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60 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“ И ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“
Уважаеми колеги,

Всеки юбилей е основателен повод за равносметка на изминатото и
постигнатото, на преодоляното и изживяното,
той е своеобразен крайъгълен камък в живота
на човека или общността
в личен или в професионален план.
6 0 - годишнината на
факултетите „Финанси”
и „Стопанска отчетност”
при Стопанска академия „Д. А. Ценов”, която
отбелязваме непосредствено след годината
на вековния юбилей от
завещанието на нашия
патрон, е събитие, съизмеримо с най-светлите
моменти от историята
на Свищовската А лма
Матер.
Като човек, преминал
през всички етапи на
академичното израстване – от студентската
скамейка до преподавателската катедра, ръководител на катедра „Фи-

нанси и кредит”, декан
на факултет „Финанси”
и ректор на СА „Д. А.
Ценов”, се чувствам дълбоко свързан с пробле-

мите и вълненията, с
творческите дирения и
търсенето на верните
посоки през годините; с
пулса на всички, работили за развитието и утвърждаването на двата
факултета като водещи
звена не само в академичното пространство
на нашето училище, но

и в страната, в обучението по финансови и
счетоводни науки. Усещам и онази невидима
връзка с хилядите наши
възпитаници, в които
сме инвестирали част
от себе си – от нашите
знания, опит, умения, от
задъханите си делници
и от световъзприятието
си. Всичко това създава
усещането за пълноценност на битието ни.
60 години на фона на
хилядолетната история
с а е д в а з аб е л еж има
прашинка, к ъм която
историците по изключение ще проявят научен
интерес. 60 години от
77-годишната история
на едно висше училище,
когато се раждат, развиват и утвърждават на
образователния пазар
сериозни научни школи
– по застраховане, по
финанси, по счетоводство – са основателен
повод за гордост и размисъл. Това е време,

през което поколения
учени с безспорен професионализъм, респектираща ерудиция и творчески размах защитаваха каузите на финансовите и счетоводните
науки. Запалваха с тях
сърцата на генерации
с т уден т и, кои то впо следствие от позициите
на водещи специалисти
достойно представяха
и защитава ха своите
учители.
Това са години, през
които ни бе съдено да
преодоляваме изкушенията на времето, да
надмогваме трудностите
на прехода и с отправен
взор към предизвикателствата пред родното
образование, заредени
с новаторски идеи и конкурентоспособни стратегии, да се утвърдим и
впишем достойно в българското образователно
пространство.
Всичко това носи белези те на всеотд аен

труд, на висок професионализъм, на осъзната отговорност и изпълнен дълг към първоучителите. Техните достойни дела ни задължиха
да следваме завета, да
доизграж даме започнатото и да го обогатяваме с новаторски идеи
и прак тики. Затова и
делото им успя във времето, то препотвърди
смисъла и значимостта
на стореното преди шест
десетилетия.
Уважаеми колеги,
С удоволствие честитя 6 0 - г о д и ш н и я
юбилей на Факултет
„Финанси” и Факултет
„Стопанска отчетност”
на всички – студенти,
п р е п о д а в а т е л и, с л у жители, възпитаници,
които се чувстват свързани с тях и усещат
този юбилей дълбоко
със сърцето си!
Ректор:
Проф. д-р В. АДАМОВ

Факултет „Финанси“, факултет „Стопанска отчетност“
60 години – ТРАДИЦИИ, ИНОВАЦИИ, ЛИДЕРСТВО
ази календарна годиТ
на, в края на месец
октомври, Висшето училище чества една особена годишнина – малко

повече от половин столетие от създаването на
факултетите „Финанси” и
“Стопанска отчетност”. И
някак всичко е по-различ-

но – камбанният звън на
Стария часовник е поясен, тихият бял Дунав е
по-величествен, а нашата
Алма Матер, достолепно
възправила снага в центъра на град Свищов, широко
разтваря вратите си за
знаменателния празник.
Днешната среща на гости,
випускници, на професорско-преподавателския
състав искри като въгленче в двата факултета на
СА „Д. А. Ценов” – нашата
благодатна обител. То е
живо, напомня ни, че тук
сме израснали професионално и духовно и ни дава
вяра да продължим напред.
В съзнанието си всеки от
нас е съхранил по нещо от
искрите на факултетите.
Този празник е приятен
повод да обгърнем с поглед миналото и най-до-

брото от него да вложим в
съграждането на нашето
настояще и бъдеще като
факултети.
Утвърждаване
на факултетите
С Указ № 26 на Президиума на Народното
събрание от януари 1952
Висшето училище за стопански и социални науки
– Свищов се преименува
във Висш финансово-стопански институт. Съществуващите специалности
се групират в два отдела
– Финансово-стопански
и Счетоводно-статистически. На следващата година Президиумът на Народното събрание с Указ
№ 289 от 20 август 1953 г.
разпределя и прегрупира
специалностите във ВФСИ
в гр. Свищов, считано от 1
септември 1953 г., в два фа-

култета – Финансово-статистически и Счетоводен.
Фак ултетите сменят
имената си – последователно Финансово - статистически (1953 г.), Финансово-икономически
(1973 г.)���������������
��������������
и Финансов факултет (1993 г.), съответно – Счетоводен (1953 г.),
Отчетно-икономически
(1973 г.) и факултет Стопанска отчетност (1993 г.).
Сменят се поколения преподаватели, дипломират се випуски студенти,
менят се декани, обновява се материалната база,
но завещаните традиции
в преподаването на “търговските науки, финансовите науки, търговското
право, банковото дело,
науките по застрахователно дело” остават. Остава скромната лепта на

ръководствата на факултетите „Финанси” и “Стопанска отчетност”, които
със своите професиона-

лизъм, ерудиция, взискателност, точност на
изводите, прецизност на
решенията утвърждават
факултетите като лидери
в университетския свят
на България. На 4 стр.

октомври 2013
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60 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“
Катедра „Финанси и кредит“ – Катедра „Обща теория на икономиката“
лидерство, творчество, иновации
Факултет „Финанси“ в дните на 60-годишнината си може да се гордее със своите структурни звена. Сред тях с пионерната си роля и
мисия за финансовото познание, образование
и научни изследвания изпъква катедра „Финанси и кредит“ – първата българска финансова
катедра. В нейната вече 61-летна история са
вплетени имената на водещи учени с национална и международна слава. Това е катедра, дала
на практиката десетки хиляди възпитаници със
степените „бакалавър” и „магистър”. Това е катедра с над 100 успешно защитени доктората с
научен шифър „Финанси, парично обращение,
кредит и застраховка”.
С фокус върху поредицата от чествания,
посветени на 60-годишнината на катедрата и
факултета през 2012 и 2013 г., се организираха
редица научни форуми и инициативи, които
събраха стотици участници – учени, студенти и
представители на бизнеса и администрацията.
Сред тях може да посочим: студентската кръгла маса „Антикризисна политика и финансови
решения” (04.05.2015 г.); научно-методическата
конференция „Финансовото образование и
научните изследвания във висшите училища в
България – стратегия „Европа 2020” (10.11.2012);
националната студентска научна конференция
„Финансиада 2012” (10.11.2012); традиционната
магистърска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата – 2012“ (21.01.2013 г.); студентската научна сесия на тема: „Решения за бизнес
развитие и икономически растеж“ (16.04.2013 г.).
Организираните от катедра „Финанси и
кредит“ научни форуми привлякоха за активно
участие над 250 студенти, което може да се
отчете като своеобразен връх в студентското
научно творчество в СА „Д. А. Ценов“ и пряк резултат от последователната мандатна политика
за провеждане на „обучение чрез изследвания
и изследвания чрез обучение“.
Чрез обслужване на целия спектър от финансови професии и длъжности се осигурява

