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„История,
философия,
социология“
В продължение на половин век катедра „История,
философия, социология“ е
важно учебно научно звено
в структурата на СА „Д. А.
Ценов“. Историческите
факти показват, че някои от
дисциплините, които се преподават и днес в катедрата,
водят своето начало още от
първите години на създаването на Висшето търговско
училище в Свищов.
Кръглата годишнина
катедрата ще отбележи с
Юбилейна международна научна конференция
в края на м. октомври на
тема „Социалните науки и
развитието на обществото
- теоретични и практически
измерения”.
На 4 стр.

80-ти випуск посреща Стопанската академия
Пр е з а к а д е м и ч н а т а
2015/2016 година Стопанска академия „Димитър
А. Ценов” посреща юбилейния си 80-ти випуск.
Открито на 8 ноември 1936
г. в присъствието на Цар
Борис III, Висшето училище
в Свищов е създадено чрез
направеното преди повече
от 100 години дарение от
родолюбивия българин и
възрожденец, търговец,
акционер и предприемач Димитър Апостолов
Ценов. В първия випуск
са приети 375 студенти,
разпределени в два отдела „Финансово-административен и банков” и

„Кооперативно-зас трахователен”, обучавани от
11 преподаватели. Днес
обучението в Стопанска
академия се осъществява
от близо 300 квалифицирани преподаватели в
четири факултета, профилирани центрове за магистърско, следдипломно,
професионално и дистанционно обучение. Приемът за учебната 2015/2016
година е по 17 бакалавърски специалности, 41
магистърски програми и
13 докторски програми в
сферата на икономиката,
администрацията и управлението. За своята близо

Дипломиране на първия випуск

80-годишна история Свищовската Алма матер има
над 130 000 възпитаници –
доказателство за реализираната мечта на Дарителя

„... щото българския народ
да върви безспир по пътя
на културния напредък
към постигането на своя
идеал”.

Да извървим заедно пътя на промяната!

Уважаеми студенти, докторанти,
преподаватели и служители,
Днес официално посрещаме 80-я випуск на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Това е випускът, с който поставяме началото на нейното
възраждане, и в който въплъщаваме надеждата
за едно по-добро и достойно бъдеще.
Колеги, всички ние вървим по трудния и противоречив път на промяната. А първите крачки към
нея са, че започнахме да се вслушваме в съвестта си, да признаваме истината пред себе си, да
я гледаме в очите, да я произнасяме на глас, да я
отстояваме с поведението си. Осъзнахме, че верността към себе си е онова, което ни помага да
бъдем лоялни и честни към нашата Алма матер,
да възвърнем собственото си достойнство и достойнството на Академията.
Започнахме да разбираме, че сме били изправени пред сериозна опасност и да разпознаваме
нейните измерения и проявления. Затова всички
ние слагаме край на беззаконието, злоупотребите и своеволията.
Длъжни сме да възродим академичния дух, свободата на личността и властта на Закона, за да

издигнем отново авторитета на Академията,
да възстановим смисъла на съществуването й,
завещан от Дарителя, за да се гордеем както
преди, че сме част от нея.
Избираме да бъдем себе си и да сме свободни!
Скъпи първокурсници, избрали сте да учите в
тази Академия. Направили сте правилния избор.
Благодарим Ви за огромния кредит на доверие.
Уверяваме Ви, че ще направим всичко възможно да
го оправдаем. Имаме най-важното – мотивирани
преподаватели, компетентни служители, за които
развитието и интересите на студентите са приоритет и мяра за професионализъм. Подкрепят
ни институциите, бизнесът и обществеността.
Колеги студенти и докторанти, следвайте
своя път неуморно и постигайте целите, които
сте си поставили. Никога не забравяйте, че пътищата са много и човек е свободен да промени
своя избор, но най-добрият път е този на образованието и науката. Той Ви доведе в Академията
на духа, в която уважаваме постиженията на
предходниците си и ги развиваме. Тя няма да Ви
покаже единствено пътя към материалното благополучие, а ще Ви поведе най-вече по безкрайния
и безкористен път към истината.
Бъдете свободни! Бъдете активни творци на
собственото си бъдеще!
Пожелавам Ви, когато след години Ви питат
къде сте учили и Вие отговорите: „В Академията”, всеки да знае в коя академия. Защото Академията с главна буква е Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов”, Вашата и нашата
Алма матер.

