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Уважаеми колеги,
С нескрито удоволствие се 

обръщам към Вас днес – в 
деня на откриването на новата 
2012–2013 учебна година в Сто-
панска академия „Димитър А. 
Ценов”. Това е един от най-въл-
нуващите моменти в живота на 
академичната общност, защото 
академичното летоброене зад-
вижва мощни интелектуални 
импулси, ражда енергии, които 
зареждат с амбиция, творчески 
дух и преодоляват изпитанията. 
Всяка изминала есен доказва, 
че нашата Алма Матер става все 
по-млада, въпреки житейската 
символика на този сезон. „Пре-
зарежда се” с вдъхновението, 
дързостта и порива на своите 
възпитаници, „трупа” от мла-
дежкото им очарование, черпи, 
съхранява и завещава частица 
от ентусиазма и оптимизма им. 

Този ден, уважаеми колеги, е 
празник за всички нас, защото 
е поредната крачка към акаде-
мичния универсум на знанието 
и себеутвърждаването. Всички 
ние сме убедени, че образо-
ванието днес – в условията на 
единно европейско академично 

пространство – е силата, която 
генерира духовност, непрео-
долимата енергия, която раз-
рушава изкуствени бариери. 
То е движещата „стихия” на 
професионалния и интелекту-
алния хоризонт на човека и се 
превръща в залог за съвремен-
ните икономически, социални и 
културни предизвикателства. 
Качественото университетско 
образование ни позволява да 

откриваме нови светове. Чрез 
него човек се учи на избор и 
този избор прави човека сво-
боден. Получава се и най-цен-
ното за личността – умението 
да тренира своето мислене, за 
да реализира пълноценно най-
доброто от себе си – идеалите, 
мечтата за повече щастие и 
благополучие. Това именно е 
мисията на модерното ака-
демично образование – като 
един от най-важните критерии 
за личностно израстване да 
бъде предпоставка за разви-
ване на навици за учене през 
целия живот; да се защитават 
индивидуалната свобода и 
общественият интерес, да се 
уважава традицията и се на-
сърчават инициативността и 
прозорливостта.  

Скъпи първокурсници,
Пристъпвате в Свищовския 

храм на знанието, когато се 
чества 100-годишнината от за-
вещанието на нашия патрон 
Димитър А. Ценов, който с без-
користната си себепожертво-
вателност остави дълбока диря 
пред отечествения олтар. Вие 
извоювахте шанса да учите не 

само в едно от първите висши 
търговски училища у нас, но и 
привилегията да се обучавате 
в Академия, която притежава 
собствени стандарти за високо 
качество на икономическото 
образование. Тачи традициите, 
отстоява духа на завещаното 
от първооснователите и ува-
жава достойнството на тяхна-
та кауза; притежава воля за 
новаторство – ценности, които 
й отреждат престижно място 
в българското образователно 
пространство. За изминалите 
почти 76 години от откриване-
то му във Висшето училище са 
получили образованието си над 
120 000 млади хора. Обучение-
то днес се осъществява от над 
триста квалифицирани препо-
даватели в четири факултета, 
в профилирани центрове за 
магистърско, следдипломно, 
професионално и дистанцион-
но обучение. Няма уважавана 
българска организация или ин-
ституция – административна, 
гражданска или финансова – в 
която да няма възпитаници на 
Свищовската академия. Полу-
ченото тук образование е нео-

спорим атестат и успешен старт 
в кариерната реализация. 

Уважаеми млади колеги,
Дерзайте – всичко е във 

Вашите ръце! От волята Ви за 
успех, от устрема Ви към профе-
сионално осъществяване зави-
си Вашето бъдеще. Пожелавам 
Ви с обич да усвоявате знани-
ята, с вяра в себе си да разви-
вате талантите си, с нетърпяща 
възражения устременост да 
усъвършенствате уменията си. 

Ние, Вашите преподава -
тели, имаме удоволствието и 
отговорността да обучаваме и 
възпитаваме младите хора на 
България, избрали гр. Свищов и 
Стопанската академия за своя 
отправна кариерна точка, откъ-
дето ще тръгнат след време към 
динамично развиващия се кон-
курентен трудов пазар. Уверя-
ваме Ви, че ще положим цялата 
си енергия, за да Ви създадем 
комфортна академична среда, 
с умение и такт ще подпомага-
ме усилията Ви да съграждате 
своето бъдеще.

На добър час, колеги!
Ректор: 

Проф. д-р В. Адамов

Уважаеми г-н Ректор,
уважаеми преподаватели    
гости, колеги, приятели,

До бр е дош ли в  х рама на 
знанието – СА „Димитър Апостолов 
Ценов”, гр. Свищов. Имам честта и 
удоволствието да Ви поздравя от 
името на Студентския съвет и да Ви 
пожелая здраве, мъдрост и успех в 
начинанията.

