадена необхо-
димата организация за 
разпределяне на пода-
дените заявки.

Новите моменти бяха 
посрещнати с особен ин-
терес и задоволство от 
страна на академичната 
общност и постъпили-
те заявки надхвърлиха 
капацитета на базите в 
Кранево и Орешак.

Безплатни почивки 
за служители 

и преподаватели 
 