Честита нова академична учебна година!

Успех!
И нека не забравяме заръката на Дарителя
Ценов да вървим „безспир по пътя на културния
напредък”.
Проф. д-р Иван Върбанов,
ВрИД ректор на СА „Д. А. Ценов”
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ОТКРИТО ПИСМО
До
Служебния ректор
на Стопанска академия
„Д. А. Ценов” - Свищов
Професор д-р Иван ВЪРБАНОВ
Ние,
Ректорите, професорите и доцентите, свързали своя професионален път на
учени и преподаватели на СА „Д. А. Ценов” - Свищов, сме обединени от идеята за
добруването и просперитета на Академията.
През последните години с дълбоко интелектуално и нравствено безпокойство
наблюдавахме как нашата любима Алма матер преживява драстична управленска
криза, която изправя пред риск нейния безспорен авторитет, граден с десетилетия.
Това ни мотивира да подкрепим временното служебно ръководство на СА „Д.
А. Ценов” в усилията му за възстановяване принципите на академичното управление
и самоуправление.
Силно вярваме, че ще бъде направено всичко необходимо за провеждането
на демократични и честни избори за легитимни органи на управление в Академията.
Силно вярваме, че ще бъдат премахнати всякакви привилегии и необосновани ограничения пред творческите изяви, научните стремежи и кариерното развитие
на академичния състав и ще се действа така, както повеляват законът, европейските
ценности и нашите най-добри национални традиции.
Силно вярваме, че избраното ново ръководство ще проведе необходимите
реформи без прояви на реваншизъм и ще насочи енергията си към сплотяване на колектива, за да разкрие той истинския си творчески и научен потенциал.
Всички необходими предпоставки за това са налице – модерна материална
база, квалифицирани преподаватели и служители, и мотивирани студенти, избрали
да придобиват знания и умения в едно от най-престижните висши учебни заведения
в България.
Проф. Делчо Порязов, проф. Димитър Панайотов,
проф. Методи Кънев, доц. Здравко Георгиев,
проф. Нено Павлов, проф. Петко Петков,
проф. Цветан Коцев, проф. Снежана Найденова,
проф. Методи Христов, проф. Васил Меразчиев,
доц. Георги Николов, доц. Григорий Вазов
ДА НИ Е ЧЕСТИТА НОВАТА УЧЕБНА 2015-2016 ГОДИНА!
С ВАС СМЕ!
ЩЕ ПОМАГАМЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЛЮБИМАТА НИ АЛМА МАТЕР!

Уважаеми преподаватели и колеги,
За нас, първокурсниците,
този ден е изпълнен с голямо
вълнение, трепет и очакване.
Вълнение, свързано с това,
че ще имаме възможност да
продължим своя образователен път именно в СА „Димитър А. Ценов”. Академия, дала
основите и старта на развитие
на редица светила в сферата
на икономиката. Академия,
пропита с духовните ценности на Дарителя – Димитър
Апостолов Ценов. Академия,
която чрез труда на своите
преподаватели създава високоценени профисионалисти
в сферата на икономиката и
високоотговорни и ерудирани личности.
Очакване, свързано със съвременен и интерактивен процес на обучение, насочен към
придобиване на нови знания
и умения, които ще отворят
заключените за нас „врати”
към тайните и сложността на
икономическите науки.
Ние сме сигурни, че сме

