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8-и декември - Празник на българските студенти
Уважаеми членове на академичната общност,
Нашият календар е богато
дарен с напрегнати делници,
красиви празници, тържествени поводи. Днес в аулата
на нашата Алма Матер ни е
събрал един от най-възторжените и вечно млади празници – 8 декември. Това не е
просто Денят на българските
студенти, а много повече. Той
е празник на академичното
вдъхновение, на младостта и
дързостта, но и на мъдростта и
зрелостта. Празник, който препотвърждава непреходността
на университетската идея във
времето, стимулира стремежа
към познание и духовно общуване, окрилява мечтите към
широки хоризонти.

Скъпи
приятели,
Всеки един от нас пази
не само свидните
���������������
спомени от детството, но ������
и�����
спомените, свързани с поемането на първите крачки към истинския живот.
Това е периодът, когато
сме студенти, когато усъвършенстваме знанията
си, трупаме опит, тръгваме към професионално
си развитие. С годините
се променяме, намираме нови възможности,
търсим нови начини, срещаме се с нови хора, но
никога не забравяме как
ни променя студентският
живот. Сега е моментът
да черпим с пълни сили,
да живеем и да постигаме целите си.
Скъпи колеги, живеем
в динамично общество –
на промени и неспирни
иновации. Всеки ден е
свързан с нови предизвикателства, които умело
днес превръщаме в приключения.
Ние от �������������
AIESEC�������
Ви желаем да не спирате да
търсите предизвикателството във всеки един
ден, да не се колебаете
да го последвате и дързост да доведете нещата
докрай. Ние, студентите от СА „Д. А. Ценов“,
имаме особена мисия,
свързана със съхраняването на десетилетната
традиция, завещана ни
от Дарителя.
Драги колеги, нека
помним винаги откъде
сме тръгнали, да знаем
накъде отиваме и да преследваме мечтите си.
Нека всеки път води до
това, което е истинско,
добро и красиво!
Честит 8-и декември!
Ивайло ВЕСКОВ –
Председател на
AIESEC – Свищов

Честването на студентския
празник в годината, когато
Висшето ни училище отбелязва
своята достолепна 75-годишнина, е още по-вълнуващо изживяване. Юбилеят на СА „Д. А.
Ценов” е не само своеобразен
връх в нейното развитие, но и основателен повод да се обърнем
назад във времето и с гордост да
съзрем успехите. Със самочувствието на конкурентоспособни
участници в глобализиращата се
образователна среда да гледаме
към настоящето. С увереност да
отправяме поглед към бъдещето,
което с непосредствен ентусиазъм и професионализъм заедно
градим.
Уважаеми млади колеги,
Имате шанса да учите не
само в едно от първите висши
икономически училища у нас,
но и привилегията да се обучавате в Академията, която при-

тежава собствени стандарти
за високо качество на икономическото образование. Академия, която почита традициите,
отстоява духа на завещаното
от първооснователите и ува-

Уважаеми колеги,

В навечерието сме на най-младия, най-веселия и
безгрижен празник – 8-и декември. Денят на младите, различните, новите... Денят на студентите! В този
прекрасен и изпълнен с много положителни емоции
ден имам удоволствието да Ви поздравя от името на
Студентския съвет при СА „Д. А. Ценов“ и да Ви пожелая здраве, късмет и много успехи. Бъдете уверени в
себе си и собствените си сили, мечтайте и сбъднете
мечтите си, не спирайте да се усмихвате и да търсете
щастие. Нека всички ние, студентите, се радваме на
младостта си, нека изживеем най-прекрасните си
дни тук в Академията и нека се утвърдим като найдобрите специалисти у нас.
Скъпи преподаватели, благодаря Ви, че сте винаги
с нас, че ни вярвате, че давате най-доброто от себе
си, за да успяваме ние! Бъдете здрави, все така целеустремени и винаги първи!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Мария НЕМСКА
Председател на Студентския съвет

жава достойнството на тяхната
мисия, която притежава воля
за новаторство – ценности,
отреждащи й престижно място
в българското образователно
пространство.
Десетилетия нашето училище инвестира в своите възпитаници могъщ потенциал от
знания, генерира интелектуални умения, творческо мислене,
зарежда ги с позитивизма на
безкористното себеотдаване,
предава им собствената си
вяра в успеха на всяка инвестиция в образованието, окрилява
стремежа им към бъдещето!
Уважаеми колеги преподаватели,
Имаме удоволствието и отговорността да обучаваме и
възпитаваме младите хора на
България, избрали гр. Свищов
и Стопанската академия за
своя отправна кариерна точка,

