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Уважаеми членове на 
академичната общност, 
скъпи студенти,

В празничния календар на 
академичната общност на 
Стопанска академия „Дими-
тър А. Ценов“ 8-ми ноември 
е сакрална дата, която за 
нашата академична общ-
ност е изпълнена с изключи-
телен смисъл и съдържание. 
Патронният празник на 
нашето висше училище през 
настоящата 2015 година 
придобива още по-голяма 
значимост и въздействие, с 
приема на юбилейния 80-ти 
випуск на свищовската Алма 
матер. Това са осем десети-
летия на съчетание между 
традиции и новаторство, 
на заслужено международно 
признание, утвърждаване 
сред партньорите, дина-
мично развитие на акаде-
мичния състав, модерни 
методи на изследване и 
преподаване, мащабни ка-
питаловложения в акаде-
мична инфраструктура и 
съвременни образователни 
технологии. 

„Като принасям своята 
скромна лепта на народния 
олтар, свършвам с благопо-
желанието щото българ-
ския народ да върви безспир 
по пътя на културния на-
предък и към постигане на 
своя идеал…“ 

С това силно послание  
нашият патрон Димитър 
Апостолов Ценов ни заве-
щава не само своето бо-
гатство, а и своята мечта. 
Мечтата на един велик 
българин! 

С акта на своето уникал-
но завещание този велик 
българин и възрожденец по-

лага началото на реализа-
цията на своята отколешна 
мечта - да се основе и издър-
жа „едно висше търговско 
училище в Свищов“, което да 
превърне стария търговски 

град, люлката на просвеще-
нието в България през Въз-
раждането, родното място 
на Алеко в неугасващ факел  
на висшето образование. 
С това завещание Ценов 
осмисля целия си живот, 
поставя непреходен венец 
на своето дело и дава нов 
тласък за напредъка на род-
ния си град, за развитието 
на стопанската просвета 
и наука. 

Значимостта на това 
уникално наследство – ма-
териално и духовно, отли-
чаващо се с безпримерното 
родолюбие, далновидост и 
безкористност на нашия 
Дарител, се съизмерва с 
най-благородните и високо-

родолюбиви човешки дела, 
на които са способни само 
духовно извисените. В също-
то време то ни задължава 
да бъдем на висотата на 
каузата, която Димитър 

Ценов ни е завещал, да бъдем 
достойни приемници на де-
лото на неговия живот, да 
доизграждаме започнатото 
и  да го обогатяваме. 

Тук сме, за да изразим 
благодарността и обичта 
към Благодетеля и негова-
та кауза, която пребъдва 
вече 79 лета, да изразим 
своята дълбока признател-
ност към първостроители-
те на висшето ни училище, 
към всички предшественици 
на днешната академична 
общност на Стопанска ака-
демия и да отправим посла-
ние към идващите след нас 
– да уважават и следват 
академичните традиции, 
защото те са успешният 

старт към бъдещето. Тук 
сме, за да заявим, че отново 
можем да отправим поглед 
към Дарителя и отново да 
се чувстваме горди, че се 
родеем с високия му духовен 
ръст, от чиято висота про-
дължаваме да съизмерваме 
собствената си значимост 
и самоуважение.

Стопанска академия про-
дължава смело и решително 
напред  да следва своя път, 
трасиран от демократи-
зма, мъдростта и академи-
зма на първостроителите 
на нашата Алма матер. 
Имаме необходимите пред-
поставки заедно да й върнем 
славата на лидер в образо-
ванието и науката. Имаме 
най-важното – мотивирани 
и мотивиращи преподава-
тели, научни авторитети, 
отзивчиви служители, от-
говорни личности, за които 
знанието, развитието и 
интересите на студентите 
са основна ценност и белег 
на висш професионализъм. 
В годините Академията 
създаде общност от над 
130 хиляди възпитаници 
– нейни посланици, респек-
тиращи със своите знания 
и постижения, пазещи и 
утвърждаващи доброто й 
име като средище на сво-
бодолюбието и творческа-
та мисъл, като място, на 
което се гради бъдещето 
на България! Нека продъл-
жим с увереност да вървим 
в тази посока, следвайки 
призванието да творим и 
съзидаваме!

Честит празник 
на всички!