базисната бакалавърска подготовка в трите
водещи направления („Корпоративни финанси”, „Публични финанси” и „Банково дело”).
Профилираната магистърска подготовка за
спец. „Финанси“ традиционно се отличава с
иновативност, мултиезичност и достъпност за
всички категории кандидати – икономисти, колежани и неикономисти. С дипломирани над 14
хиляди висшисти-магистри (след въвеждане на
степенното обучение) катедрата днес развива
пет водещи магистърски програми: „Финансов
мениджмънт” – с ръководител проф. Величко
Адамов, „Financial Management” – с ръководител
проф. д-р Андрей Захариев, „Банков мениджмънт” – с ръководител проф. д-р Теодора Димитрова, „Финансово управление в публичния
сектор” – с ръководител проф. д-р Румяна Лилова
и „Инвестиционен мениджмънт” – с ръководител
доц. д-р Стефан Симеонов. Създадената през
1999 г. от г-н Ректора проф. Адамов магистърска
програма по „Финансов мениджмънт“ се явява
първата в историята на академията програма в
дистанционна форма, дала конкурентно предимство и иновационен заряд за палитрата от образователни продукти на катедрата, факултета и
висшето училище като цяло.
Днешният облик на катедрения колектив
е пряко свързан с благородната и отговорна
мисия по обучението на студенти и докторанти, където философията на образователната
технология е насочена към подготовката на
„Финансисти, които могат”. Така перманентните инвестиции в развитие на академичния
състав, постигнатите най-високи стандарти за
качество, установеното доверие и плодотворни
контакти с национални и задгранични партньори се явяват атестат и гаранция за бъдеща
експанзия и устойчиво развитие на катедрата
„Финанси и кредит“, специалност „Финанси“ и
факултет „Финанси“.
Проф. д-р А. ЗАХАРИЕВ
Ръководител катедра

Катедра „Обща теория на икономиката” е неизменна съставна
част на факултет „Финанси”.
Дисциплината „Политическа икономия” се преподава във Висшето търговско училище в Свищов още от неговото основаване.
Ако се приеме, че през 30-те и 40-те години учебни дисциплини и
катедра са отъждествявани, тя с право може да числи към първите
катедри на Академията. Официално обаче тя е учредена през 1950
г., като само за кратко се е числяла към Счетоводно-статистическия факултет и почти неизменно е била част от „Финансово-икономическия факултет (днес факултет „Финанси”).
Пръв преподавател в катедрата е акад. проф. Георги Данаилов
– един от родоначалниците на българската икономическа наука,
един от създателите на теорията и методологията на статистиката и основоположник на демографията в страната, учен практик
и виден общественик. След него в катедрата постъпва чл.кор.
проф. Т. Владигеров, защитил докторат по „стопански и социални
науки” в Берлинския университет, приват доцент в Хумболтовия
университет, бивш началник на кабинета на министър председателя на НРБ. Двамата поставят началото на научната школа по
Политическа икономия в Академията. Неоценима е заслугата на
проф. Владигеров за привличането в катедрата на редица млади и
талантливи асистенти като Петко Спирков, Минко Русенов, Стефан
Станев, Петър Мастиков, Иван Хаджииванов. През 50-те години в
катедрата са привлечени Чавдар Беязов, Делчо Порязов, Петко
Петков, Симеон Лалев, а през 60-те Бенжамин Варон, С. Христов,
П. Михайлов, Симеон Цонев, Г. Стефанов.
От началото на 70-те години във връзка с нарасналия прием
на студенти академичният състав на катедрата значително се
увеличава. Понастоящем в нея работят 15 утвърдени преподаватели, посветили дейността си на изследване на актуални и
значими социално-икономически проблеми и на обучението на
бъдещите кадри. През 2006 г. с решение на АС е одобрено създаването на специалност „Приложна макроикономика”, получила
акредитация от НАОА.
Предвид на това можем да заявим, че както в миналото, така и
днес катедрата заема достойно място в структурата на Факултет
„Финанси” и на Стопанската академия. Тя има значим кадрови
потенциал, притежава богат научен и професионален опит, разполага с необходимите материални и информационни ресурси, което
е предпоставка за по-нататъшно развитие и просперитет както
на самата катедра, така и на факултета и Академията като цяло.
Честит юбилей на двата факултета! Да пребъде във времето
каузата на Академията – този храм на знанието!
Проф. д-р Л. КИРЕВ, Ръководител катедра

Катедра „Чуждоезиково обучение“ Катедра „Застраховане и социално дело“
Дейността на катедра „Чуждоезиково
обучение“ към факултет „Финанси“ е подчинена на мисията на Стопанска академия „Д.
А. Ценов“ в рамките на мандатна програма
2011–2015 г. в основните области от дейността
на Висшето училище.
В областта на образованието и обучението - висококвалифицирана чуждоезикова
подготовка на специалисти–икономисти по
всички бакалавърски и магистърски програми
в редовна, задочна и дистанционна форма
на обучение. Активно участие на катедрата
в дейността на Центъра за професионално
обучение и Центъра за следдипломно и факултативно обучение чрез кадрово обезпечаване
с квалифицирани преподаватели на всички
езикови курсове и сертификатни изпити. Перманентно повишаване качеството на обучение чрез използване на модерни технологии.
В областта на науката, научните изследвания и научните форуми - следване на успешната политика за научно израстване на
академичния състав съгласно изискванията
на Закона за развитие на академичния състав. Организиране на научни изяви и форуми
с цел популяризиране на научната продукция
на Академията и като специалисти с повече
от един чужд език, говорим в страните от

Европейския съюз, обезпечаване на учебния
процес с актуални специализирани издания и
авторови учебници и учебни помагала, двуезични и многоезични речници за всички сфери
на икономиката, сборници с езикови тестове,
сборници с допълнителни езикови упражнения
и казуси. Съвместни инициативи, кръгли маси,
дискусии с преподаватели от други катедри,
регулярни срещи със студентите от различни
специалности с цел актуализиране на специализираните езикови публикации на катедрата,
съобразени с нуждите на конкретни изучавани дисциплини. Развитие на образователни
продукти на чужд език, следвайки стратегическите задачи на Академията за усвояване на
пълния пазарен потенциал на магистърското
обучение. Стимулиране на студентската дейност чрез организиране на езикови конкурси,
написване на есета на актуални теми на един
от петте преподавани езици в катедра „Чуждоезиково обучение“, чуждоезикови викторини и
презентации с цел изграждане и развитие на
многоезична компетентност сред студентите
като съществена необходимост за бъдещата
им реализация в многоезична Европа и в глобализиращия се свят.
Ст. преп. Е. УЗУНОВА
Ръководител катедра

От създаването си през 1950 г. до 1995 г.
катедра „Застраховане и социално дело“ е
единствената в България катедра, която подготвя специалисти в областта на застраховането и
социалното дело. Днес катедрата продължава
да утвърждава позициите си на водещо в това
направление научно звено в страната.
Към настоящия момент в състава на
катедрата са включени 12 преподаватели,
от които двама професори, петима доценти,
петима асистенти. Обучават се десет докторанти. Създадена е благоприятна среда за
развитието и научното израстване на всички
преподаватели.
Научноизследователската дейност на катедрата е богата и разнообразна. За периода
2012-2013 г. преподавателите от катедрата
имат следните публикации: 9 учебника, 2
монографии, 5 студии, 11 статии, 12 доклада,
като 11 от тях са представени в страната, а
един – в чужбина.
Преподавателите от катедрата се включват при разработването на научноизследователски проекти по актуални за българската
икономика проблеми. Така например през
2011 г. са реализирани два научноизследователски проекта на тема: „Застраховането и
осигуряването в контекста на икономическия

профил на социалната сигурност в условията
на пазарно стопанство” и „Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020”. Последният
е реализиран съвместно с преподаватели от
катедра „Финанси и кредит“.
Катедра „Застраховане и социално дело”
поощрява мобилността на преподавателите
по програма „Еразъм”. За периода 2009-2012
г. двама преподаватели от катедрата са изнесли лекции в три чуждестранни университета: Технологичен университет в гр. Каунас
(Литва), Университета в гр. Калиш (Полша) и
Университета в гр. Малага (Испания).
През месец ноември 2013 г. предстои
провеждане на работна среща–дискусия с
представители от застрахователната и осигурителната практика, с цел да се установят
търсените от работодателите знания, умения
и компетенции и да се адаптират учебните
програми към изискванията на бизнеса. По
този начин възпитаниците на специалност
„Застраховане и социално дело” ще имат
конкурентни предимства на пазара на труда
и ще намерят успешна реализация в застрахователните и осигурителните дружества.
Проф. д-р Б. ИЛИЕВ
Ръководител катедра
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования

Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации

Уважаемый
Господин Ректор, профессор Величко Адамов,
уважаемые профессор Румяна Лилова
и профессор Атанас Атанасов,
дорогие сотрудники Академии, коллеги и друзья!
От всей души поздравляем Вас
Со значимым событием в жизни Академии
60-летним Юбилеем фак ультетов
„Финансов”
и „Хозяйстенной отчетности”!