от която тръгват към все по-динамично развиващия се конкурентен трудов пазар. Нека
бъдем достойни продължители
на делото на нашите учители,
които превърнаха академичната кауза в своя съдба. С търпение и любов да научим нашите
студенти, да вярват, че могат;
че знанието е неподвластно на
превратностите на времето; че
личностният успех зависи от
височината на взора и далечината на хоризонта, към който
всеки се е устремил. Това означава, че сме им дали успешен
старт към бъдещето и би ни
позволило с удовлетворение и
умиление да подгласяме:
VIVAT ACADEMIA , VIVANT
PROFESSORES!
Честит празник, уважаеми
колеги!
Ректор:
Проф. д-р Величко АДАМОВ

Ректорът на Стопанската академия
получи за четвърти път почетното
звание „Доктор хонорис кауза“
Ре к т о р ът н а С т о п а н ска академия „Димитър А.
Ценов“ – проф. д-р Величко Адамов – е удостоен за
четвърти път с почетното
звание „Док тор хонорис

нансовия университет към
Правителството на Руската
федерация в Москва взeма
решение за удостояването
на проф. Адамов с почетното звание, а символите на

Висшето училище от зам.ректора по наука и иновационно развитие на Финансовия университет – проф.
д-р ик. н. Сергей Николаевич
Сильвестров – заслу жил

кауза“ на чу ж дестранно
висше учебно заведение.
През месец август 2011 г.
Съветът на учените при Фи-

новия почетен доктор бяха
връчени на тържественото
събрание – концерт, посветено на 75-годишнината на

икономист на Руската федерация, действителен член на
Руската академия на естествените науки.

Състезание по знания
По повод 75-годишнината на Свищовското висше
училище и наближаващия
ст удентски празник на
22 ноември Студентският
съвет при СА „Д. А. Ценов”
организира „Състезание по
знания”. В надпреварата
се включиха 12 отбора, а
победата спечелиха третокурсници от специалност
„Финанси”.
Първото по рода си
състезание премина при
голям интерес и оспорвана надпревара. И участниците, и публиката получиха
много нови знания в различни области – икономика, география, история, Европейски съюз, политика,
спорт и др., – а организаторите се бяха постарали
д а подберат интересни
въпроси, да ги представят чрез мултимедия и да
осиг у рят разнообразни
забавления.
На й - з н ае щ с е о к а з а
отбор „Е лит” с капитан
Вахан Бохосян и участници
Надежда Кръстева и Таня
Гласнова - третокурсници
от спец. „Финанси”. На финала тримата финансисти се

срещнаха с отбор „МИО” с
капитан Теодора Илиева – IV
курс спец. „Международни
икономически отношения”
и колегите й Паолина Крумова и Владимир Георгиев.
След напрегнатия „двубой”
спорът реши въпрос, свързан с Академията, зададен от ректора проф. д-р
Величко Адамов: „Чие име
носи Академичната библиотека?”. Отбор „Елит” даде
правилния отговор – „Акад.
Никола Михов” – и завоюва
първото място.
Проф. Адамов награди
отборите, класирали се на
първите четири места, а на
всички останали връчи грамоти. Той поздрави участниците за куража да премерят
помежду си сили в състезание по знания и им пожела
успех и в научното поприще.
„В живота ще ви се налага
да се борите, да се състезавате, но вие имате едно
много важно предимство
– че сте възпитаници на
най-великата Стопанска
академия” – заяви Ректорът
и благодари на студентите
за поканата да бъде гост на
тяхната проява.

Катедра „Бизнес информатика” чества 45-годишен юбилей
На 14 и 15 октомври катедра „Бизнес информатика”
чества 45-годишнината си.
По този повод беше проведена международната научна
конференция на тема: „Информационните технологии
– стратегически приоритет
в икономиката на знанието”,
на която бяха представени
88 доклада от 106 автори от

България, Русия, Молдова,
Австрия, Украйна и Албания
– издадени в сборник.
Ректорът – проф. д-р Величко Адамов – откри конференцията. В своето приветствено слово той заяви, че:
„катедра „Бизнес информатика” и специалност „Бизнес
информатика” са нещо, без
което Академията не може,

защото не е възможно да си
представим едно модерно
обучение, като висшето образование, без познанията
по информатика”. По повод
45-годишния юбилей Ректорът връчи отличия на катедрата – плакет на Стопанската академия – и почетен
медал на нейния ръководител
доц. д-р Веселин Попов.
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75 години - достолепно
Юбилейните чествания
на 75-годишнината на СА
„Д. А. Ценов“ започнаха на
8.ХІ. 2011 г. с тържествено
откриване на международната научна конференция
на тема: „Икономиката и
управлението в XXI век –
решения за стабилност и
растеж“, в която участваха
учени от 15 държави. Двудневният научен форум

тет Пасау, Германия, представителни делегации на
академични ръководства
от университети – партньори от Русия,
Германия, Украйна, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия,
Латвия, Грузия,
Гърция. Присъстваха още
ректори, зам.-ректори, де-

Величко Адамов връчи на
шестимата бивши ректори
грамоти и почетни плакети.
Признание за своя при-