направили правилния избор,
кандидатствайки в Свищовската академия. Надяваме
се, че тук, сред нас стоят едни
успешни бъдещи учени, финансисти, икономисти, счетоводители, мениджъри...
Надяваме се, че тук, сред
нас, нашите преподаватели
ще открият и развиват млади
мотивирани хора, с амбиции
и новаторски идеи. Достойни хора, които в бъдеще ще
продължат да носят в себе
си „магията” на Стопанска
академия.
Обучението в Свищовската
Алма матер е не само средство
да бъдеш професионално реализиран, но и начин да откриеш себе си, да докажеш себе
си, да осъществиш идеите си.
Желая на всички здраве, сили
за ползотворна работа и успех в
обучението.
На добър час, уважаеми
колеги!
Владислав Любенов, І
курс, спец. „МИО”

Уважаеми академични преподаватели,
драги студенти,
В ден като днешния, когато сърцата ни са изпълнени с
трепет и вълнение, от името
на Студентския съвет при
СА „Д. А. Ценов”, поднасям
нашите поздравления по
повод откриването на 80-та
академична учебна година
в Свищовската Алма матер!
В далечния Изток, в едно
общество, съхранило се хилядолетия благодарение на
своите нрави и традиции, се
счита, че учителят и императорът са равни. Там, в страната на изгряващото слънце,
единствените поданици, на
които е разрешено да не се
покланят на императора, са
учителите. Според тази древна култура, без учители няма
да има и императори. Академичният преподавател не
е длъжност или професия, а
призвание да обучава своите
студенти. Засвидетелствайки
огромната си благодарност и
дълбок поклон към нашите
хранители със знания, пожелаваме на преподавателите
в Стопанска академия крепко
здраве, творческо дръзновение и с нестихващ ентусиазъм
да продължат изпълнението
на благородната мисия да
изграждат висококвалифицирани и конкурентноспособни
икономисти и управленци.
Скъпи първокурсници, в
този паметен за Вас момент,
когато за първи път прекрачвате прага на Висшето

училище под звуците на
студентския химн, застанете гордо и уверено, защото
днес Вие се присъединявате
към многохилядната елитна армия от възпитаници
на престижната Свищовска
академия. Оценявайте по
достойнство родолюбивия
жест на Дарителя Димитър
Апостолов Ценов, почитайте
труда на преподавателите си
и уважавайте състудентите
си. В Стопанска академия
ще имате удоволствието да
бъде обучавани от високоерудирани преподаватели,
да създадете и затвърдите
много познанства и приятелства, а защо не да срещнете и
любовта на живота си.
Бъдете здрави, целеустремени към покоряването
на върховете на знанието,
към постигането на личен и
колективен просперитет за
благото на нацията. Бъдете
силни да преодолявате трудностите, бъдете амбицирани
да покажете най-доброто
от себе си! Грабете с пълни
шепи от океана от знания и
никога не спирайте да мечтаете! Стремете се да направите днешния ден по-добър
от вчерашния!
Vivat Academia, vivant
professores !!!
На добър час и Бог да е
с нас !!!
Иван СЪБЕВ,
Студентски съвет

Скъпи
първокурсници,
Най-искрено Ви поздравявам по случай началото на
новата академична година.
Приемете обучението си тук
като едно предизвикателство,
в течение на което трябва да се
докажете като борбени и целеустремени личности, които, водени от своите мечти и стремежи,
поставят основите на успешни
професионални начинания. Възползвайте се от колкото се може
повече възможности във връзка
с Вашето образование, за да се
превърнете във високо ценени
специалисти. Пожелавам Ви да
създадете полезни контакти с
вече утвърдени професионалисти, да изградите верни приятелства и да откриете хората, с
които да споделяте щастието от
успехите си. Нека трудностите,
с които ще се сблъскате, не Ви
отчайват, а единствено да Ви
амбицират.
Успех и на добър час!
Кристина Георгиева,
спец. „МИО”
отличник на випуск 2015
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Стани част от голямото семейство
на Стопанска академия
„Стани част от голямото
семейство на Стопанска
академия...” е мотото на
Кандидатстудентска кампания 2015, за която желаещите да се обучават в Свищовското висше училище
могат да избират между 17
атрактивни пазарно ориентирани специалности в
направленията „Икономика” и „Администрация и
управление” в редовна и
задочна форми.
Записаните до момента ст уденти надхвърлят
1200. Първият записал се
веднага след обявяване на
резултатите от първо класиране е Бойко Кожухаров
от гр. София, приет в спец.
„Аграрна икономика”, а
кандидат-ст удентката с
най-висок бал – 30.00 е Антоанета Стоянова, приета
по първо желание в спец.
„Макроикономика”.
Участие в класиранията
с оценка от държавен зрелостен изпит предпочетоха
70% от кандидатствалите
в Свищов, но част от тях
се възползваха и от възможността да се явят на
конкурсен изпит, тъй като в
балообразуването за крайното класиране участва