Скъпи първокурсници, за Вас 
това е първият ден от новия ви живот, 
наречен Стопанска академия. 
Направили сте правилния избор – 
да сте възпитаници на свищовската 
Алма Матер! Вие сте випускът, 
който прекрачва прага й в годи-
ната, когато се навършват 100 
години от дарението на далновид-
ния българин – Димитър Ценов. 
Следвайте достойно неговия 
академичен завет. 

Искам да Ви пожелания няколко 
неща:

Почувствайте със сърцето си 
радостта от победата, но знайте, 
че тя е плод да продължителни 
усилия и труд!

Постигнете нещо значимо в 
живота си, но не го споделяйте, 
за да разбрете дали някой ще го 
забележи!

Пожелавам Ви да извлечете най-
ценните уроци от всичко, до което 
се докоснете.

Ск ъпи приятели, желая на 
всички Вас мигове на истинско 
щастие, незабравими емоции и 
спиращи дъха моменти!

Успешна нова 2012–2013 учебна 
година!

Мария Немска
Председател на СС

Уважаеми професор Адамов, 
уважаеми преподаватели, 
скъпи гости и колеги 
студенти,

От името на студентската ор-
ганизация AIESEC – Свищов Ви 
поздравяваме с настъпването на 
новата академична учебна година.

Скъпи колеги студенти, в този 
ден започва едно ново пътешест-
вие за всички нас, което ще бъде 
съпътствано от много вълнения, 
лични и професионални предиз-
викателства. Ще откриваме нови 
възможности, ще поемаме ангажи-
менти, ще се стремим към кариер-
но развитие. Тези 4 години, които 
предстоят, са голяма крачка, която 
правим, за да навлезем в профе-
сионалния живот. Сега е моментът 
да се усвоят нужните умения и зна-
ния, за да се справяме с всяко едно 
предизвикателство. Намираме се 
пред извора, нашата Алма Матер 
може да ни даде толкова много, 
колкото искаме да вземем. Да 
черпим максимално от дебрите на 
знанието, да сме щастливи с това, 
че сме възпитаници на СА „Д. А. 
Ценов” и намерим своя път.

Уважаеми преподаватели, бъде-
те все така всеотдайни към всички 
нас. Бъдете толкова взискателни, 
колкото е необходимо, за да се 
изградим като професионалисти! 

Честита нова академична 2012–
2013 година!

Живка Петрова
Председател на AIESEC - 

Свищов

Уважаеми г-н Ректор, 
скъпи гости, уважаема 
академична общност, 
колеги – първокурсници,

За мен е чест на днеш-
ния, изпълнен с вълнува-
ща традиция, празник да 
имам възможността, да се 
обърна към Вас. Мечтая за 
този ден от много години, 
когато истински осмислих 
изключителната привиле-
гия да си роден в града на 
дарители и просветители, 
да израснеш в атмосфе-
рата на възрожденски 
Свищов, както и да бъдеш 
частица от многохилядното 
академично семейство на 
Стопанска академия „Д. А. 
Ценов”. И ето, че една от го-
лемите ми мечти се сбъдва. 

Д ру г ат а  ми г оляма 
мечта е да имам възмож-
ността, както и всички 
Вас – колеги, да работим 
и да получим най-доброто 
образование от високо- 
квалифицирания препо-
давателски колектив на 
висшето учебно заведе-
ние с най-висок рейтинг 
в почти всички класации. 
Вярвам във високата ком-
петентност, в толерантното 
отношение на всеки един 
от присъстващите тук пре-
подаватели и служители и 
затова смятам, че всички 
ние сме направили най-до-
брия избор за бъдещето си.

И понеже мечтите ми 

не свършват дотук, както 
и Вашите, надявам се, да 
съумеем да се възполз-
ваме от разнообразието, 
което предлага Стопан-
ската академия, свързано 
с обучението и развитието 
на нейните студенти – ре-
довно и задочно обучение 
в почти 20 специалности, 
чуждестранно обучение 
по програма Еразъм на 
ЕС, както и магистърски и 
стажантски програми. Вяр-
вам, че тук, в свищовската 
Алма Матер, е мястото, 
където ще се създадат 
нови приятелства, които 
ще останат във времето с 
траен отпечатък. 

В заключение искам да 
оприлича личната си емо-
ция от днешния ден така – 
чувствам се като испански 
конквистадор – изправен 
пред безкрайна и необятна 
земя, изпълнена с тайни, 
трудности и перипетии, но 
чакаща да бъде завладяна 
и насочена в правилната 
посока. Силно се надявам 
с помощта на цялата ака-
демична общност всички 
ние да бъдем насочени в 
най-успешната завоева-
телна мисия – каузата на 
Стопанската академия за 
най-доброто образование 
и бъдеще на младите хора 
в България! А и не само тук! 