откри ректорът на Академията проф. д-р Величко Адамов. „Юбилейната
конференция е естествен
венец на създадените традиции в нашата Академия,
напълно съответства на
Стратегия „Европа – 2020“
и ще бъде една демонстрация на постигнатото от нас,
демонстрация на нашата
убеденост, че като хора,
ангажирани с Академията
и с попрището да обучаваме и преподаваме, ние сме
на верен път“ – заяви той.
Сред гостите на тържественото откриване на
юбилейната годишнина
бяха Великот ърновският митрополит Григорий,
носители на почетното
звание „Доктор хонорис
кауза” на Стопанската академия, сред които и първият почетен доктор – проф.
Клаус Хаазе от Универси-

кани, академични преподаватели от висши училища
в София, Варна, Пловдив,
Велико Търново, Плевен,
Р усе, Габрово, Шу мен,
С тара Загора, Бу ргас,
Перник, Ботевград. Празника уважиха и областни
управители, кметове, ръководители на финансови
институции.
Официални гости на церемонията бяха и шестима
бивши ректори на Стопанската академия, ръководили Висшето училище в периода 1972 – 2007 г. Проф.
д-р Делчо Порязов, проф.
д-р ик. н. Димитър Панайотов, проф. д-р ик. н. Методи
Кънев, доц. д-р Здравко
Георгиев, проф. д-р ик. н.
Атанас Дамянов и проф.
д-р ик. н. Нено Павлов бяха
наградени за принос в развитието на Свищовското
висше училище. Проф. д-р

лучиха и 10 професори
– учители на днешното поколение преподаватели в
свищовската Алма Матер.
Те получиха от Ректора
грамоти и почетни знаци
на Академията.
Тематиката на международната конференция
бе инициирана от неотдавнашното кризисно положение на световната и
вчастност на българската
икономика и сложните и
многообразни проблеми,
изникващи към момента в
условията на нестабилен,
неустойчив икономически
растеж. Провокирани от
желанието да се намерят
ефек тивни решения на
проблемите, съпътстващи
икономическото възстановяване, организаторите
на конференцията събраха
в Свищов представители
на науката и на бизнеса,

за да дадат своя принос в
решаването на тези проблеми. Със събирането на
множество учени и спе-

циалисти на един от найзначимите икономически
форуми в България за 2011
г. се концентрира представянето на виждания и идеи
за постигането на устойчив
икономически растеж в
период след много сериозна световна рецесия,
която е и една от първите
в рамките на Европейския
съюз. За участие в конференцията бяха заявени 353
доклада от 434 автори от
България и други 15 държави – професори, доценти,
асистенти, док торанти,
студенти и представители
на практиката. Страни–
участници в конференцията бяха България, Русия,
САЩ, Украйна, Индия, Гърция, А лбания, Румъния,

секции. Първата секция бе
концентрирана върху актуални проблеми на финансите, икономикса, застраховането
и осиг уряването.
Втората
секция
засегна
различни аспекти от счетоводството, контрола,
одита, статистиката и математиката при съвременните условия. В третата
секция бяха дискутирани
проблеми на мениджмънта, маркетинга, меж дународната икономика и
информационния бизнес.
В четвъртата секция бяха
групирани докладите, засягащи многостранните
проблеми на различните
сек тори и подсек тори
н а н а ц и о н а л н а т а и ко н о мика. До к л а д и т е н а
младите изследователи
– док торанти и ст уденти – бяха представени в
петата секция.
Конференцията фокусира вниманието върху чети-

растеж на икономиката,
основани на знанието и
иновациите;
* Проблеми, свързани с
елементите на екологичната концепция в извършващите се сложни трансформации в икономиката;
* Идеи и възможни решения относно създаване
на условия за модернизиране пазара на труда в
България с цел повишаване нивата на трудова заетост и гарантиране устойчивостта на социалните
модели;
* Идеи и решения за постигане на устойчива икономика и социални ползи
от единен цифров пазар,
основан на високоскоростен интернет.
В резултат на дискусиите, водени по време на
двудневния форум, участниците в пет те секции
изведоха основни изводи,
които след обобщение, ще
бъдат адресирани до съответните ресорни институции. Така от проведената
в Стопанската академия

Полша, Сърбия, Македония, Казахстан, Грузия,
Литва, Латвия и Молдова.
Тематиката на депозираните доклади бе представена в една пленарна
сесия и в пет обособени

ри опорни точки:
* „Работещи“ алтернативи относно запазването на
съществуващите европейски икономически структури и решения за постигането на т.нар. „интелигентен“

конференция ще бъ дат
представени насоки за
усъвършенстване на бизнес процесите и тяхното
управление с цел постигане на икономически растеж и стабилност.