по-високата оценка. През
тазгодишната кандидатстудентска кампания се
запазва тенденцията на
по-голям интерес към задочната форма на обучение. Запазва се и големият
интерес към няколко от
водещите за Стопанска
академия специалности. От
записалите се до момента
първокурсници за редовно
обучение, най-много са в
специалностите „Финанси”,
„Счетоводство и контрол”,
„Икономика на търговията”, „Бизнес информатика”
и „Международни икономически отношения”. Сред
най-желаните специалности в задочна форма, освен
„Финанси” и „Счетоводство
и контрол”, са още „Застраховане и социално дело”,
„Икономика на туризма”
и „Стопански и финансов
контрол”.
Подаването на документи и ежемесечните изпитни
сесии от кандидатстудентската кампания за „Прием
2015” в ОКС „бакалавър”
продължават до 24-ти октомври, като за участие в
последните две класирания има депозирани заявления още през пролетта.

Лидерски позиции на магистърското обучение

Магистърските програми на
Стопанска академия „Димитър
А. Ценов” вече 16 години привличат интереса на кандидат-студентите, желаещи да повишат
своята квалификация чрез придобиването на образователноквалификационна степен „магистър”. През настоящата учебна

3 семестъра), завършили ОКС
„професионален бакалавър”
(5 семестъра) и неикономисти
(6 семестъра). В професионално направление „Икономика”
най-предпочитани магистърски програми през настоящия
прием са „Счетоводство и одит
на нефинансовите предприятия”,

година Академията осъществява
прием по 41 магистърски програми в редовна и дистанционна
форми, обучението по които се
реализира в съответствие с акредитацията на Висшето училище
и стандартите за управление на
качеството ISO 9001:2008.
Лидерските позиции на магистърското обучение в Свищовската Алма матер на пазара
на образователни продукти са
подплатени с богат набор от
програми за икономисти (продължителност на обучението

„Финансов мениджмънт” на
български и на английски език,
„Валутен, митнически и данъчен
контрол”. Според кандидат-магистрите в направление „Администрация и управление”, найпредпочитани са програмите
„Бизнес администрация”, „Публична администрация”, „Фирмен
мениджмънт и контролинг”.
В отговор на съвременните
предизвикателства на пазара
на труда Стопанска академия
продължава активно да обновява и допълва своето портфолио

от магистърски програми. Един
успешен пример за това е стартирането на приема за учебната
2015/2016 г. по новата програма
„Управление на човешките ресурси”. Нейният профил е насочен към създаването на високо
квалифицирани специалисти,
които да владеят съвременните
методи и средства за управление
на човешките ресурси, подготовка на топ-мениджъри и съвременни лидери.
„Запазената марка” на Академията си остава дистанционната
форма, в която са обучени 25 000
магистри. Вариантите на модерната интернет-базирана система
за електронно обучение VJL за
комуникация между преподавателските екипи и студентите, и
възможността за он-лайн защита
на дипломна работа са част от
предимствата, които посочват
сред мотивите си кандидатстващите в Свищов за дистанционно
обучение.
Стартът на есенния прием на
магистри в редовна и дистанционна форми на обучение за
учебната 2015/2016 г. съвпадна с
първия ден от държавните изпити за завършващите ОКС „бакалавър” и около 100 дипломанти
кандидатстваха за по-високата
образователно-квалификационна степен веднага след получаване на студентските си книжки
с изпитните резултати.