Гергана Георгиева, 
І курс, спец. „Финанси”

На стръмния южен склон на свищов-
ската „Чука” („Калето”), с лице към цен-
търа на града 
и часовнико-
вата кула на 
майстор Бог-
дан, вече над 
седем десе-
тилетия прив-
лича погледи-
те елегантна-
та и хармо -
нична сграда 
на Ректората 
– символ на 
С т о п а н с к а 
академия „Д. 
А. Ценов” и 
архитектур -
на забележи-
телнос т  на 
к райд у нав -
с к и я  г р а д . 
Е ж е д н е в -
но стотици 
млади хора 
трополят по 
стъпките на 
предишните 
п о к о л е н и я 
ентусиазира-
ни свищовски студенти, изпълнили ауди-
ториите или скупчили се край стройната 
колонада на Ректората. Колцина от тях 
познават историята на висшето си учи-
лище, тревогите и ентусиазма на първо-
строителите?

Да се върнем към началото …
На стр. 2.

Завещанието на Дарителя
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Проф. Кирев, като Председа-
тел на Централната комисия по 
кандидатстудентския прием как 
бихте обобщили резултатите от 
него? Отразява ли се демо-
графският срив на кампанията?

Върху тазгодишната КСК съ-
ществено влияние оказаха 3 обек-
тивни процеса – демографският 

срив, големият брой висши учили-
ща, в които се преподава иконо-
мика в страната (в 44 от 53 висши 
училища), и големият брой на за-
вършилите средно образованиеу 
нас, които кандидатстват в чужби-
на. Независимо от тези обстоятел-
ства, Академията, като традицион-
но водещо, престижно висше учи-
лище, което предлага конкурентни 
образователни услуги с помощта 
на най-новите информационни и 
комуникационни технологии, не 
намали своята привлекателност 
и тази година също се радва 
на засилен интерес от страна 

на кандидат-студентите. Почти 
достигнахме и се надяваме да 
надминем миналогодишния брой 
на студентите в бакалавърската 
степен. Още от второ класиране са 
попълнени всички места в задочна 
форма на бакалавърското обуче-
ние. Към днешна дата –17 септем-
ври 2012 – с около 100 човека е 

по-голям и броят на кандидатите 
за магистърска степен в сравне-
ние с миналата година.
Кои са най-предпочитаните 

специалности и има ли спо-
ред Вас промени в желанията 
на кандидат-студентите през 
годините?

И тази година най-много студен-
ти са приети в традиционно силни-
те наши специалности – Финанси, 
Счетоводство и контрол, Стопан-
ски и финансов контрол, Стопан-
ско управление, Застраховане и 
социално дело, Маркетинг, МИО. 
Общо взето съществени промени 

в желанията на кандидатите не се 
наблюдават. Прави впечатление 
обаче  изключително големият 
интерес към задочната форма на 
обучение. Лично аз го обяснявам 
с кризата, обхванала икономи-
ката ни, както и с желанието на 
студентите да работят и осигурят 
средства за обучението си. Ръко-
водството на Висшето училище, 
начело с г-н Ректора – проф. В. 
Адамов – отговори на тази потреб-
ност и с Решение на Академиче-
ския съвет бройката за прием в 
задочна форма на обучение през 
тази година беше увеличена със 
150 места.
Какви са Вашите послания 

към първокурсниците и към 
всички студенти в началото 
на новата академична година?

На студентите пожелавам да 
бъдат живи и здрави, да следват 
своите мечти и получат необходи-
мите знания и компетенции, които 
СА „Д. А. Ценов” предлага, защото 
чрез тях ще бъдат конкурентоспо-
собни на трудовия пазар у нас и в 
чужбина. Трябва да разберат, че 
големите, истинските успехи и по-
беди в човешкия живот са резултат 
на упорит труд. Пожелавам им ги! 
В същото време да не забравят, че 
студентският живот е един от най-
вълнуващите етапи от живота на 
човека и те трябва да го изживеят 
пълноценно – да редуват занима-
нията в Академията и в къщи със 
забавленията и удоволствията, 
които студентството предлага, 
за да запазят завинаги красив 
спомена от годините, прекарани 
в Свищов!

Успешна учебна година на 
всички!

АМ

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ
2012–2013 ГОДИНА

Завещанието на Дарителя

Нараства интересът на студенти, при-
добили образователно-квалификационна 
степен „бакалавър” или „магистър” в чуж-
дестранни висши училища, към обучение 
по магистърските програми на Стопанска 
академия „Димитър А. Ценов”. Голяма част 
от тези студенти са завършили в престижни 
западни учебни заведения като Универ-
ситета „Фордам” и Колежа „Барух” в Ню 
Йорк (САЩ), Университета „Ковънтри” (Ве-
ликобритания), Университетите „Еберхард 
карлс” и „Ото Фон Герике” в Германия и 
други. Според доц. д-р Михаил Чиприянов 
–  Директор на Центъра за магистърско 
обучение – „анализът на резултатите от 
тазгодишния прием на студенти в ОКС 
„магистър” визуализира една показател-
на тенденция и е сериозно потвърждение 
за високото качество на преподаване по 
магистърските програми в Свищовската 
академия”.