Юбилейна научна конференция
нос в развитието на Стопанската ака демия по-

Научната периодика – конкуренция и качество
Юбилейна конференция
„Научната периодика - конк уренция и качество” се
проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.
Форумът бе част от проявите, посветени на 75-годишнината на Свищовското висше
училище, и се проведе под
патронажа на рек тора –
проф. д-р Величко Адамов.
Повод за научния форум
са няколко значими събития:
10 -��������������������
���������������������
годишнината на електронно списание „Диалог”,
15 години от създаването на
Институт�������������������
a������������������
за научни изследвания при СА, 20 години списание „Бизнес управление”.
Паралелно с честването
на годишнините се състоя
и третата среща-дискусия
„Научната периодика в икономиката”.
Гости на тържественото заседание по повод годишнините бяха заместникректорите на СА проф. д-р
Любен Кирев, доц.��������
�������
д-р Те-

одора Димитрова и доц. д-р
Иван Върбанов, областният
управител на В. Търново
доц. д-р Пенчо Пенчев. Сред
присъстващите бяха главните редактори и членове
на редакционни съвети на
водещи икономически издания при УНСС – София, БАН,
Икономически университет
– Варна, декани на факултети, ръководители на катедри,
преподаватели от СА.
Основните акценти от
развитието на сп. „Диалог”
представи неговият главен редактор доц. д-р Иван
Върбанов. Той поясни, че
това е първото електронно списание, издадено от
СА, и първото официално
регистрирано елек тронно списание, издавано от
висше училище в България.
То е ориентирано главно
към интердисциплинарни
теоретико-методологични
и приложни изследвания
на съвременното общество

и икономиката – култура и
философия, хуманизация и
екологизация, информатизация и глобализация и други,
свързани с тях проблеми.
През изминалите 10 години са издадени 43 броя
на списание „Диалог” с 331
публикувани материали, 70
от които са от чужбина.
Доц. д-р Никола Янков,
директор на Института за
научни изследвания при
СА, представи историята на
Института и неговия основен
продукт Алманах „Научни
изследвания”. Той поясни,
че идеята при създаването
на Института е да се организира част от академичния научноизследователски
процес в СА. Допълни, че на
база Стратегията за научноизследователска дейност
във Висшето училище се
създават проектни екипи,
оформящи научни проекти,
които се синтезират в студии
и се публикуват в Алманаха.

Главният редактор на сп.
„Бизнес управление” – проф.
д-р Любен Кирев – представи философията на списанието. Поместена още в първия
брой на изданието, тя се
изразява в няколко основни
момента: да допринесе за
създаване на мениджърска
институция на организациите за бизнес; да бъде един от
елементите на управленския
тил; да представя теорията,
практиката и пазара на бизнес управлението.
За изминалите 20 години
в сп. „Бизнес управление” са
публикувани 576 разработки,
като преобладаващи са тези
с практико-приложно значение в рубриките „мениджмънт – практика”, „бизнес
– практика” и „бизнес консултации”. На страниците на
списанието свои виждания
през годините са споделяли
не само преподаватели от
СА и други български висши
училища, но и чуждестранни

автори.
„С това списанието откликва на едно от основните
изисквания към всяка научна теория – да не се развива
като самоцел, като наука за
самата наука, а да обслужва
практиката и да служи за
изработване на рационално
икономическо поведение” –
заяви проф. Кирев.
По време на т ретата
среща–дискусия, посветена на научната периодика
в икономиката, проф.�����
Ата����
нас Дамянов поясни защо
именно в Свищов и в СА се
организира този форум. „Тук
има най-много издания в
сравнение с другите икономически университети, държавни и частни. Освен това
в Стопанската академия са
най-старите издания – сп.
„Народностопански архив”
и Годишникът.
Заместник-ректорът доц.
д-р Иван Върбанов припомни, че резултатът от втората

дискусия, която се проведе
миналата година, е списание „Икономика 21”, идеята
за което се е родила още
по време на първия форум.
„Очаква се това списание
да бъде един от еталоните
за качество на публикациите
в сферата на икономиката
и икономическото знание”
– каза доц. Върбанов. Във
връзка с темата на тазгодишната дискусията „Конкуренция и качество”, той
заяви, че конк уренцията
трябва да е между авторите,
а не между изданията и това
ще спомогне за повишаване
качеството на публикациите.
Един от изводите, около
който се обединиха участниците във форума, касае
необходимостта от съгласуване на действията, критериите, изискванията, на
отношението към издателската дейност между редколегиите на всички издания в
страната.
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академично присъствие

Тържествено събрание концерт
В чест на юбилея на
СА „Д. А Ценов“ в залата на Първото българско народно читалище
се състоя т ържестве но събрание, открито с
поздравително слово и
презентация от ректора –
проф. д-р В. Адамов.
Празникът на Академията честити областният управител на Великотърновска област – доц.
д-р Пенчо Пенчев – който
отправи поздравления и
от името на други областни управители.
Приветствие произнесе и проф. Клаус Дитмар
Хаазе от Университет
Пасау, Федерална република Германия – първият носител на почетното
звание „Доктор хонорис
кауза” на Стопанската
академия. По думите му
цялостният напредък на
Свищовското висше учи-