Проф. д-р Иван ВърбаноВ, 
ВрИД ректор  на Са

Студенти от Стопанска 
академия „Димит ър А. 
Ценов” се регистрират 
за базата от данни, която 
предстои да бъде създа-
дена по проект на Конфе-
дерацията на работода-
телите и индустриалците 
в България (КРИБ), целящ 
изграждане на стратеги-
чески партньорства меж-
ду работодателската орга-
низация и водещи висши 
училища. Базата данни 
ще съдържа информация 
за младежи до 29 г., на 
които предстои да се вле-
ят в пазара на труда и за 
работодатели, като една 
от целите й е да бъдат 
привлечени най-добрите 
възпитаници на учебните 
заведения за стажанти по 
време на обучението им.

Инициативата на КРИБ, 

наречена „Академия Ико-
номика”, се реализира по 
проект „Разработване на 
единна стратегия и реа-
лизация на съгласувани 
политики за развитие на 
човешките ресурси в кон-
текста на лисабонските 

цели и корпоративната 
социална отговорност”, 
финансиран чрез ОП „Раз-
витие на човешките ре-
сурси”. 

Стопанска академия 
бе сред първите висши 
училища в страната от 

избраните общо 15 висши 
учебни заведения и гим-
назии, където стартира 
проектът с разяснителна 
кампания. Роудшоу даде 
възможност на първите 
желаещи студенти да се 
запознаят с проекта и 
да попълнят анкетни и 
информационни карти 
за регистрацията им в 
базата от данни. Освен 
лична информация, обра-
зование и мотивационни 
нагласи, студентите имат 
възможност да посочат 
какви са техните очаква-
ния към работодателите, 
доходите и към пазара 
на труда. По време на 
проведената в Стопанска 
академия дискусионна 
среща беше разяснено 
пред студентите как рабо-
тодателската инициатива 

„Академия Икономика”, 
която се провежда под 
мотото „Заедно с нашия 
опит и с вашите мечти”, 
ще спомага за професио-
налната реализация на 
младите хора. Говорейки 
за ползите за студентите 
от представения проект, 
директорът на Академич-
ния център за кариерно 
консултиране доц. д-р 
Николай Нинов подчерта, 
че мисията на „Академия 
Икономика“ е подобря-
ване на бизнес климата 
в страната чрез осъщест-
вяване на връзка между 
университетите, студен-
тите и работодателите, 
насърчаване младежката 
заетост, мотивиране на 
младите хора за успешен 
старт и кариерно развитие 
в българските компании. 

8-ми НОЕМВРИ – САКРАЛНА ДАТА ЗА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Активно участие на студенти в проект „Академия Икономика” на КРИБ
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Стопанска академия „Дими-
тър А. Ценов” посрещна своя 
юбилеен 80-ти випуск. Новата 
учебна 2015/2016 година в 
Свищовското висше училище 

бе официално открита с тър-
жествена церемония. Специ-
ални гости на академичното 
тържество бяха Н. Пр. Ксавие 
Лапер дьо Кабан – посланик 
на Република Франция, проф. 
дпн Тодор Танев – министър 
на образованието и науката, 
проф. Клаус Дитмар Хаазе (от 
Университет Пасау) – първият 
„Доктор хонорис кауза” на 
Стопанска академия, Иван 
Иванов – зам.-председател на 
43 НС, Цветан Цветков – Пред-
седател на Сметната палата. В 
аулата на Академията, ректо-
рът проф. д-р Иван Върбанов 
и придружаващите го офици-
ални лица бяха посрещнати с 
бурни аплодисменти, а химнът 
на Р България, студентският 
химн и химнът на Стопанска 
академия звучаха в изпълне-
ние на Първи български хор. 
Сред гостите на тържеството 
бяха още доц. д-р Григорий 
Вазов – гл. секретар на Съвета 
на ректорите в България, д-р 
Ваньо Шарков – зам.-министър 
на здравеопазването, народни 
представители, проф. д-р Пенчо 
Пенчев – областен управител 
на В.Търново, Пламен Алексан-
дров – ВрИД кмет на Община 
Свищов, бивши ректори на СА, 
кандидатите за кмет на община 
Свищов, директори на институ-
ции и финансови организации. 

В обръщението си към ака-
демичната общност и към гос-
тите на тържествената церемо-
ния, ректорът проф. Върбанов 
подчерта, че юбилейният 80-ти 
випуск, който Академията по-
среща, е випускът, с който се 
поставя „началото на нейното 
възраждане”, и в който се въ-
плъщава надеждата за едно 
по-добро и достойно бъдеще. 
„Всички ние вървим по труд-
ния 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” 
– каза проф. Върбанов. 