Нови акценти в международното сътрудничество
В навечерието на новата
учебна 2015/2016 година
пред студентите, преподавателите и служителите
от Стопанска академия се
откриват нови дестинации
за мобилност и нови възможности за създаване на
изследователски мрежи и
проекти.
Подготовката за новата
учебна година започна със
среща на Центъра за международно сътрудничество
и проекти с катедрените
координатори по програма Еразъм+, на която прис ъс тва ВрИД Ректор на
Стопанска академия проф.
д-р Иван Върбанов. На
срещата бяха представени
новите акценти в програма
ЕРАЗЪМ+ – предстоящото
изпълнение на одобрения
за финансиране проект за
мобилности с партньорските страни Русия, Украйна, Армения и Молдова
по ключова дейност 107 и
бъдещото разширяване на
програмата с два нови региона – Западни Балкани и
страни от Южно Средиземноморие. Това е още едно

предизвикателство пред
академичния състав на
Стопанска академия, което
изисква да бъде обновен
информационния пакет от
учебни дисциплини, предлаган на чуждестранните
студенти.
За по-малко от три месеца бяха подготвени и
сключени над 22 двустранни рамкови договори и
междуинституционални
договори по програма ЕРА-

ЗЪМ+ с програмни страни
(Полша, Гърция и Турция)
и с партниращи държави
от региони: Руска федерация (Русия); Източно партньорство (Азербайджан);
Южно Средиземноморие
(Израел, Египет и Мароко);
Западни Балкани (Сърбия,
Черна гора и Албания).
Подписан е и меморандум за сътрудничество с
Асоциацията за социално
насърчаване на дигитал-

ното бъдеще
о т Ит а лия, с
който се по с т авя т осно вите на нови
форми на сътрудничество
в областта на
управлението
на европейски
образователни проекти и
се осигуряват
възможности
на студентите
и докторантите от Стопанска академия
за провеждане на интензивни езикови
курсове и прак тически
обучения по ЕРАЗЪМ+.
Нови възможности разкрива и подписаният договор с Асоциацията на
дипломираните експерт
счетоводители на Румъния.
През първия семестър
на учебната 2015/2016 година в програмни страни
ще се обучават трима студенти от Стопанска академия. Входящата препода-

вателска мобилност с цел
преподаване откри доц.
д-р Ян Половчик от Икономическия университет в гр.
Познан, Полша. Лекциите
му пред третокурсници в
задочно обучение от специалностите „Маркетинг”,
„Стратегическо и бизнес
планиране” и „Меж дународни икономически
отношения” предизвикаха интерес у студентите.
Голям интерес предизвика
у тях и възможността за
реализиране на ЕРАЗЪМ+
мобилност с цел практика.
Предстои провеждане на
селекция за изходяща мобилност на студенти с цел
обучение и практика, на
преподавателски и непреподавателски състав с цел
преподаване и обучение.
Това са само няколко акцента в началото на академичната 2015/2016 година
в Стопанска академия „Д.
А. Ценов”, които я позиционират в нови дестинации и
я включват в нови образователни и изследователски
мрежи.
ЦМСП

септември 2015

Ñòðàíèöà 4

По-ниски наеми и такси Свищовски професор дарява
за студентските общежития лични средства за стипендии
По-ниски наеми и такси
ще заплащат свищовските
ст уденти за общежитие
през академичната 20152016 година по решение на
ръководството на Стопанска академия. Таксата за

текущ ремонт и аварии е
намалена от 35 на 25 лева
за семестър, а месечният
наем в бл. № 8 в студентски

град е намален от 55 на 40
лв., като е осигурена и възможност за самостоятелно
настаняване в стая. В бл. №
1, разположен в центъра
на града, месечният наем
запазва миналогодишния

си размер от 65 лв.
В стаите в студентските
общежития се нас таняват по двама души, като