лище е повод за гордост
на всички, допринесли
за него.
Поздравителни адреси поднесоха проф. д-р
ик.н. М. Зверяков – ректор на Одеския държавен
икономически университет, гр. Одеса, Република
Украйна и проф. д-р ик.н.
Г. Белостечник – ректор
на Молдовската академия за икономически
науки, гр. Кишинев, Република Молдова, носители на почетното звание
на СА „Доктор хонорис
кауза“.
Поздравления за
75 -годишния юбилей
и благословия към ръководството, преподавателите, студентите и
служителите на Стопанската академия отправи Великот ърновският
митрополит Григорий.
За дългогодишната си

помощ и подкрепа на
Свищовското висше училище Негово Високопреосвещенство бе награден от проф. д-р Величко
Адамов с почетния знак
"За заслуги към Академията".
Ректорът на Свищовското висше у чилище
прие поздравления за
юбилея от гостите на
тържественото събрание,
сред които бяха ректори
и зам.-ректори на висши
учебни заведения от цяла
България, от чуждестранни висши учебни заведения, представители на
държавната и местната
власт, ръководители на
различни институции и
организации. Чрез изпратените множество
поздравителни адреси
приветствия са отправили още минист ърът
на образованието, мла-

дежта и науката проф.
Сергей Игнатов, други
министерства, нацио нални агенции и комисии,
Българската стопанска
камара, БАН, фондации,
асоциации, кметове и областни управители.

Признателността на поколенията
С тържествено шествие до гроба на видния
свищовец на 09.11.2011 г.
продължиха честванията
на Патрона Ценов.
Церемонията започна пред паметника на
Дарителя, к ъдето под
съпровод на духов оркест ър, за да изразят
признателността си, се
събраха представители
на академичната общност, както и гости на
съпътстващи прояви по
повод юбилея. Официално бяха посрещнати
рек торът на Ака демията проф. д-р Величко
Адамов, заместник-ректорите и деканите на
факултети.
Доц. д-р Иван Върбанов – зам.-ректор на Висшето училище – произнесе тържествено слово,
в което заяви: „Има дни,
които бележат съдбата
на хората за цял живот.
Такъв за нас е патронният празник на СА „Димитър А. Ценов”. Днес той
е по-специален, защото
се отбелязва в годината,
в която честваме нейния
достолепен 75-годишен
юбилей”.

В знак на почит към
делото на Димитър Ценов
венци пред паметника
бяха поднесени от името
на Ректора, академичното ръководство, студент-

ли, докторанти, студенти,
служители и работници в
Академията, както и гостите, се отправиха към
гроба на Дарителя в манастира “Св. Св. Петър и

по икономика – и присъства на церемонията
по откриването и освещаването й. В учебната база на Стопанската
академия се помещават

След тържественото
събрание в читалищния
салон се състоя концерт
спектакъл, посветен на
75-ата годишнина от създаването на Академията.
Участие в концертната
програма взеха Първи-

ят български хор „Янко
Мустаков”, Трио „Тенори”,
именитият цигулар проф.
Йосиф Радионов, вокалистът на Сигнал – Данчо Караджов, Фамилия Тоника,
струнен квартет „Интро” и
Ансамбъл „Чинари”.

Студентска научна сесия
В навечерието на 75-годишнината на СА „Д. А.
Ценов” и по повод 20-годишнината на катедра „Търговски бизнес” на 18.10.2011
г. бе организирана Ст удентска научна сесия като
продължение на мероприятията от юбилейната научнопрактическа конференция
с международно участие
„Съвременни измерения
на търговския бизнес – комуникация между наука и
практика”, проведена на
12-13 май 2011 г. Основната
цел на студентския форум
бе да се предостави въз-

можност на студентите в
ОКС „бакалавър” от специалностите „Икономика на
търговията”, „Икономика на
кооперациите” и „Икономика на туризма” и в ОКС „магистър” по МП „Мениджмънт
на търговската дейност” да
представят своите доклади,
да споделят търсенията си
в областта на търговската
наука и практика, както и да
потвърдят своето участие в
научноизследователската
дейност на катедрата, факултета и Академията.
Катедра
„Търговски бизнес”

Студентски семинар

ската общност и от студентската организация
AIESEC.
След тържествената
церемония присъстващите стотици преподавате-

Павел”, където бе отслужена панихида.
Шествието продължи
към учебна база „Проф.
Димитър Бъров” – обновената сграда на Колежа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието, младежта и науката

ДО
АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА
СТАПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
СВИЩОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СКЪПИ СТУДЕНТИ,
За мен е изключително удоволствие да Ви поздравя със 75-годишнината на Свищовското висше
училище.
Студентите, които имат привилегията да бъдат
възпитаници на Стопанската академия „Д. А. Ценов”,
са най-големият капитал на висшето училище, найубедителното доказателство за способността му да
изгражда личности, които заемат достойно място
сред духовния, управленския и стопанския елит на
нацията. Неоспорима е ролята на Стопанската академия за модернизацията на българската икономика. Трудно ще намерим българска фирма, в която да
няма представител, получил своето образование в
свищовската икономическа школа.