Сохраняя верность традициям, руководство и профессорскопреподавательский коллектив фак ультетов обеспечивают
динамичное развитие Академии, активно реализуют
инновационные проекты, укрепляя ее статус в международном
научно-образовательном сообществе!
О высоких результатах деятельности фак ультетов за эти годы
свидетельствуют успешный профессиональный
и личностный рост Ваших выпускников,
международное признание научных и учебно-методических
достижений Вашего профессорско-преподавательского состава!
Желаем всему Вашему коллективу
творческого вдохновения, здоровья, энергии для реализации
всех задуманных планов и надежд, дальнейшего развития программ
подготовки специалистов в области финансов и хозяйственной
отчетности на благо экономики всей Болгарии!
С уважением
ректор
Донецкого национального
университета
декан
экономического фак ультета

Р.Ф. Гринюк
Г.А. Черниченко

По случаю 60-летия со дня основания
Факультета финансов
и Факультета хозяйственной отчетности
Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова
Уважаемый профессор Величко Адамов!

Примите наши искренние поздравления по случаю знаменательного события – 60-летия со дня основания Факультета финансов и Факультета хозяйственной отчетности возглавляемой
Вами Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова.
Факультет финансов и Факультет хозяйственной отчетности с 1953 года играли и продолжают играть одну из ключевых
ролей в истории Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова, готовя
высококвалифицированных специалистов в сфере экономики, финансов и банковского дела.
За счет продуктивной и квалифицированной работы профессорско-преподавательского состава Факультета финансов
и Факультета хозяйственной отчетности возглавляемая Вами
академия продолжает отстаивать свой авторитет и лидирующие
позиции в мировом образовательном и научном пространстве.
Хозяйственную академию им. Д.А. Ценова и Финансовый
университет связывают тесные дружеские отношения сотрудничества и партнерства. Эти отношения приносят обоюдную
пользу, и мы очень надеемся, что в будущем они будут только
развиваться и укрепляться.
В связи с замечательным юбилеем примите, уважаемый профессор Величко Адамов, наши искренние пожелания Вам лично,
руководству Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова и всему
профессорско-преподавательскому составу Факультета финансов
и Факультета хозяйственной отчетности дальнейших успехов
в педагогической и научной деятельности, новых идей, стабильности и процветания!
С глубоким уважением,
Ректор

М.А. Эскиндаров

Уважаеми професор Адамов,
професор Лилова, професор Атанасов,

Уважаемый проф. д-р В. Адамов!
Уважаемые преподаватели и студенты
Хозяйственной академии им. Д. А. Ценова!
Примите искренние поздравления по случаю знаменательной даты —
60-летия Факультета «Финансы» и Факультета «Хозяйственная отчетность»! Все эти годы Хозяйственная Академия пользуется заслуженным
авторитетом как крупный образовательный центр, подготовивший
тысячи высококвалифицированных специалистов. Вы по праву можете
гордиться своими выпускниками, которые своей многогранной деятельностью заслужили всеобщее признание. Академия славится своими
богатыми традициями, сильным профессорско-преподавательским
коллективом.  	
Ваши научные достижения стали незаменимым помощником в профессиональном развитии и работе финансистов, бухгалтеров, аудиторов!
Мы ценим нашу дружбу и плодотворное сотрудничество!
Желаем вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, творческого
вдохновения, личностного роста и новых достижений на Вашем профессиональном пути!
С глубоким уважением,

От името на студентската общност на Стопанска академия
„Димитър А. Ценов“, гр. Свищов имаме удоволствието да Ви
поздравим по случай 60-годишнината на факултет „Финанси“ и
факултет „Стопанска отчетност“.
Приемете нашите дълбока благодарност за постигнатите
успехи и съхранените традиции от два от най-големите факултета в нашата Алма Матер. През годините нейните възпитаници
достойно защитават името й във всички сектори на икономическия и обществено-политическия живот, с които ги свързва
професионалната реализация.
Приемете искрените ни пожелания за здраве и професинални успехи.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Веселина ГЕОРГИЕВА
Председател на Студентския съвет
Уважаеми колеги,
От името на най-голямата студентска организация в света,
AIESEC, с локален офис град Свищов, Ви поздравявам по случай 60-годишнината от създаването на факултет „Финанси“ и
факултет „Стопанска отчетност“. Благодарение на тези два
факултета ние имаме възможността да се обучаваме в едни от
най-престижните специалности в България, да трупаме знания
в икономическата сфера и да се изграждаме като бъдещи професионалисти-икономисти.
Благодарим на всички преподаватели от факултет „Финанси“ и факултет „Стопанска отчетност“ за ентусиазма, за отдадеността, с които работят. Благодарение на това ние знаем
какво искаме, умеем да си поставяме цели и продължаваме да
се развиваме.
Поздравяваме Ви с 60-ата годишнина на двата факултета и
желаем да пребъде във времето заченатото от първоучителите.
Мирослав ДИМИТРОВ
Председател на студентска организация AIESEC-Свищов
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Факултет „Финанси“, факултет „Стопанска отчетност“ От 1 стр.
Историческата памет и
признателност ни задължават да отдадем дължимото
на деканите на факултет
“Финанси”: проф. Минко
Русенов, проф. Петър Мастиков, доц. Марин Иванов,
проф. Лазар Ралчев, проф.
Иван Иванов, проф. Делчо
Порязов, проф. Славчо Славев, проф. Методи Христов,
проф. Христо Драганов,
проф. Методи Кънев, доц.
Софрони Дилков, доц. Колю
Колев, проф. Радко Радков,
проф. Нено Павлов, проф.
Величко Адамов и проф. Румяна Лилова и на деканите
на факултет “Стопанска отчетност”: проф. Тотю Тотев,
проф. Величко Нанков, проф.
Христо Маринов, проф. Димитър Спасов, проф. Петър
Мастиков, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев,
доц. Стефан Александров,
проф. Мойно Мойнов, доц.
Васил Божков, проф. Васил
Меразчиев, проф. Георги
Баташки, доц. Милка Томева,
доц. Михаил Михайлов, доц.
Стефан Стефанов и проф.
Атанас Атанасов.
Факултетските ръководства винаги са обръщали
сериозно внимание както
на подготовката на висококвалифицирани икономисти
със задълбочени общотеоретични, фундаментални и
практикоприложни знания,
така и на създаването на
значими научни резултати,
обслужващи потребностите
на макроикономическата,
финансовата, банковата,
застрахователната, социалната, счетоводната, контролната и статистическата
теория и практика. Те реализират своите задачи, защото
намират пълна подкрепа от
катедрите, влизащи в тяхната
структура.
Катедри
От самото създаване на
факултет “Финанси” до днес
в неговия състав са катедрите „Финанси и кредит”, „Застрахователно и социално
дело”, от 1965 г. във факултета се включва катедра „Политическа икономика” (днес
„Обща теория на икономиката”), а от 2011 г. – катедра
„Чуждоезиково обучение“.
Основна катедра във факултета е “Финанси и кредит”.
Тя е официално утвърдена
със Заповед на КНИК № 2013
от 10.ІV.1952 г. и не е променяла своето име. Специалността към нея се нарича ”Финанси и кредит”, „Финанси,
кредит и застрахователно
дело” и „Финанси”.