Общият брой на магистърските програми 
в СА „Д. А. Ценов” вече е 113, като портфо-
лиото от предлаганите програми постоянно 
се обновява. Обучението е ориентирано 
в максимална степен към задоволяване 
интересите на студентите и нуждите на 
реалния бизнес. Добър пример за нова и 
високоатрактивна програма е „Финансов 
мениджмънт” на английски език, където 
обучението се реализира в съответствие 
с акредитацията на Академията и стан-
дартите за управление на качеството ISO 
9001:2008. 

При дистанционното обучение на ма-
гистрите в Свищов се използва модерна 
уеббазирана технология. Предлагат се 
атрактивни такси, които включват всички 
необходими учебни материали. Обучение-
то се организира в неприсъствена форма 
като съществува възможност и за онлайн 
защита на дипломната работа.

Нарастващ интерес 
към магистърските 
програми на 
Стопанската академия

В Стопанска академия „Димитър А. 
Ценов” се чества 80-годишния юбилей на 
проф. д-р ик.н. Димитър Панайотов – Рек-
тор на Свищовското висше училище в пе-
риода 1975 –1979 г. Юбилеят бе отбелязан 
с кръгла маса на тема: „Стратегическото 
и бизнес планиране в икономиката на 
знанието”, която се състоя в Академичен 
корпус „Юг”. При честването на годиш-
нината бе представена и новата книгата 
на професора „Управленски парадигми”, 

издадена съвместно с Академичното 
издателство, която предизвика инте-
реса на аудиторията и стана повод за 
ползотворна дискусия. Организатори на 
събитието бяха факултет „Мениджмънт 
и маркетинг” и катедра „Стратегическо 
планиране”.

Ръководителят на катедра „Стратеги-
ческо планиране” – проф. д-р Маргарита 
Богданова, представяйки в краткост про-
фесионалната биография на проф. Пана-
йотов, го определи като „човекът, който 
изгради основите на научна школа по 
управление и планиране, успешно съче-
тал управленската теория с практиката”. 

По време на кръглата маса бяха пред-
ставени и доклади, подготвени от докто-
ранти и преподаватели от катедра „Стра-

тегическо планиране” и от други катедри. 
Участниците в кръглата маса дискутираха 
системния подход в регионалното раз-
витие, концепцията за управление на 
знанието, ролята на регионалния имидж 
за повишаване атрактивността на тери-
ториалните единици и др. 

Научен форум по случай 80-годишния 
юбилей на проф. Д. Панайотов От стр. 1

А началото бе поставено чрез 
огромното дарение на свищовския 
родолюбец Димитър Апостолов 
Ценов (1852 – 1932 г.). Голямото си 
състояние, което натрупал, даря-
ва за откриване и поддържане на 
висше търговско училище в Сви-
щов (Завещанието от 1 септември 
1912 г.). В писмото си до кмета на гр. 
Свищов дарителят пише: „Аз имах 
една мечта – да направя нещо за 
родния си град, в който захванах 
своето търговско поприще, и за 
българина, комуто изглежда пред-
стои още много културна борба, 
додето ще може да постигне своята 
справедлива, национална и човеш-
ка кауза.”

Дарените имоти, ценни книжа и 
налични пари се оценяват (към 1912 
г.) на 5 милиона златни лева. Следо-
вателно това е второто по големина 
дарение за просветни цели в Бълга-
рия, след това на братята Евлоги и 
Христо Георгиеви (6 млн. зл. лева) 
за Софийския университет.

Със Завещанието от 1912 г. Дари-
телят осмисля целия си живот, по-
ставя непреходен венец на своето 
дело и дава нов тласък за напре-
дъка на родния си град Свищов, за 
развитието на стопанската просве-
та и наука. Това е безценният плод 
на неговите стопански, духовни и 
културни начинания, характерни 
за благородните люде, поставили 
ясната цел на своя живот – съграде-
ното да остане за благото на идните 
поколения строители на стопанския 
и културния напредък на Родината.

Ще припомним, че Димитър 
Апостолов Ценов в своето Завеща-
ние от 1912 г. определя и нарежда: 
„щом чистият приход от фонда ... 
достигне 300 000 златни лева годиш-
но, веднага да се основе и издържа 
от прихода на фонда, едно Висше 
търговско училище в Свищов по 
подобие на германските висши учи-
лища...” По това време в България 
все още няма такова висше тър-
говско училище. Основаният през 
1888 г. (по инициатива на свищовеца 
проф. Иван Шишманов) Висш пе-
дагогически курс при Софийската 
държавна класическа гимназия 
има специалности по философия, 
история и славянска филология. От 
1 януари 1889 г. този педагогически 
курс се превръща във Висше учи-
лище, от 1904 г. – Софийски универ-
ситет, при Юридическия факултет 
на който има Държавно-стопански 
отдел. Следователно към годината 
на Завещанието, с което Димитър 
Ценов определя да се създаде и 
издържа с неговите пари и имоти 
едно Висше търговско училище в 
Свищов, в България има само едно 
висше училище – Софийският уни-
верситет – с Държавно-стопански 
отдел към един от факултетите му. 
Това означава, че през 1912 г. Да-
рителят чрез своето Завещание 
определя да се създаде и издържа 
първото в България Висше търгов-
ско училище, и то да бъде в неговия 
роден град – Свищов!