В ден като днешния отдаваме дължимото на дарителя, спомогнал за създаването на Стопанската академия – големият предприемач и родолюбец Димитър
Ценов. Неговото дело е пример за съвременните
патриотично настроени български предприемачи.
Днес Стопанската академия „Д. А. Ценов” е не
само достоен продължител на делото на своите
предшественици, но и дава такова качество на подготовка и образование, съизмерими с европейските
критерии и стандарти.
Поздравявам и преподавателите и вярвам, че
ще продължите да работите с ентусиазъм, като се
стремите да откривате и развивате потенциала на
младото българско поколение.
На вас, скъпи студенти, желая успешна професионална и житейска реализация.
Уповавайте се на знанията и уменията, които получавате, и следвайте мечтите си!
НА ДОБЪР ЧАС!
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
Министър на образованието, младежта и науката

Центърът за магистърско
обучение, Центърът за
следдипломно и факултативно обучение и Центърът по професионално
обучение.

На 28 октомври 2011 г. в
Корпус "ЮГ" се проведе студентски семинар на тема:
"Външнотърговска специализация и икономически растеж
на страните от ЕС".
Форумът бе част от проявите, посветени на 75-годишния
юбилей.
На семинара студентите
изнесоха доклади, свързани
с анализа на търговията на
страните от ЕС с основните им
търговски партньори.
Проектът “Външнотърговска специализация и икономи-

чески растеж на страните от
ЕС” е насочен към изследване
на взаимовръзката между производствената и търговската
специализация и развитието
на икономиките на страните
от ЕС в условията на глобализация и интеграция. Двата процеса налагат на държавите–
членки различни императиви в
политически, а оттам и в икономически аспект, дължащи се на
позициите, които всяка една от
тях заема в рамките на Съюза
и в световен аспект.
Катедра "МИО"

„Стопанската академия има много да
даде, стига да поискате да вземете”
Това заяви пред свищовските студенти Йото Йотов
– възпитаник на СА „Д. А.
Ценов” и настоящ преподавател в Университета Дрексел, Филаделфия, САЩ.
Срещата - дискусия на
Йотов със студенти бе инициирана от Център���������
а��������
за международно сътрудничество и
проекти и Образователния и
кариерен център при Стопанската академия.
Той завършва в Свищов
през 2000 г. специалност
„Международни икономически отношения”. Трансферира в САЩ като бака-

лавър, а през 2007���������
��������
г. получава докторска степен по
икономика в Бостън. Между
предложенията за работа от
няколко престижни американски университети избира
Дрексел (Drexel University) и
вече 4 години е асистент по
икономика и международен
бизнес.
„Йото Йотов е един млад
човек, дръзнал да претвори
в реалност своите мечти.
Именно тази позитивна нагласа, тази упоритост и всеотдаване са добрият пример
при преследване на целите”
– заяви директорът на Об-

разователния център доц.
д-р Красимир Шишманов,
представяйки госта.
След проведената интересна дискусия Йото Йотов
се обърна към присъстващите студенти: „Вие трябва
да имате самочувствие и да
търсите подходяща реализация. Вярвайте в себе си,
имате възможности, имате
добро образование”. По
думите му, за да постигнат
това, към което се стремят,
младите хора трябва да
имат още упоритост, постоянство, позитивно отношение и целенасоченост.
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Бойка Райкова Калчева

Специалност „Статистика и иконометрия“, I-во място
Седя на едно от стъпалата на Академията и се ядосвам. Чакам от доста
време приятелката си, а тя не идва.
Някои от минаващите ме гледат с укор,
сякаш правя някакво престъпление.
Е, сигурно не съм първата, която седи
на стъпалата, нали всички млади хора
искат да са различни и понякога в
стремежа си да бъдем не като другите,
не осъзнаваме, че ставаме страшно
еднакви. Седя и гледам пред себе си.
Някаква вдлъбнатинка в стъпалата отпраща мислите ми към нещо наистина
нестандартно. Колко ли хора са минавали оттук? Някои с надежди, други
разочаровани. А тези стълби ги помнят:
студенти, преподаватели, обикновени
граждани. И всеки със своите мисли.
И аз сега си мисля...
Това, което знам за университета, ме
кара да си спомня за онзи родолюбив
българин Димитър Апостолов Ценов.
Връх на трудовия му и граждански подвиг е дарението за откриване и
поддържане на Висше
търговско