Нейни ръководители през
годините са: проф. Минко
Русенов, проф. Делчо Порязов, проф. Цветан Коцев,
доц. Васко Василев, проф.
Радко Радков, доц. Владинка Костова, проф. Величко
Адамов, доц. Емил Михайлов, доц. Стефан Симеонов
и проф. Андрей Захариев.
Втората катедра във факултета е “Застрахователно
дело”. Тя е създадена през
1949 г., а е утвърдена със
Заповед на КНИК № 409 от
31.01.1950 г. Променяла е
името си от „Застрахователно дело” на „Социално и
застрахователно дело” и на
„Застрахователно и социално дело”. От нея през 1968 г.
се отделя катедра „Социално дело” (съгласно писмо на
МНП № ІV.772 от 7.ІІ.1968 г.).
Със заповед на МНП № РД
-114-113 от 27.ІV.1984 г. двете
катедри се обединяват в
една, а именно “Застрахователно и социално дело”.
Ръководители на катедра
“Застрахователно дело” са
професорите: Велеслав Гаврийски и Христо Драганов,
а на „Социално дело” – проф.
Иван Кацаров, доц. Петър
Пенков, доц. Марин Петров,
доц. Здравко Георгиев. След
тяхното обединение в катедра „Застрахователно и социално дело” ръководители
са: проф. Христо Драганов,
доц. Здравко Георгиев, проф.
Нено Павлов, доц. Кольо
Колев и проф. Боян Илиев.
Третата катедра във факултета е “Политическа икономия”. Създадена е със
Заповед на КНИК № 409 от
31.І.1950 г. От 1992 г. с решение на Академичния съвет
на СА “Д. А. Ценов” името й
е променено на “Обща теория на икономиката”. Тя е
без специалност до 2007 г.,
когато към нея се открива
„Приложна макроикономика”.
Оглавявана е от проф. Тодор
Владигеров (1938 – 1946) – титуляр на дисциплината. При
положение че дисциплина,
специалност и катедра по
онова време е било едно и
също, то той се явява първият
й ръководител. След него тя
е ръководена от проф. Петко
Спирков, доц. Чавдар Беязов,
доц. Бенджамин Варон, проф.
Петър Мастиков, доц. Димо
Грозев, доц. Симеон Лалев,
проф. Петко Петков, проф.
Никола Чонов, проф. Методи
Кънев, доц. Димитър Найденов и проф. Любен Кирев.
Катедра „Чуждоезиково
обучение“ е създадена през
1952 г. и от 2011 г. е включена в
структурата на факултет „Фи-

нанси“. Тя участва активно в
разработването и прилагането на иновативни методи
за ефективно обучение по
чужд език на студентите от
всички специалности при СА
„Д. А. Ценов”. Първите преподаватели по чужди езици са
били чужденци – от Германия
и Франция. Те идват тук по
покана на проф. Димитър
Бъров – първият ректор на
Висшето търговско училище
“Д. А. Ценов“. За ръководители на катедрата последователно са избирани: ст. преп.
Мирослав Минев, ст. преп.
Светлана Сарачилова, ст.
преп. Лиляна Атанасова, ст.
преп. Венцислав Диков, ст.
преп. Елка Узунова.
От създаването на факултет “Стопанска отчетност” в
него функционира една от
първите катедри във Висшето училище – катедра “Книговодство и сметководство”.
Впоследствие тази основна
катедра е преименувана
на “Счетоводна отчетност”.
Специалността към нея първоначално се нарича също
“Счетоводна отчетност”,
по-късно е преименувана на
“Стопанска отчетност”, а понастоящем е “Счетоводство
и контрол”. Ръководители
на катедрата са били: проф.
Господин Тошев, проф. Тотю
Тотев, проф. Васил Павлов,
доц. Пеню Телбизов, проф.
Димит ър Спасов, проф.
Дамян Дамянов и проф.
Васил Меразчиев. В момента ръководител на катедрата
е проф. Михаил Дочев.
Втората катедра във факултета е “Контрол и анализ
на стопанската дейност”. Историята на катедрата датира
от 1974 г., когато се създава
първата в страната самостоятелна катедра “Анализ
и контрол”. Със Заповед
РД-114-113 на Министерството на народната просвета
от 27.04.1984 г. катедрата е
преименувана на “Анализ
и контрол на стопанската
дейност”. През 1995 г. от тази
катедра се обособяват две
катедри: “Анализ на стопанската дейност” и “Стопански и финансов контрол”.
На основание Решение на
Академичния съвет №2 от 29
юни 2011 г. тези катедри се
обединяват в катедра “Контрол и анализ на стопанската дейност”. Специалността
към катедрата е “Стопански
и финансов контрол”.
През годините ръководители на катедрите са били:
доц. Светлозар Ка лчев,
доц. Милчо Найденов, доц.
Йордан Томов, доц. Михаил
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60 години – ТРАДИЦИИ, ИНОВАЦИИ, ЛИДЕРСТВО

Михайлов и проф. Емилиян
Тананеев. В момента ръководител на катедра “Контрол и
анализ на стопанската дейност” е проф. Георги Иванов.
Третата катедра във факултета е “Математика и
статистика”. През 1964 г.
катедрата се обособява с
наименованието “Статистика и математика”, а през
1991 г. наименованието на
катедрата се променя на
“Математика и статистика”.
Специалността към катедрата е “Статистика и иконометрия”. Ръководители
на катедрата са били: акад.
Иван Стефанов, проф. Сте-

искванията за включването
на физическото възпитание
като задължителна учебна
дисциплина в учебните планове и програми на висшето
училище. За ръководители
на катедрата последователно са избирани: ст. преп. Ст.
Николов, доц. Георги Гешев,
ст. преп. В. Енчев, ст. преп.
Николай Нейков, ст. преп.
Костадин Коцев. В момента
ръководител на катедрата
е доц. Христофор Стоянов.
Но какво са факултетите
без студентите! Те са нашето
лице, нашата гордост, приз
нание и оценка на огромния
труд на преподавателския

В следващите години, а
именно – 1972 г. във факултет “Финанси” са 1526 (1001
редовно и 525 задочно), а
във факултет “Стопанска
отчетност” – 2784, от които
1809 редовно и 975 задочно.
През 1980 г. – във факултет
“Финанси” 1030 (редовно 609
и задочно 421), а във факултет “Стопанска отчетност” –
2072, от които 1405 редовно
и 667 задочно. През 1990
г. – във факултет “Финанси”
вече са 1470 (редовно 859 и
задочно 611), а във факултет
“Стопанска отчетност” –
2440, от които 1576 редовно
и 864 задочно. През 2000 г.

От нашите студенти израснаха личности, гордост
не само за двата факултета,
но и за нашето национално
стопанство. Със задоволство ще споменем имената
на проф. д-р ик.н. Делчо
Порязов, проф. д-р Величко Нанков, проф. д-р ик. н.
Димитър Спасов, проф. д-р
ик.н. Методи Христов, проф.
д-р ик.н. Христо Драганов,
проф. д-р ик.н. Дамян Дамянов, проф. д-р ик.н. Марин
Димитров, проф. д-р ик.н.
Васил Меразчиев, доц. Стоян
Александров, доц. Григорий
Вазов, доц. Тодор Недев, д-р
Атанас Кънчев, г-жа Виолина

фан Станев, проф. Никола
Мутафов, доц. Асен Спасов,
доц. Стоян Костов и доц.
Величко Петров. В момента
ръководител на катедрата е
проф. Поля Ангелова.
От 2011 г. в структурата
на факултет “Стопанска отчетност” е и катедра “Физическо възпитание и спорт”.
Основно направление в дейността на катедрата е осъществяване на обучение по
дисциплината “Физическо
възпитание”. В исторически
план организирани занимания по физическо възпитание и спорт във Висшето ни
училище се провеждат от
1950 г. в изпълнение на из-

ни състав.
Студентите
През 1953 г. факултетите
“Финанси” и “Стопанска
отчетност” имат съответно
332 и 571 студенти. Седем
години по-късно във факултет “Финанси” се обучават
717 души, от които 403-ма
редовно и 314 задочно, а във
факултет “Стопанска отчетност” – 1222 души, от които
714 редовно и 508 задочно.
В 1965 г. те вече са: във факултет “Финанси” – 1365, 952ма редовно и 411 – задочно
обучение, а във факултет
“Стопанска отчетност” –
1499, от които 871 редовно и
628 задочно.