Подкрепата си към Стопан-
ска академия и нейните възпи-
таници изразиха в своите поз-
дравления официалните гости, 
всеки от които е свързан по 
специфичен и уникален начин 
със Свищов или с Висшето 
училище. Френският посланик 
през м. юни получи в Свищов 
наградата за популяризиране 
на българската култура и исто-
рическото наследство. Бащата 
на минист ър Танев – ком-
позиторът и хоров диригент 

Александър Танев, е един от 
най-големите радетели за ус-
пехите на Първи български хор 
и на провежданите в Свищов 
Хорови празници. Иван Иванов 
е депутат от Великотърновски 
район, проф. Хаазе – вече над 
25 години е пръв популяризатор 
на Стопанска академия в евро-
пейското образователно прос-
транство, а в екипа на Цветан 
Цветков от петимата членове, 
трима са завършили Стопанска 
академия.  

Говорейки за различните ти-
пове мислене в управлението, 
просветният министър апелира 
към студенти и преподаватели 
да отварят по-широко вратата 
на „несигурностите”, защото 
колкото повече са несигурно-
стите, толкова повече от тях 

може да се окажат възможнос-
ти. „Вярвам във вас, вярвам в 
интелекта на тази Академия – 
винаги го е имало, и в момента 
го виждам. Тази Академия е 
общност, която е еталон на Бъл-
гария”, заяви министър Танев и 
изрази готовността на Минис-
терството да помогне за запаз-
ване „нравите на  Академията”.  

По традиция, на тържество-
то по откриването на новата 
учебна година, бяха наградени 
отличниците на випуска. Награ-
дата на ректора и на академич-
ното ръководство бе присъде-
на на Кристина Георгиева, спец. 
„Международни икономиче-
ски отношения” с общ успех от 
следването 5.98 и 6.00 от дър-
жавен изпит. Ректорът връчи на 
отличника на випуска сребърна 
значка със златно покритие 
(реплика на значката от 1940 
г.), грамота и парична награда 
в размер на 1000 лв. С решение 
на Общински съвет – Свищов 
от 2005 г., местният парла-
мент награждава отличник на 
випуска с грамота и парична 
награда в размер на 1000 лв. 
Тази година наградата получи 
Цвета Цветанова от спец. „За-
страховане и социално дело”, 
постигнала също успех от след-
ването 5.98 и 6.00 от държавен 
изпит. Наградата връчи ВрИД 

кметът Пламен Александров, 
а от ректора Цвета Цветанова 
получи значката за отличник на 
Стопанска академия. Приятна 
изненада за свищовските сту-
денти бяха обявените по време 
на тържеството от изп. дирек-
тор на банкова институция 
Сашо Чакалски, две стипендии 
за новата учебна година.

Своите поздравления към 
академичната общност поднесе 
и френският посланик в Р Бъл-
гария. Н. Пр. Ксавие Лапер дьо 
Кабан изнесе открита лекция 
на тема „Бъдещето на Европа и 
кризата с бежанците”. След тър-
жественото откриване на новата 
учебна година, гостите посетиха 
Академичния музей и положиха 
подписи в почетната книга на 
Свищовското висше училище.

Министърът на образованието откри новата учебна година
Информационни дни за 

първокурсниците в редовна 
форма на обучение органи-
зира Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов”. През 
първите два дни от своето 
обучение студентите имаха 
възможност да научат от 
деканите как е организи-
ран учебният процес, как 
ще протичат лекциите и 
семинарните занятия, като 
част от аудиторната заетост, 
какви са техните права и 
задължения. При срещи-
те си с ръководителите на 
катедри първокурсниците 
получиха информация за 
профила на избраната от 
тях специалност, учебните 
програми и възможностите 
за реализация. На специална 
среща пред новоприетите 
студенти бяха представени 
и студентските организации 
в Стопанска академия – Сту-

дентски съвет и AIESEC.
В рамките на информа-

ционните дни първокурс-
ниците имаха възможност 
да научат какви услуги могат 
да ползват и към кого да се 
обърнат. Представени им 
бяха академичната библио-
тека, компютърния център, 
международния отдел, цен-
тровете за професионално, 
следдипломно и факулта-
тивно обучение, академич-
ния център за кариерно кон-
султиране, отдел „Студент-
ска политика”, Студентския 
дом на културата, катедра 
“Физическо възпитание и 
спорт” и други администра-
тивни звена в Академия-
та. От проведените срещи 
и неформални разговори 
първокурсниците получиха 
информация и интересни 
идеи за приятно прекарване 
на свободното си време.  

Информационни дни за първокурсници 
организира Стопанска академия

Студентска научна сесия, 
посветена на съвременните 
тенденции в развитието на 
информационните техноло-
гии, предизвика участници от 
Украйна, Молдова, Англия, 
и възпитаници на Стопан-
ска академия. Студентският 
форум бе организиран по 
проект, реализиран от кате-
дра „Бизнес информатика” 
и финансиран със средства 
от държавната субсидия за 
присъщата на Свищовската 
академия научна дейност. 