Гледах и снимки на различни випуски.
Те някак си приличаха, но самите млади
хора бяха различни. Това навярно също
е свързано с традициите на университета. Сигурно и нашата снимка ще има
много общо с тях. А какъв ли е пътят им?
Нашето динамично съвремие изисква
висококвалифицирани икономисти, информатици, мениджъри. А като следвам
историческия път на Академията, нейните традиции, съм убедена, а и съм се
поинтересувала, че завършилите тук
заемат различни постове в държавата.
Можеш да ги откриеш в парламента, в
правителството, в банките, в частния
бизнес. Всеки един от тях е отговорен,
уважаван, компетентен. И не може да
бъде друго. Та нали всеки е минавал по
коридорите на нашата Академия, всеки
е вдъхвал въздуха, из който още витаят
образите на нейните създатели, които

Мария Тошкова Немска

Специалност „Финансов мениджмънт“, II-ро място
Академията, свищовската Алма Матер, Висшето у чилище в гр.
С в и щ о в, С т о п а н с к а
академия „Димит ър
Апостолов Ценов“ или
просто моята сбъдната
мечта... Как то и да я
наричам, знам, че тук
съм щастлива, тук мога
да дишам свободно, че
тук мечтите ми стават
реалност.
Когато преди четири години трябваше да
избирам къде да продължа образованието

кутии, от които излизат
непознати и интересни
казуси, задачи, тестове
и ред други предизвикателства, които всеки
ден ни карат с нетърпение да очакваме поредния вълнуващ час.
Академия на традиции...
Не е ну жно много,
за да се докаже това
– 75-годишна история,
минало, правещо мост
к ъм бъдеще-

ята и да търсим там отговорите на въпросите,
които ни вълнуват. В
очите на всички бивши
ректори, на проф. Бъров
и на неговите наследници може би ще открием
себе си.
Академия на иновации...
Доста време мислих,
преди да продължа да
пиша и не
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училище в Свищов.
На първи септември 1912 г.
родолюбецът завещава на родния град
цялата си собственост: пари, ценни
книжа, недвижими имоти.
Какъв човек е бил? Не само родолюбив, а и толкова безкористен, толкова
щедър, толкова благороден. Една смела
иновация с чист възрожденски дух. И
думите му в завещанието звучат като
нещо ново и много напредничаво: „Като
принасям своята скромна лепта на
народния олтар, свършвам с благопожеланието, щото българския народ да
върви безспир по пътя на културния напредък към постигането на своя идеал“.
Мечтата на Дарителя е послание и
осъзнат дълг за преподаватели и студенти!
Един достоен пример и за всички
съвременни богати българи.
Поглеждам разсеяно телефона си.
Приятелката ми наистина закъснява.
Това за нея е необичайно, обикновено
аз закъснявам, но вече не се ядосвам,
защото мислите ми напират. Спомням
си, че когато реших да кандидатствам
в Академията, се порових в Интернет.
Там срещнах имената на доста личности, свързани с университета. Професор Димитър Бъров, академик Георги
Данаилов, професор Господин Тошев,
академик професор Иван Стефанов,
академик професор Атанас Бешков,
професор Васил Ранков. Силно впечатление ми направи, че почти всички са
учили в различни европейски страни:
Германия, Франция, Русия, Австрия.
И всеки един от тях е принесъл нещо
ново, което е приложил и доразвил в
нашия университет. Издигат авторитета на Академията, създават здрави
преподавателски традиции, създават
свищовската школа в областта на икономическите науки, издават първото
икономическо списание „Народостопански архив“, подреждат библиотека
по европейски образец. Сигурно и като
преподаватели са били интересни, лекциите им са били вълнуващи. Колко ли
сърца са запалили за икономиката?
Няма млад човек, който да иска да
учи и да не се вдъхновява от големите
преподаватели. Да, наистина е важно
кой ти преподава, как ти преподава.

По
повод 75 - г о дишнината на С������
А „Ди����
митър А. Ценов“ Академична библиотека „Акад. Никола
Михов“ и Фондация „Ценов“
обявиха конкурс за написване на студентско есе на
тема: „Академия на традиции, Академия на иновации“.
Обявяването на резултатите от конкурса и церемонията по награ ж даване на
победителите се състояха по
време на откриването на традиционната изложба–базар
на нова научна литература от Русия и Европа, на
която бяха представени над
1600 заглавия на руски и
английски език.
Резултатите от конк урса
представи председателят на ко-