– във факултет “Финанси” –
2593 (редовно 1354 и задочно
1239), а във факултет
��������������
“Стопанска отчетност” – 3260,
от които 2184 редовно и 1105
задочно. П�������������������
рез ���������������
2007 г. във факултет “Финанси” студентите
са 2157, от които редовно
1343-ма и задочно 814, а във
факултет “Стопанска отчетност” – 2209, от които 1527
редовно и 682 задочно. През
уч. 2012/2013 г. във факултет
“Финанси” се обучават общо
2200 студенти, от които 1496 в
редовна форма и съответно
704 – в задочна, а във факултет “Стопанска отчетност”
техният брой е 1976, от които
1374 редовно и 602 задочно.

Маринова, г-н Румен Янчев,
г-н Емил Гаврилов, г-н Митко
Кисьов, г-н Стефан Стефанов,
г-н Венцислав Филипов, г-н
Стоян Говедаров, г-жа Галина
Узунова.
Сред най-младото попълнение в практиката от факултетите са д-р Александър
Попов, г-н Цветослав Ангелов, г-н Тони Шопов, г-н Бончо
Иванов, д-р Ралица Данчева,
д-р Галина Чиприянова, г-н
Владислав Горанов, г-н Тодор
Камбуров, г-жа Надя Николаева, г-жа Галя Георгиева.
Академичен състав
Политиката на факултетите винаги е била в посока на
подпомагане израстването

на академичните преподаватели.
През 1965 год. във факултет “Финанси” преподават
4-ма професори, 8 доценти,
9 ст. преподаватели, 8 ст.
асистенти и 5-ма асистенти,
а във факултет “Стопанска
отчетност” – 4-ма професори, 6 доценти, 7 старши преподаватели и 5 асистенти.
През 1983 год. професорите
във факултет “Финанси” са 8,
доцентите – 14, ст. преподавателите – 8, преподавателите – 2, гл. асистенти – 25, ст.
асистенти – 22, асистентите
– 3, хонор. преподаватели –
13. Във факултет “Стопанска
отчетност” професорите
са 3-ма, доцентите – 25, гл.
асистенти д-р – 11, главни
асистенти – 20, старши асистенти – 9, асистенти – 3, старши преподаватели – 10, преподаватели – 1, хонорувани
преподаватели – 3. От 2008 г.
структурата на академичния
състав е, както следва: във
факултет “Финанси” – професори – 3-ма, доценти – 23,
гл. асистенти д-р – 8, ст. асистенти д-р – 3, гл. асистент – 1,
ст. асистенти – 3 , асистенти
– 7. Във факултет “Стопанска
отчетност” – професори –
2-ма, доцент, д-р на ик. н. – 1,
доценти – 21, гл. ас. доктори
– 9, гл. асистенти – 18, старши
асистенти д-ри – 4, старши
асистенти – 3, асистенти – 1,
докторанти – 6. Към момента (2013 г.) структурата е,
както следва: във факултет
“Финанси” – професори – 7,
хоноруван професор – 1, доценти – 26, гост-доцент – 1, гл.
асистенти д-ри – 4, гл. асистенти 4, ас. д-р – 1, асистенти
– 11, ст. преподаватели д-ри
– 1, ст. преподаватели – 14,
преподаватели – 2, хонорувани преподаватели – 3, а
във факултет “Стопанска
отчетност” – професори – 7,
гост-професори – 1, хонорувани професори – 3, доценти – 12, гост-доценти – 3,
хонорувани доценти – 5, гл.
асистенти д-ри – 13, главни
асистенти – 9, хоноруван гл.
асистент – 1, асистент д-ри –
2, асистенти – 2, старши преподаватели – 8, хонорувани
старши преподаватели – 3 и
докторанти – 16.
Бързото израстване на
нашите преподаватели е
особено видимо през годините, когато ректор на Стопанската академия е проф.
д-р В. Адамов.
Научни публикации
и изяви на факултетите
Престижът на съвременните университетски преподаватели се определя от

техните научни постижения.
Дифузията на научноизследователските резултати с
педагогическите умения и
квалификация е предпоставка за повишаване качеството на обучение и работата
със студентите. Първите запазени данни са от 1961 г. и
според тях преподавателите
от факултетите имат над 100
разработки. За периода 1962
– 1965 г. монографиите им са
над 50, научните статии над
150, рецензиите – над 20, а
учебниците – над 30. От 1991
до 1995 г. монографиите са 5,
статиите – 1, учебниците – 11.
За времето 1999-2003 г. монографиите се увеличават на
30, студиите на 44, статиите
стават 147, а докладите – 184,
в т. ч. в чужбина – 46. През
периода 2003-2008 г. монографиите са 34, студиите – 47,
статиите – 144, докладите –
123 и учебниците и учебните
пособия – 170.
Общият брой на публикуваната във факултет „Финанси” научна литература
през уч. 2012/2013 г. е 138
бр., разпределена, както
следва: 8 монографии; 12
студии; 45 статии (от тях 10
в чуждестранни издания) и
73 доклада.
Общият брой на публикуваната във факултет „Стопанска отчетност” научна литература през уч. 2012/2013
г. е 132 бр., разпределена,
както следва: 4 монографии; 13 студии; 43 статии и
72 доклада.
В историята на факултетите ще останат и десетките
им научни изяви на международно, национално и академично ниво.
Във факултет „Финанси“
и факултет „Стопанска отчетност” се провеждат ежегодно редица академични
форуми �������������������
(������������������
конференции, семинари, кръгли маси, студентски научни форуми), които
демонстрират научноизследователските постижения на
академичния състав.
Уважаеми колеги,
През целия период от основаването си до днес факултетите се утвърждават не
само като център за подготовка на специалисти, но и като
научно средище, в което се
създават всепризнати научни
школи – по финанси, застрахователно и социално дело,
счетоводство и одит, контрол
и анализ, статистика.
Прекрасните учени от
професорското поколение
– Минко Русенов, Лазар
Ралчев, Радослав Ангелов,
Господин Тошев, Васил Ран-

ков, Тотю Тотев, Васил Павлов, Величко Нанков, Димитър Спасов и идващите
след тях Делчо Порязов,
Методи Христов, Цветан
Коцев, Велчо Стоянов, Радко
Радков, Дамян Дамянов и
Марин Димитров поставиха
темелите на свищовските
научни школи по финанси
и по счетоводство. Тяхното
научно дело се увенча с
капитални трудове и научни
изследвания в областта на
парите, кредита, бюджета
и моделирането на паричните отношения, модерната
данъчна система, международните валутни отношения,
счетоводството и одита.
Следващото поколение е на
прехода, на мултиплицирането на свищовските школи
по финанси и счетоводство.
През последните двадесет
години се оформи тяхното
трето поколение. Това са
днешните членове на катедрите, сред които са проф.
Величко Адамов, проф. Румяна Лилова, проф. Васил
Меразчиев, проф. Михаил
Дочев, проф. Георги Илиев,
проф. Георги Баташки, доц.
Желъо Вътев, доц. Валери
Ненков. Тази генерация излъчи в лицето на проф. д-р
Величко Адамов ръководителя, учения, преподавателя,
който обнови цялостната
учебна документация, който
адаптира бакалавърското
и магистърското обучение
към правилата на пазарната икономика. Опирайки се
на високите изисквания,
критерии и на традициите
във финансовата и счетоводната школа той изгради
ефективна философия на
развитие на целия академичен състав на Свищовското
висше училище. Неговите
следовници – професорите
Теодора Димитрова, Андрей
Захариев, Атанас Атанасов,
доцентите и асистентите от
двете водещи катедри, като
представители на следващите генерации учени, продължиха традициите в една нова
конкурентна среда, изискваща висока компетентност,
професионална подготовка
и максимална отдаденост.
Най-ярката им отличителна
черта е непрекъснатият стремеж към новаторство, към
използване на най-високите
световни постижения във
финансовата и счетоводната
наука и практика, към усъвършенстване както на методите
за преподаване, така и на
конкретните изследвания с
теоретичен и практикоприложен характер.
На стр. 6