Проф. д-р ик.н. 
Радков В. Радков
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С присъждане на зва-
нието „Почетен професор 
на Стопанската академия” 
в Свищовското висше 
училище се отдава почит 
и признание към допри-
насящите за развитието и 
просперитета на родната 
Алма Матер. 

На тържествена цере-
мония почетното звание 
бе присъдено на проф. 
д-р ик. н. Камен Каменов 
– ръководител на катедра 
„Мениджмънт”. 

Личностните и профе-
сионалните успехи на 
номинирания представи 
зам.-ректорът доц. д-р 
Теодора Димитрова. Под-
чертавайки, че проф. Ка-
менов е „сред най-успе-
лите хора в своята област 
на професионално разви-
тие”, тя поясни, че профе-

сионалните му интереси 
са свързани с проблемите 
на човешкия фактор и не-
говата реализация в со-
циалните системи. „В тази 
насока проф. Каменов е 
създал научна школа, обе-
динявайки изследвания-
та на преподаватели от 
Стопанската академия и 
страната в това актуално 
за ХХІ век направление”. 

Академичното слово на 
новия почетен професор 
бе на тема: „Къде се крие 
социалният ни потенциал 
– управленски поглед?”. 
Изборът на темата той 
обясни с факта, че в тези 
трудни времена хората 
изпитват затруднения не 
само от личен характер, 
а затруднения, за които 
често пъти не можем да 
дадем дефиниция и да оп-

ределим защо са такива. 
Проф. Каменов представи 
обществено-икономиче-

ската система като „един 
двигател, който работи, на 
скорост е, обаче трудно се 

движи, дори на моменти 
има опасност да спре, да 
загасне”. По думите му 

причината за това е „една 
дръпната ръчна спирач-
ка”, която е „поведението 
на човека”. Анализирайки 
човешкия фактор, той ко-
ментира кои са нещата, 
които обединяват и които 
различават хората, какво 
се крие зад социалната 
завеса от поведенчески 
прояви, кои са базовите 
ценности при развитите 
общества и в нашата стра-
на. Лекцията на почетния 
професор предизвика 
множество въпроси и раз-
съждения. 

Церемонията завърши 
с православното пес -
нопение „Многая лета”, 
което прозвуча в чест на 
почетния професор на 
Стопанската академия 
– проф. д-р ик. н. Камен 
Каменов. 

Проф. д-р ик. н. К. Каменов – „Почетен професор на Стопанската академия” 

С кръгла маса в Стопанска акаде-
мия „Димитър А. Ценов” бе чества-
на 25-та годишнина от създаването 
на секторна програма „Еразъм” 
на Европейския съюз и 15 години 
участие на България в европейската 
програма за мобилност, свързана 
с висшето образование. Форумът, 
организиран от Центъра за между-
народно сътрудничество и проекти 
(ЦМСП) при Стопанската академия, 
е част от националния план за отбе-

лязване на годишнината на програ-
ма „Еразъм”. 

Кръглата маса бе посветена на 
основните проблеми и добрите 
практики, свързани с осъществява-
не на студентските и преподавател-
ските мобилности по програмата, 
финансирана от ЕС. Участие във 
форума взеха студенти и преподава-
тели, координатори на програмата 
от Стопанска академия и от други 
висши училища в България. 

25 г. секторна програма „Еразъм”

По програма "Еразъм" Стопанска 
академия „Димитър А. Ценов” си 
партнира с два университета в 
Турция – Университет Истанбул и 
Университет Орду в едноименния 
турски град. Преподавателската 
мобилност между партньорските 
университети стартира през месец 
май с гостуване на доц. д-р Пламен 
Пътев от Стопанската академия в 
Университета Орду. Пред студенти 
и преподаватели от Факултет „Ико-
номика и администрация”, който е 
позициониран в черноморския град 
Юние и в който се обучават 1600 
души, свищовският преподавател 

от Катедра „Финанси и кредит” 
изнесе лекция на тема: „Портфейлен 
м е н и д ж м ъ н т ”.  Го в о р е й к и  з а 
инвестициите в ценни книжа чрез 
примери с турски компании, доц. 
Пътев предизвика голям интерес и 
невиждана до момента активност 
сред студентите и преподавателите, 
които след лекцията го засипаха 
с въпроси относно икономиката 
на България и на Турция. Със 
своето гостуване свищовският 
пр е п од ав ат е л  пр е д извика  и 
заинтересованост сред турските 
си колеги за съвместни проекти и 
научни публикации. 