стъпка по стъпка са
въвеждали новото, но винаги са пазели традициите.
Когато кандидатствах, се
чудех защо такъв престижен университет е в такъв
малък град. Но сега откривам и отговора. Та Свищов
е един от най-българските
градове, носещ в сърцето оня възрожденски дух,
довел до възстановяването на българската държава. И с умиление си мисля
за А леко Константинов,
този българин, чиито думи
и днес звучат съвременно,
за църквата на Кольо Фичето, за Първото българско
читалище. Нали от Свищов
започва и Освобождението на поробена България.
На такъв град прилича и такъв университет.
Поглеждам към отворената врата.
Влизат и излизат млади хора. Всеки
носи в душата си надеждата за един
смислен и вдъхновяващ живот и вярва,
че ще намери истинското си призвание. И аз съм една от тях. Посещавам
лекциите, ровя се из университетската
библиотека, купувам учебници все с желанието да науча повече. Какво ли ще
бъде моето бъдеще? Но съм убедена, че
ще успея. В този модерен университет, с
всичко необходимо за едно качествено
образование, с новото, което напира от
всички врати, не може да бъде друго. А и
нашата Академия е със статута на Еразъм университет, член е на Асоциацията
на европейските университети, член
е на Асоциацията на икономическите
университети от Югоизточна Европа.
Да, иновациите са налице. Това е една
нова, модерна дума. Но тя съществува
в Академията от нейното създаване,
защото в това учебно заведение традиции и нововъведения са вървели винаги
заедно. Не можеш да ги разделиш. И
вярвам, че ще бъде все така.
Поглеждам напред и срещам погледа
на закъснялата си приятелка. Изглежда притеснена. Усмихвам й се широко,
а и не й се сърдя. Това за мен не беше
загубено време, а време за размисъл.
Едно закъснение, а колко нови мисли и
идеи. Та нали съм студентка в Академия
на традициите и на иновациите.

мисията, оце няваща есетата, и зам.ректор на СА доц. д-р Теодора
Димитрова, а ректорът и председател на Фондация „Ценов“
– проф. д-р Величко Адамов
– връчи наградите на класиралите се на първите три места
студенти. Доц. Димитрова поясни, че участие в конкурса
са взели студенти от различни
специалности, „които ясно са
осъзнали завета на Дарителя, които са достойни негови
последователи и истински
възпитаници на Стопанската
академия, пример за подражание“.
Победителите в конкурса получиха парични награди, осигурени от Фондация „Ценов“,
грамоти и юбилейни значки,
както и книги, дарени от г-н
Г. Керезов, чийто благороден
жест бе аплодиран от всички
присъстващи.

си, н е с ъ м м и с л и л а
много, защото знаех,
че искам да уча икономика, иска х да се
усъвършенствам, исках
да разбера света на
големите пари и знаех,
че това може да стане
единствено и само в
Стопанската академия.
Тук е мястото, където
десетилетия наред са
се подготвяли най-добрите специалисти на
страната ни по финанси,
счетоводство, застраховане и аз искам да
съм една от тях и затова
не съм се колебала при
избора на висше училище. Това е правилният
избор! Тук се срещат
теорията и практиката,
т ук нашите преподаватели ни дават възможност да надникнем
отвъд учебниците и да
се впуснем в едно дълго
пътешествие, което, надявам се, ще завърши с
щастлив край. Нашите
преподаватели са като
магьосници, които отварят пред нас вълшебни

то. Никога няма да забравя първия път, когато влязох в музея на
Стопанската академия.
Усещането беше неописуемо, тръпката – неповторима. От стените
ме гледаха очите на редица видни икономисти,
преподаватели, ръководители на нашето висше
училище, които сякаш
ми казваха „вие сте нашето бъдеще, всичките
ни надежди са във вас,
трябва да сте достойни
наши наследници...“ Да,
ние сме наследници на
една велика идея, на
едно достойно дело, на
един велик българин –
Димитър Ценов. Трябва
всеки от нас всеки ден
да спира за по минутка
пред неговия паметник
и да се покланя – дълбоко и искрено.
Аз мисля, че за да
вървим напред, за да
бъдем винаги първи,
трябва да се обръщаме
по-често назад. Да се
вглеждаме в портретите
по стените на Академи-

знам
защо все още не
мога да намеря точните
думи. В съзнанието ми
изникват хиляди картини, мисли, но реалността трябва да се види
и почувства и е много
трудно да бъде описана
с думи. Трудно е, защото
искам да разкажа всичко, така че дори никога
да не си се докосвал до
света на Стопанската
академия, да я почувстваш близка и твоя.
Качество, доверие,
инвестиции в човека –
това е нашето мото!
Качество, основано
на традицията и иновациите!
Доверие в преподавателите и техните способности!
Инвестиции в нас,
студентите, в бъдещето
на България!
Но именно новите
идеи и практики са в
основата на успехите
на възпитаниците на
Ака демията. С всяка
изминала година ставаме все по -добри,
все по-знаещи и компетентни и то благодарение на преподавателите, които постоянно
прилагат най-новите
методи и техники на
обучение!
Да продължим заедно
напред към по-високи и
непокорени върхове. Да
бъдем по-креативни, да
надминем собствените
си способности, нека
се развиваме! Нека над
Стопанска академия винаги да грее най-ярката
звезда, която да ни посочва пътя към успеха!
Нека Бог да е с нас и ни
закриля! За да пребъдат
Стопанската академия,
Свищов и България!
Гл. редактор доц. д-р Теодора Димитрова, отг. редактор Анка Танева, дизайнер
Милена Александрова
АИ “Ценов”