октомври 2013
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Факултет „Финанси“, факултет „Стопанска отчетност“
60 години – ТРАДИЦИИ, ИНОВАЦИИ, ЛИДЕРСТВО
От 5 стр.
Безспорни успехи на следваната философия на развитието на финансовата и счетоводната школа са научните
трудове, учебната литература, участието на членовете на
двете катедри в международни, национални и академични
форуми и проекти, качеството на преподаваното учебно
съдържание, академичната
известност.
Свищовската школа по
застраховане и социално
дело – първата в страната
е гордост както за факултет
“Финанси” и Академията,
така и за България. Нейните създатели са акад. Иван
Стефанов, проф. Велислав Гаврийски, проф. Иван Кацаров
– учени от европейски ранг.
Чрез своите изследвания по
проблемите на животоосигуряването в България, организацията и планирането на
застраховането и по проблемите на пенсионното дело и
с учебно-преподавателската
си дейност те издигат авторитета на школата по застраховане и социално дело.
Делото на първосъздателите достойно е продължено
от проф. д-р ик. н. Христо
Драганов и доцентите Петър
Пенков, Марин Петров, Йото
Йотов, Здравко Георгиев.
Те анализират проблеми на
икономиката, организацията
и планирането в застрахователното и социалното дело.
Третата генерация от тази
школа са професорите Данаил Врачовски, Нено Павлов,
Боян Илиев и техните следовници доцентите Румен Ерусалимов, Пламен Йорданов,
Венцислав Василев, Николай
Нинов. Разработките им в областта на социалното дело,
актюерството, застраховането са на нивото на международните научни изследвания.
Основоположници на свищовската научна школа по
статистика са акад. Иван
Стефанов и проф. Стефан
Станев.
Достойни техни следовници и продължители на
традициите са доц. Асен Спасов, доц. Стоян Костов, доц.
Величко Петров и проф. Поля
Ангелова.
Проф. Васил Павлов поставя началото на школата
по стопански и финансов
контрол. Продължението
на традицията се свързва с
имената на доц. д-р Йордан
Томов, проф. д-р Емилиян Тананеев, проф. д-р Георги Иванов и доц. д-р Крум Крумов.

В направлението по контрол
е създадена и първата в България школа по валутен и митнически контрол. Основите
се полагат от доц. д-р Милка
Томева, като неин последовател е проф. д-р Георги Иванов.
Основоположник на школата по икономически анализ
е проф. Тотю Тотев, а негови
последователи са доц. д-р
Светлозар Калчев и доц. д-р
Милчо Найденов, а трето по-

преливане на знания, достатъчен обем задължителни,
избираеми и факултативни
дисциплини, рационално съотношение теоретично-практическо обучение.
В магистърската степен
учебните планове и съдържанието на учебните курсове
осигуряват подготовката на
висококвалифицирани, конкурентоспособни и търсени
на пазара на труда финансис-

коление научни работници са
доц. д-р Михаил Михайлов,
доц. д-р Маргарита Гергова,
доц. д-р Кирил Митов и доц.
д-р Росица Колева.
Скъпи колеги и гости,
Като основни звена в
структурата на Стопанската академия, факултетите
„Финанси” и „Стопанска отчетност” се стремят да подпомагат интегрирането на
Висшето училище в единната
Европейска зона за висше
образование и утвърждават
критериите за качество с
академична и пазарна ориентираност. Изискванията
на Стратегия „Европа 2020“
налагат да осигурим условия
за реализация на една от
водещите цели пред нашите
студенти – конвертируемост
на дипломите, получени в
двата факултета.
Обучението по акредитираните специалности във
фак ултетите „Финанси” и
“Стопанска отчетност” за
образователната и квалификационна степен „бакалавър”
се осъществява посредством
педагогически иновационни
подходи, в модерна аудиторна
среда, с информационни технологии, чуждоезикова култура и с достатъчен академичен
състав от професори, доценти
и асистенти.
С новите учебни планове
и програми е осигурена логическа последователност,

ти, застрахователи, социални
деятели, счетоводители, одитори, специалисти в областта
на стопанския и финансов
контрол, данъчни и митнически инспектори, статистици.
От 2012 г. магистърската програма „Финансов мениджмънт” вече се преподава и на
английски език.
Като приемат, че докторантурата е не просто образователна и научна степен,
а един от „входовете” в преподавателската професия и
възможност за верифициране на дисертационните тези в
реалната икономическа дейност, факултетите „Финанси”
и „Стопанска отчетност”
отделят специално внимание
за реализирането на този потенциал. Към 1 октомври 2013
г. във факултет „Финанси” се
обучават 26 докторанти, а във
факултет „Стопанска отчетност” – съответно 18 млади
колеги. След приемането на
Закона за развитието на академичния състав в Република
България броят на успешно
защитилите докторанти е 9 от
включените в структурата на
факултет „Финанси” научни
специалности и 6 от включените в структурата на факултет „Стопанска отчетност”
научни специалности.
Засилва се участието на
факултетите в международни
научноизследователски проекти. Широко се разгръща

и присъствието на техните
членовете чрез публикации
в специализирани чуждестранни научни издания.
Така ние – членовете на
фак ултетите „Финанси” и
„Стопанска отчетност” – със
своите дейност и политика
творим и пазим съграденото
– като източник на знания,
предпоставка за утвърждаване, залог за гражданско
достойнство, емблема за човечност, вяра
в духовните
ценности и в
европейската
перспектива.
Уважаеми
професори,
Вие сте
гордостта на
наши т е ф акултети и на
Академията.
Благодарени е н а В ас
се развих а ш ко л и т е
по финанси,
счетоводство, застрахователно и
социално дело, контрол и
анализ на стопанската дейност и статистика. Проправих те път, по който днес
ние вървим, а надявам се и
следващите поколения да го
следват и развиват. Дължим
Ви безкрайна признателност
и уважение и бъдете уверени, че винаги ще ги имате.
Желаем Ви още много здраве и творческа енергия, за
да пребъдат през времето
фак ултетите „Финанси” и
„Стопанска отчетност” и Стопанската академия.
Скъпи колеги,
приятели,
Желаем ви здраве и творческо дръзновение, защото
бъдещето на нашите факултети и на нашето Висше училище е свързано със създаването на качествена и
конкурентна професионална
подготовка на възпитаниците ни. Тя е ориентирана към
утвърдените европейски и
световни образователни
стандарти, към бъдеще, свързано с модернизирането на
обучението, към изграждане
на личности с широк хоризонт и познания, мотивирани
за активно участие в демократичния живот на Обединена Европа. И всичко това
зависи от нас. Нихилизмът и
отрицанието на традициите
на 60-годишната, а защо не и
на 80-годишната история на
факултетите и на Висшето