Първите преподавателски 
мобилности по "Еразъм" с Турция

Четири новоосновани 
Алумни клуба се присъе-
диниха към Асоциацията 
на възпитаниците на Сто-
панска академия „Дими-
тър А. Ценов” (Алумни 
асоциация). С новопри-
етите броят на клубове-
те, която бе създадена 
през 2010 г., вече достиг-
на десет.

Повод за основаване-
то на клубовете станаха 
проведените в родната 
Алма Матер другарски 
срещи на випуски, завър-
шили висшето си образо-
вание в Свищов преди 30, 
40, 50 години. 

Празничните цере -
монии се проведоха в 
аулата на Стопанската 

академия, където нейни-
те възпитаници изслуша-
ха химна на Република 
България и студентския 
химн. Присъстващите 
на другарските срещи 
имаха възможност да 
проследят филм за раз-
витието и постиженията 
на свищовската Алма 
Матер. 

Нови Алумни клубове във Висшето училище

„Пак ще се срещнем 
– след десет години” си 
обещават всички за -
вършващи средно или 
висше образование у 
нас, припявайки си из-
вестната песен „След 
десет години” на бъл-
гарската рок група ФСБ. 
Това си обещаха и въз-
питаниците на Стопанска 
академия „Димитър А. 
Ценов”, завършили спец. 
„Финанси” през 2002 г. 

През м. юни, 10 години 
след завършването им, 
тяхната другарска среща 
започна по същия начин 
както и първият им уче-
бен ден в Свищовското 
висше училище – на сту-
дентските банки в аулата 
на родната Алма Матер, 
под звуците на химна на 
Република България и 
студентския химн, обле-
чени обаче с официални 
академични тоги и шапки. 

Всеки присъстващ на 
другарската среща полу-
чи признателна грамота 
от катедрата за това, 
че през 1998 г. е избрал 
Стопанската академия 
за свой „икономически 
пътеводител”, „инвес-
тирал е своята бурна 
младост” в изучаването 
на финансите в града 
на Щастливеца и „гордо 
носи в сърцето си край-
дунавската Алма Матер”. 

Отново след 10 години...

Студенти от Стопанска 
академия „Димитър А. 
Ценов” завоюваха 1-во 
място в Международ -
на лятна икономическа 
школа в Украйна. Еже-
годният научен форум се 
организира от Донецкия 
национален университет 
и тази година се про -
веде за 16-ти пореден 
път. В международната 
проява участват студен-
ти от десетки държави, 
сред които са Германия, 
Англия, САЩ, Япония, 
Египет, Русия, Франция, 
Италия, Грузия, Армения, 
Латвия, Сърбия, Индоне-
зия, а работните езици 
са руски, украински и 
английски.

Стопанската академия 
е традиционен участник в 
младежкия научен форум 
от самото начало. През 
годините възпитаници на 
Свищовското висше учи-
лище са завоювали при-
зови позиции, но сега за 
първи път печелят първо 

място. В тазгодишното, 
16-то издание на между-
народния форум, Акаде-
мията бе представена от 
5 студенти с ръководител 
асистент Йордан Нейков. 
Първото място в „надпре-
варата” между младите 
учени завоюваха Сла-
вка Василева и Никола 
Илиев – третокурсници от 
специалност „Финанси”. 
Техният екип заинтригува 
аудиторията с предста-
вения на английски език 
доклад на тема: „Макро-
икономически индикато-
ри и влияние на кризата 
върху тренда им”. В своя-
та презентация свищов-
ските финансисти анали-
зираха икономическите 
показатели на страните-
участнички във форума и 
направиха сравнителен 
анализ на икономиките 
на отделните държави за 
последните години. 

В състава на втория 
екип от Стопанската ака-
демия бяха Даниела Три-

фонова, Даниела Живко-
ва и Ергин Азис – също 
треток урсници, спец. 
МИО. Те представиха до-
клад на тема: „Глобална 
икономическа криза”. В 
своята разработка сви-
щовските студенти комен-
тираха не само глобална-
та икономическа криза, 
но представиха и свои 
виждания за евентуална 
енергийна криза поради 
изчерпване на енергийни-
те ресурси на планетата. 

За участниците в Меж-
дународната лятна иконо-
мическа школа бяха орга-
низирани и посещения на 
културни и исторически 
забележителности в До-
нецка област. 

Освен със самочувст-
вието на победители в на-
учната проява и приятни 
впечатления, свищовски-
те студенти се завърнаха 
от Украйна и с много нови 
лични приятели и познан-
ства за бъдещи професио-
нални контакти.