50 г. катедра „История,
философия, социология“
От 1 стр.
В разписа на лекциите за
първата учебна година 1936 –
1937 г. е посочено, че ще се изучава дисциплината „Стопанска
политика и стопанска история“.
През 1939 г. от тази дисциплина
се оформят Стопанска политика и Стопанска история и развитие на търговията, а през 1946 г.
в учебните планове се появява
и дисциплината „Социология“.
В учебните планове за 1947/48
г. в първи курс фигурират дисциплините „Стопанска история
– обща и българска“, „Социология“ и „Научна философия“.
Дисциплините история, социология, научна философия
в различни трансформации се
четат от преподаватели, които
влизат в състава на различни
катедри. Самостоятелна катедра, обединяваща преподавателите по исторически,
социологически и философски
дисциплини се създава със
Заповед на МНП № 5245 от
25.XІ.1965 г. с наименованието
„Марксизъм-ленинизъм“.
С решение на Академическия съвет от 21.06.1991 се съз-

дава Лаборатория за социологически изследвания към ВФСИ
„Д. А. Ценов“. За ръководител
на лабораторията е избран ст.
ас. Ив. Върбанов (понастоящем професор). Лабораторията извършва социологически
проучвания за качеството на
обучение, за мотивацията на
кандидат-студентите, участва в
изготвянето на учебни програми и в обучението на студенти
в специалност „Социология“
към ФОП.
На 29.11.1997 г. център „Социални и политически науки“
се превръща в катедра със
същото наименование. С решение на Академическия съвет
(Протокол №4 от 10.XІ. 1998 г.)
катедра „Социални и политически науки“ се преименува в
катедра „История, философия,
социология“. През 1999 г. Свободният факултет се преструктурира и се превръща в департамент „Обществени науки“. От
него е извадена катедра „История, философия, социология“
и е включена в структурата на
факултет „Производствен и
търговски бизнес“.

всяка стая е със собствен
санитарен възел и топла
вода. На разположение на
свищовските студенти са
и два студентски стола – в
академичния кампус и в
студентски град, където

разнообразното меню осигурява обяд и вечеря за по
2-3 лева.
АМ

Поредна студентска
стипендия учреди чрез
лични средства преподавателят по счетоводство в Стопанска академия проф. д-р Георги Баташки. Дарената от него
сума на Фондация „Димитър Ценов” е предназначена за десетмесечна
стипендия от по 100 лева
за социално слаб студент
с хронично заболяване.
Стипендиантът ще бъде
определен още в началото на учебната година.
Проф. Баташки учредява първата си стипендия преди повече от 20
години с цел да подпомогне студент в затруднено материално
положение. Тогава той
дарява лични средства
за 10 месечни стипендии на студент от специалност “Счетоводство и
контрол”. В последствие
се оказва, че избраният
за стипендиант студент
е щял да прекъсне образованието си без тази
финансова помощ. Сред
даренията на академич-

ния преподавател е и
еднократно подпомагане на студент с влошено
здравословно състояние на родител.
Пр ез пр е д ход на т а
учебна година стипендия в общ размер от
1000 лева получи студент със злокачествено
онкологично заболяване, като за целта свищовският професор дари
възнаграждението си за
академичен наставник
на студенти по Проект
„Студентски практики”
и лични средства.
АМ

Алумни клуб „Счетоводна отчетност 1975”

Алумни клуб „Счетоводна от четнос т 1975”
създадоха възпитаници
на Стопанска академия
„Димитър А. Ценов”, дипломирали се преди 40 години. Кръглата годишнина
от завършване на випуска
стана повод не само за
провеждане на емоционална другарска среща, но
и за присъединяването им
към Асоциацията на възпи-

таниците на Свищовското
висше училище като 46-я
Алумни клуб. Сред присъстващите в аулата бивши
възпитаници бяха и семейни двойки, създадени още
по време на студентските
им години.
Участниците в другарската среща посетиха академичния музей, в който
с радост разпознаха от
снимките свои препода-

в а т е л и, а
с лед това
поднесоха цветя
пред паметника на
Дарителя.
Официа л ната среща
завърши с
рит уално
хвърляне
на шапки
пред сградата на
Ректората –
церемония,
която не е
била традиция при дипломирането на випуск 1975, но сега
е част от ритуала на другарските срещи в Стопанска
академия.
АМ
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