училище биха означавали,
че камбаната на паметта ни
е заглъхнала. А тя трябва да
буди и да зове към знанието, към новото съзидание в
името на нашите студенти,
в името на европейското ни
бъдеще.
Скъпи гости,
Завещаните от Дарителя
традиции в преподаването на
финансовите и търговските
науки, банковото, застрахователното и социалното
дело, преминавайки през
ума и сърцето на академик
Иван Стефанов, чл.-кор. на
БАН проф. Тодор Владигеров, професорите Велислав
Гаврийски, Иван Кацаров,
Стефан Станев, Минко Русенов, Тотю Тотев, Величко Нанков, Димитър Спасов, Петър
Мастиков, Никола Мутафов,
Славчо Славев, Делчо Порязов, Мойно Мойнов, Васил
Меразчиев, Нено Павлов и
Величко Адамов утвърждават
авторитета на специалностите във факултети „Финанси”
и „Стопанска отчетност”,
засилват популярността на
финансисти, счетоводители,
застрахователи, одитори
и статистици и превръщат
града на Алеко в средище
на научни школи. Със своята
дейност и политика всеки от
деканите и ръководителите
на катедрите има своя принос за законното ни основание да претендираме за
лидерство в университетския
свят на България.
Ние, днешните следовници от всички поколения,
пренасяйки през годините
дарението на нашия родолюбив съгражданин Димитър
Ценов „с благопожеланието щото българският народ
да върви безспир по пътя
на културния напредък към
постигането на своя идеал”,
имаме право да вървим напред със самочувствието
на достойни граждани на
България. Имаме право да
се гордеем с 60-годишната
си история. С дръзновение
следва да творим и да пазим
сътвореното от предците като
източник на знания, предпоставка за утвърждаване, залог
за гражданско достойнство,
емблема за човечност, вяра в
духовните ценности и в европейската перспектива.
Проф. д-р Р. ЛИЛОВА,
Декан на факултет
„Финанси“
проф. д-р А. АТАНАСОВ,
Декан на факултет
„Стопанска отчетност“
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60 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ”
Катедра „Счетоводна отчетност” Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”
Катедра „Счетоводна отчетност” към
СА „Д. А. Ценов” – Свищов, като частица
от славната история на висшето училище и плод на повече от седем десетилетия академичен растеж, достойно се
развива и утвърждава до днес.
Катедрата е водеща в обучението
на студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС
„магистър” по специалност „Счетоводство и контрол” и на докторанти в
ОНС „доктор” по докторска програма
„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)”. В учебния план на специалност
„Счетоводство и контрол” са включени
всички дисциплини, предвидени в Закона за независимия финансов одит за
успешна кандидатура за придобиване
на правосбособност на „дипломиран
експерт-счетоводител”. В ОКС „магистър” катедрата реализира обучение в
редовна и в дистанционна форма по три
магистърски програми – „Счетоводство
и одит в нефинансовите предприятия”,
„Счетоводство и одит в банките” и „Счетоводство и одит в публичния сектор”.
Всички те интегрират в себе си необходимото учебно съдържание за обучение
на специалисти по счетоводство и одит,
които да са конкурентоспособни на европейския пазар на труда.
Катедреният състав със своя потенциал е дал значителен принос в развитието и утвърждаването на факултет
„Стопанска отчетност”. В катедрата
са работили едни от най-известните
преподаватели и учени у нас като проф.
Д. Йорданов, проф. В. Павлов, проф.
В. Ранков, проф. Д. Спасов, проф. В.
Нанков, проф. Т. Тотев и др. Днешният
академичен състав на катедра „Счетоводна отчетност” е доказал своите способности в научноизследователската
и учебнопреподавателската дейност, а
също така и в счетоводната практика.
Само за последните 5 години научната
и учебната продукция на катедрата се
представя от 214 научни публикации и
97 учебници и учебни помагала. Академичната активност на научното звено
се доказва с множество инициативи,
свързани с реализиране на научноиз-

следователски проекти, организиране и
участие в научни форуми, консултиране
на бизнеса. Катедрата поддържа ползотворни връзки със своите възпитаници,
с потенциалните си студенти в лицето
на ученици от средните икономически
училища и с представители на бизнеса,
които допринасят за повишаване качеството на предлагания образователен продукт. В тази насока са инициативите: създаване на Алумни клуб „Счетоводител”,
провеждане на Национално ученическо
състезание по счетоводство през м. май
2013 г., реализиране на регулярни срещи
на преподаватели и студенти с експерти
от практиката и др.
Катедра „Счетоводна отчетност”
работи в сътрудничество със сродните
катедри от УНСС-София и ИУ-Варна, с
които има издадени съвместни научни
трудове и учебници. Израз на искрена
признателност и дълбоко уважение е
инициативата на катедрата за присъждане на почетната титла „Доктор хонорис кауза” на доайена на счетоводната
мисъл в България –проф. д-р ик. н. Иван
Душанов, преподавател в УНСС.
Изключително ползотворни са контактите на катедрата с преподавателите
по счетоводство от Финансовия университет при Правителството на Руската
Федерация, с които до момента са разработени 3 съвместни монографични
труда, както и с преподавателите от
Института по счетоводство и финанси
при Житомирския държавен технологически университет в Украйна, с които е
издаден един монографичен труд.
Ерудираният колектив на катедрата
обучава и възпитава многобройните си
студенти и докторанти, съблюдавайки
европейските измерения за качество
на образователните продукти в счетоводната теория и практика. Успешната
професионална реализация на нашите
възпитаници, които заемат ключови
позиции в публичния и корпоративния
сектор на икономиката, е безспорен
атестат за професионализма на свищовската счетоводна школа.
Проф. д-р М. ДОЧЕВ
Ръководител катедра

Катедра „Физическо възпитание и спорт”

Катедра „Физическо възпитание и спорт“ е част от общата структура на факултет „Стопанска отчетност“ от 2011/2012 учебна година. Основно направление в
дейността на катедрата е осъществяване на обучение по дисциплината „Физическо
възпитание“, която е задължителна за студентите от всички специалности редовно
обучение. Приоритет в дейността на катедрата е формирането на позитивно отношение към спорта и създаването на навици за системно спортуване у студентите.
Учебно-възпитателният процес по физическо възпитание и спорт включва спортнодвигателна дейност и даването на теоретични знания в областта на спорта. Второто
основно направление в дейността на катедра „ФВС“ е осъществяването на учебно-тренировъчна дейност с представителните отбори на Академията и участието
в състезания от национални и международни студентски спортни прояви, като в
цялата история на своето съществуване тя извоюва и успешно защитава авторитета на СА „Д. А. Ценов“ като едно от водещите висши училища по отношение на
извоюваните спортни отличия и награди.
Успоредно с осъществяването на основните направления от дейността на катедрата се полагат усилия за провеждане на научноизследователска дейност и за
научното израстване на преподавателския състав. Преподаватели от катедрата
участват със свои разработки в национални форуми по спортно-педагогически
проблеми, като в настоящия момент трима преподаватели подготвят докторски
дисертации към специализирани катедри в други висши училища.
Доц. д-р Х. СТОЯНОВ, Ръководител катедра

Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ е създадена през 1974
г., а началото на школата по стопански и
финансов контрол се поставя от проф.
Васил Павлов още преди 1970 г. За своята
четиридесетгодишна история първата в
България катедра по контрол и анализ
е създала и развила школи в основните
й научни направления. Изследванията и
обучението в областта се свързват понататък с имената на доц. д-р Й. Томов,
проф. д-р Ем. Тананеев, проф. д-р Г. Иванов
и доц. д-р К. Крумов. В направлението по
контрол е създадена и първата в България
школа по валутен и митнически контрол.
Основите се полагат от доц. д-р М. Томева,
а неин последовател е проф. д-р Г. Иванов.
Основоположник на школата по икономически анализ е проф. Т. Тотев, а негови
следовници са доц. д-р Св. Калчев и доц.
д-р М. Найденов. Трето поколение научни
работници са доц. д-р М. Михайлов, доц.
д-р М. Гергова, доц. д-р К. Митов и доц.
д-р Р. Колева.
Актуалните моменти от дейността на
катедрата могат да се разгледат в следните основни направления: активно участие
на академичния състав в научноизследователската дейност на Академията; водеща роля в осъществяване на обучението
по специалност „Стопански и финансов
контрол“ в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“; активна работа със
студентите и докторантите чрез различни
форуми и участия в извънаудиторна заетост; професионално ориентирано сътрудничество с практиката в областта на контрола и анализа на стопанската дейност.
Областите, в които академичният състав на катедрата е завоювал място в националното и европейското научноизследователско пространство и които има намерение да поддържа, са изследвания във
връзка с: външния и вътрешния одит както
в корпоративния, така и в публичния сектор на икономиката; данъчния, валутния и
митническия контрол; вътрешния контрол
в организациите; стопанския, финансовия