Студенти от Стопанската академия завоюваха 
1-во място в международен научен форум
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АИ “Ценов”

Мис "Академия 2012"

Стопанска академия „Димитър А. 
Ценов” организира ежегодно „Лятно 
училище” за студенти от чуждес-
транни партньорски висши учебни 
заведения. Координатор на инициа-
тивата е Центърът за международно 
сътрудничество и проекти с директор 
проф. д-р ик.н. Таня Горчева. През 
последните години тематичният об-
хват на Лятното училище се насочва 
към проблемите на изграждането 
и функционирането на Зоната за 
Черноморско икономическо сътруд-
ничество. След приемането на Бъл-
гария и Румъния в ЕС названието на 
лятното училище се дефинира като 
„Зоната за Черноморско икономиче-
ско сътрудничество и Европейският 
съюз – икономическо коопериране и 
културно сътрудничество”. 

През лятото на 2012 г. от възмож-
ността за обучение в Свищов се 
възползваха студенти от 6 висши 
училища от Украйна и Молдова. В 
обучението участваха възпитаници 
на Донецкия национален универси-
тет, Донецкия национален технически 
университет, Одеския национален 
икономически университет, Терно-
полския национален университет, 
Молдовската икономическа акаде-
мия и Черкаския държавен технологи-
чен университет. С първите пет висши 
училища Стопанската академия 
поддържа дългогодишни взаимоот-
ношения и има двустранни договори 
за сътрудничество, а с Черкаския 
държавен технологичен университет 
договорните отношения са парафи-
рани през 2011 г.  

Студенти от 6 чуждестранни университета 
се обучаваха в „Лятно училище 2012” 

в Свищов
Студенти от Стопанска 

академия „Димитър А. 
Ценов” завоюваха при-
зови места в юбилейното 
10-то издание на „Летен 
университет”. Национал-
ният студентски форум, 
който се проведе в края 
на м. август в к.к. Албена, 
се организира от Нацио-
налното представител-
ство на студентските 
съвети (НПСС). 

„Летният университет 
е социален проект на 
НПСС, целящ да създаде 
условия за изграждане 
на активен диалог между 
студентските общности 
на висшите училища, по-
средством участието им 

в обучения, семинари, 
спортни и културни съ-
бития” – поясни предсе-
дателят на НПСС – Ангел 
Георгиев. 

В тазгодишно издание 
на „Летен университет” 
участваха около 400 сту-
денти от висши учили-
ща в България, спортни 
клубове и делегации, 
студентски организации 
и индивидуални пред-
ставители. На официал-
ното откриване предсе-
дателят на НПСС запали 
символичния за проявата 
„олимпийски огън”. 

Свищовската акаде-
мия представиха сту-
денти от различни спе-

циалности и курсове на 
обучение в степените 
„бакалавър” и „магис-
тър” . 

Студентският форум 
уважиха вицепрезиден-
тът на РБългария Мар-
гарита Попова, която 
изнесе лекция на тема: 
„Президентската инсти-
туция и взаимодействи-
ето й с другите власти”, 
и министърът на обра-
зованието, младежта и 
науката проф. Сергей Иг-
натов, който съвместно 
с д-р Евелина Христова 
представиха проекта 
на образователното ми-
нистерство „Студентски 
практики”. 

Призови места в 
„Летен университет” – 2012

А н т о а н е -
та Стефанова, 
възпитаничка 
на Стопанска 
академия „Ди-
митър А. Ценов” 
– Свищов, стана 
световен шам-
пион по уско -
рен шахмат за 
жени за 2012 г. в 
Батуми (Грузия). 
В 11-кръговия 
турнир българ-
ската гросмай-
сторка, бивша 
световна и ев-
ропейска шам-
пионка, завър-
ши еднолично 
първа с актив 
от 8 ,5 точки. 

Световната титла си оспорваха 50 топсъстезател-
ки. След Ети (както е известна сред колегите си 
Стефанова) завършиха състезателките от световния 
елит Александра Костенюк (Русия) и Хъмпи Конеру 
(Индия) с равен резултат от 8 точки, но с различни 
допълнителни показатели. 

Наша възпитаничка – 
световен шампион по ускорен 
шахмат за жени за 2012 г.

10 студентки от Стопан-
ска академия „Димитър 
А.Ценов” достигнаха до 
участие в конкурса Мис 
"Академия 2012" след прове-
ден предварителен кастинг. 
Конкурсът, организиран от 
Студентския съвет и Ви-
сшето училище, е ежегоден 
и се  провежда от 2005 г. в 
навечерието на 24-ти май.

За Мис "Академия 2012" 
ж урито с председател 
проф. д-р Величко Адамов 
избра Паолина Ангелова 
– II курс, специалност „Фи-
нанси”. Короната й предаде 
миналогодишната победи-
телка в конкурса Илияна 
Сиракова. Първа подглас-
ничка стана първокурс-
ничката Неделина Стама-
това, спец. „Маркетинг”. На 
трето място журито класи-
ра Женя Стайкова – III курс, 
спец. „Финанси“. 