и банковия контрол; изследване на потенциала и бизнес средата на предприятия от
реалния сектор; финансово-икономически
анализ на бизнес организациите.
Научноизследователската дейност на
катедрата намира израз както в издадените монографии, студии и статии, така и
в учебниците и учебните помагала. Значителна част от изследванията на преподавателите са намерили място в авторитетните
издания на СА, в страната и в чужбина.
Научните изяви на катедрата се проявяват
и в активното участие на нейните членове
в редица научнопрактически конференции.
Немалка част от научните изследвания на
академичния състав е в резултат на разработени научноизследователски проекти
към ИНИ на СА, Национален фонд „Научни
изследвания“ към МОН.
Ръководената от катедрата специалност „Стопански и финансов контрол“ се
вписва пълноценно в структурата и дейността на факултета. Към нея се развиват
и четири магистърски програми по: „Валутен, митнически и данъчен контрол”, „Финансов контрол и външен одит”, „Вътрешен
одит” и „Финансов анализ и контрол”.
Работата със студентите намира израз
в организиране на студентски научни
сесии и майсторски класове, тематично
обвързани с обучението по контрол и анализ. Към катедрата действа и постоянен
клуб „Дебати“, в рамките на който студентите от специалността се упражняват в
умения за водене на дебати.
Резултатите от учебно-преподавателската и научноизследователската работа
на катедрата в областта на контрола и анализа имат не само вътрешноакадемично, но
и национално и международно признание.
Приоритет в дейността на катедра
„Контрол и анализ на стопанската дейност“ е поддържане на активни и постоянни контакти и съвместни дейности с практиката чрез сътрудничество с национални
организации и институции.
Проф. д-р Г. ИВАНОВ
Ръководител катедра

Катедра „Математика и статистика”
Непосредствено след изграждането на факултетно-катедрената организация в Свищовското висше училище
през 1953 г., се създава и катедрата по
статистика, чрез която административно се обособяват преподаването и
научните изследвания по статистика.
За времето на своето съществуване,
оттогава до днес, катедрата успешно
съчетава съхранените традиции и
постигнатите високи стандарти в съвременното обучение по икономика,
статистика и иконометрия.
През последните двадесет години
катедра „Математика и статистика”
успешно развива обучението на студентите от специалност „Статистика и
иконометрия” в трите образователни
степени – „бакалавър”, „магистър” и
„доктор”. Обучението се провежда от
висококвалифицирания академичен
състав на катедрата, който със своя
професионализъм и постижения в научните изследвания осигурява високо
качество на образователния процес
в съответствие с достиженията на

съвременната статистическа наука и
практика. Приоритетите в научноизследователската работа на членовете
на катедрата са насочени към повишаване качеството на обучението и кариерното развитие на преподавателския
състав. В това отношение те се базират
на натрупания изследователски опит
на видни представители на статистическата мисъл, работили и творили
в различни етапи от развитието на
катедрата.
Съвременното състояние на катедра „Математика и статистика” е логичен резултат и неизменна част от историческото развитие на факултет „Стопанска отчетност” и Висшето училище.
Натрупаният опит и постиженията в
преподаването и научните изследвания по статистика са надеждна основа
за бъдещото развитие на катедрата и
принос към успешната реализация на
Мисията на Стопанска академия „С. А.
Ценов” – Свищов.
Проф. д-р П. АНГЕЛОВА
Ръководител катедра
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Студентска научна сесия
на тема: „Решения за бизнес
развитие и икономически
растеж”, посветена на 60-годишнината на Факултет „Финанси”, бе организирана от
катедра „Финанси и кредит” при Стопанска
академия „Димитър А. Ценов” и привлече
вниманието на многобройна студентска
аудитория. Форумът откри ректорът на Стопанската академия – проф. д-р Величко Адамов. Приветствайки участниците, той подчерта, че повод за
провеждането на
форума не е само
60-годишнината на
Факултет „Финанси”, но и възможността студентите
да покажат какво
могат на този етап
и какво искат да
постигнат. „Името
на Стопанската ака демия ще
ви отвори много
врати, но те ще се
отворят по-лесно
само ако вие днес
направите сериозна крачка към
професионалното
си усъвършенстване” – каза проф.
Адамов.
Сред гостите на
официалното откриване бяха заместник-ректорите на Академията,
деканът на Факултет „Финанси”, председателят на Общото събрание и др. гости. Приветствие за куража
да участват в научната проява, студентите
получиха и от ръководителя на катедра „Финанси и кредит” – проф. д-р Андрей Захариев. „Това е научна сесия, която ще остане в
историята” – заяви той, като поясни, че за
първи път броят на депозираните студент-

докладчиците в отделните секции се състоя церемония по награждаване.
Всички студенти получиха
сертификати за участие в
конференцията, а най-добре
представилите се бяха отличени с грамоти
и парични награди, осигурени от катедра
„Финанси и кредит”.
Във всички секции бяха присъдени по
едно първо и две втори места, като и дванадесетте отличени са възпитаници на катедра „Финанси и
кредит” и специалност „Финанси”.
Сред докладчиците от първи и втори
курс лидерската
позиция заслужи
Даяна Желязкова
Шутиноска, следвана от Антонио
Валентинов Дичев
и Силвия Блажева Петрова. Първото място сред
третокурсниците
бе присъдено на
Петя Володиева
С у рдова с подгласници Георги
Димитров Геор г иев и Николай
Емил Димитров.
В профил „корпоративен” първото място заслужи
Мариан Ангелов
Давидов от 4-ти
курс с подгласници магистрите от
програма „Финансов мениджмънт” Мария
Младенова Младенова и Васил Михайлов
Костов. В профил „бюджетно-банков” бяха
отличени Йолина Цветелинова Ангелова
– 4-ти курс, Владимир Валентинов Вълчев
– магистърска програма „Финансов мениджмънт” и Мирослав Перов Стефанов
– 4-ти курс.

Студентска научна сесия
ски научни доклади е над 100. Във форума
участваха 110 студенти включително 101
бакалаври от всички курсове на обучение
и 9 магистри. Освен това за първи път в организиран от една катедра научен форум
са заявили участие докладчици от всички
специалности на Стопанската академия.

„Очевидно „Финанси” е не само кариера,
не само министерство, не само богатство,
не само пари, но и притегателен център за
вашите научни търсения” – каза още проф.
Захариев.
Студентите бяха разпределени в четири
състезателни секции според степента на
тяхната подготовка. След представяне на

Юбилейна проява по случай 60-годишнината на факултет „Стопанска отчетност”

Конкурс за есе на тема „Контролът и анализът – фактори за
устойчиво развитие” провокира
за участие близо 60 студенти от
различни курсове и специалности
в Стопанска академия „Димитър

А. Ценов”. Той бе организиран
от катедра „Контрол и анализ на
стопанската дейност” (КАСД) по
повод 60-годишнината на факултет
„Стопанска отчетност”. След предварителна селекция на студентски-

те разработки за участие администрация”. На второ място
бяха допуснати 31, а до фи- журито класира четвъртокурсналния кръг достигнаха 14. ника Любомир Терзиев от спец.
Приветствия към учас- „Стопански и финансов контрол”.
тници и организатори от Трети в класацията е Мирослав
името на академичното Василев, I курс в магистърска проръководство отправи зам.- грама „Счетоводство и одит на неректорът проф. д-р Любен финансовите предприятия”. Извън
Кирев. При официалното предварителния регламент журито
откриване на последния присъди и награда за най-добро
етап от конкурса фина- представяне във финалния кръг,
листите бяха поздравени която получи Цветелина Генчoва –
още от декана на факул- IV курс, спец. „Стопанска и финантета–-юбиляр – проф. д-р сов контрол”. Наградите – плакет
Атанас Атанасов и от ръко- с името на Стопанска академия и
водителя на катедра КАСД на катедра КАСД, връчи проф. д-р
– проф. д-р Георги Иванов. Георги Иванов.
Презентациите на стуКонкурсът за есе бе последната
дентите–финалисти оце- от поредица прояви, организирани
нява жури с председател от катедра КАСД по повод 60-гопроф. д-р Емилиян Тана- дишнината на факултет „Стопанска
неев и членове доц. д-р отчетност” в Свищовската Алма
Росица Колева и доц. д-р Матер.
Крум Крумов – преподаватели
към катедрата. Победител
Гл. редактор: проф. д-р Теодора Димитрова,
в конкурса стана Асен
отг. редактор: Анка Танева,
Петров, I курс в магисдизайнер: Милена Александрова
търска програма „Бизнес
АИ “Ценов”