Четирима студенти от 
Стопанска академия „Ди-
митър А. Ценов” са сред 
общо осемнайсетте сти-
пендианти на Фондация 
„Атанас Буров” за акаде-
мичната 2011 – 2012 г. По 
традиция сертификатите 
на получилите стипендии 
„Буров” бяха връчени на 
официална церемония в 
края на учебната година от 
Председателя на Управи-
телния съвет на фондаци-
ята – Виолина Маринова.  

Ф о н д ац и я  „ Ат ан ас 
Буров” отпуска стипендии 
за студенти от български 
висши учебни заведения, 
които се обучават по ико-
номически специалности, 
като квотата е различна 
за отделните училища. 
Стипендията е в размер 
на 250 лева месечно и 
се получава през девет-
те месеца на съответна-
та академична година. 

За участие в конкурса 
през настоящата учебна 
година са подадени 192 
заявления от студенти 
от 9 университета. Като 
отговарящи на условията 
до конкурса са допуснати 
189 кандидати. На основа-
ние на показаните от тях 
резултати от теста и събе-
седването, Управителният 
съвет на Фондацията ут-
върди 18 стипендианти. От 
Стопанската академия са 
тримата четвъртокурсни-
ци Васил Костов – спец. 
„Финанси”,  Станимир 
Пачев – МИО, Ивайло 
Весков – „Финанси” и 
Петя Димитрова – ма-
гистър „Счетоводство и 
одит в банките”.  Десет от 
стипендиантите са въз-
питаници на УНСС, трима 
са от Икономическия уни-
верситет – Варна и един 
е студент в Софийския 
университет.

Четирима студенти от 
Стопанската академия са 
сред стипендиантите "Буров"

Близо 80 студенти от Стопанска академия „Димитър 
А. Ценов” решаваха глобалния онлайн тест под мотото 
„Един тест, хиляди работодатели”. Стандартизираният 
тест е развит от Института към международната ком-
пания за финансови услуги Bloomberg в партньорство 
с престижни финансови институции и университети 
от целия свят. Провеждането на теста в Свищовското 
висше училище се организира и координира от локал-
ния офис на студентската организация на AIESEC и по 
информация от експрезидента на офиса – Ивайло Вес-
ков – Стопанската академия е първото в страната ни 
висше учебно заведение, в което се провежда онлайн 
теста на Bloomberg. 

Решаването на този тест дава възможност на сту-
дентите да покажат своите знания и умения във финан-
совата сфера. Позволява им да съизмерят амбициите 
си за финансова кариера, да разкрият своите силни 
страни, подходящи за финансовата индустрия, и да 

демонстрират своята добавена стойност пред стотици 
и дори хиляди специалисти по човешки ресурси в цял 
свят. След попълване на теста студентите вече влизат в 
база данни, до която достъп имат големите финансови 
компании. Така те могат реално да преценят качествата 
на конкретния студент и директно да му изпратят оферта 
с интервю за работа. 

Решаването на теста за възпитаниците на Стопан-
ската академия бе организирано в две сесии. Това им 
осигури възможност за времето от 3 астрономически 
часа напълно безплатно да покажат своите знания така, 
както вече са направили техни колеги от университети 
по цял свят. Тестът е на английски език и покрива редица 
предмети, като финанси, глобални пазари, инвестицион-
но банкиране, математика и езикови умения. Въпреки 
многото затрудняващи въпроси и недостатъчното време, 
резултатите на свищовските студенти са близки до сред-
ните постижения на връстниците им от цял свят. 

Пред работодатели от цял свят

Срещ а-диск усия на 
тема „Ключови компетен-
тности на младия марке-
тингов специалист”, която 
се проведе в Стопанска 
академия „Димитър А. 
Ценов”, предизвика из-
ключително висок ин -
терес сред студентите. 
Форумът се проведе по 
инициатива на Marketing 
Academy Club с активното 
съдействие на Образова-
телен и кариерен център 
при Висшето училище. В 

ролята на презентатори 
в дискусията се включиха 
управителят на JobTiger 
Светлозар Петров и ко-
легите му от компанията 
Нели Малакова и Денис-
лава Симеонова. В диску-
сията участваха членове 
на Marketing Academy Club 
и  студенти от различ-
ни специалности, между 
които най-ярко се изя-
виха обучаващите се в 
специалност „Маркетинг”. 
Във форума участваха и 

редица преподаватели, 
сред които проф. д-р Ви-
олета Краева – декан на 
факултет „Мениджмънт и 
маркетинг”, доц. д-р Тодор 
Кръстевич – ръководител  
на катедра „Маркетинг”.

Срещата имаше за цел 
да даде поглед върху тър-
сенето на специалисти по 
маркетинг от гледна точка 
на работодателите. Гост-
лекторите представиха 
ключовите компетенции, 
които се ценят най-много 

от работодателите; какви 
са тенденциите в тър -
сенето на маркетингови 
специалисти; какво да 
очакват търсещите про-
фесионална изява. Всич-
ко това бе подкрепено и 
онагледено с редица при-
мери от практиката. 

Ключови компетентности на 
младия маркетингов специалист