С приветствие към учас-
тниците, сесията откри рек-
торът проф. д-р Иван Върба-
нов, който, заедно със свой 
колега преди повече от 15 
години, прави първия сайт 
за обучение на свищовски 
студенти, съществуващ и до 
днес. „Стопанската академия 
винаги се е стараела да сти-
мулира участието на студен-
тите в изследователски про-
екти и научни форуми, както 
и да публикува резултатите 
им от научни изследвания”, 
подчерта проф. Върбанов. 
Той определи като „изклю-
чително голяма” ролята на 
Катедрата за задълбочаване 
на теоретичните и практиче-
ските знания на студентите, 
актуализирайки ги съобраз-
но най-новите тенденции в 
сферата на информацион-
ните технологии, както и 
при подготовката им като 
изследователи. 

Приветствие с пожела-
ние за успешно представяне 
и ползотворни дискусии 

отправи към участниците 
деканът на факултет „Ме-
ниджмънт и маркетинг”, 
проф. д-р Виолета Краева. 
Според ръководителя на 
Катедрата доц. д-р Веселин 
Попов, студентският научен 
форум е в съответствие с 
национални и международ-
ни приоритети, стратегии 
и програми като Стратегия 
„Европа 2020“, Националната 
стратегия за младежта (2012-
2020), Националната страте-
гия за развитие на научните 
изследвания 2020 и др. 

За научната сесия, посве-
тена на съвременните тен-
денции в развитието на ин-
формационните технологии, 
са представени 34 доклада, 
10 от които са на чуждес-
транни участници. Основните 
направления на студентските 
разработки са „Бизнес инфор-
мационни системи”, „Елек-
тронен бизнес”, „Изчисления 
в облака”, „Информационна 
сигурност”, „ИТ в електрон-
ното обучение”. По проекта 
е предвидено издаване на 
сборник с представените до-
клади в електронен формат.

Чрез проведения форум, 
преподавателите от катедра 
„Бизнес информатика”, които 
имат дългогодишни тради-
ции и опит във включване 
на студенти чрез различни 
форми в научноизследова-
телска работа, за пореден 
път осигуриха възможност 
на бъдещите ИТ-специалисти 
да представят свои научни 
разработки.

Студентски форум, посветен на съвременни тенденции 
в развитието на информационните технологии
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Сдружение с нестопанска цел „Нацио-
нална асоциация по прогнозиране и плани-
ране“ (НАПП) учредиха представители на 
академичните среди в България и бизнеса. 
Учредителното събрание се проведе в Сто-
панска академия „Димитър А. Ценов” по 
инициатива на местни преподаватели.   

Идеята за създаване на Сдружението 
възниква по време на проведена в края на 
м. април Юбилейна научна конференция по 
случай 60-годишнината на катедра „Страте-
гическо планиране“. Подкрепена е от ръко-
водството на Академията чрез финансиране 
на проект „Изследване на нормативната и 
методологична рамка на плановата дей-
ност в Р България“, с ръководител проф. д-р 
Борислав Борисов. Целта на Сдружението е 
да допринася за повишаване на професио-
нализма в областта на планирането и за по-
добряване качеството на плановия процес и 
плановите документи на национално, регио-
нално, областно, общинско и фирмено ниво. 

В учредителното събрание участваха 25 
представители на академичните среди от 
четири висши училища (Стопанска академия, 
УНСС, Лесотехнически университет и Шумен-
ски университет), Българска търговско-про-
мишлена палата и Институт за европейски 
ценности - София. Заявления за членство в 
Сдружението бяха подадени от още 13 души.  

Учредителното събрание откри ректорът 
на Стопанска академия, проф. д-р Иван Вър-
банов, който приветства инициативата и по-
жела успех на Сдружението. Ръководителят 
на катедра „Стратегическо планиране“ проф. 
д-р Маргарита Богданова представи идеята 

за учредяването му и целите на проекта, а 
проф. Борисов направи обзор на практиката 
по разработване на планови документи у нас 
на настоящия етап. По думите на ръководи-
теля на проекта, изследванията, анализите 
и оценките на тези документи показват, че 
тяхното качество не винаги е на необходимо-
то ниво, те често се разработват формално и 
не винаги има връзка и координация между 
стратегиите, плановете, програмите и проек-
тите, разработвани от различни институции 
и на различни нива. Според проф. Борисов, 
Националната асоциация по прогнозиране 
и планиране може да бъде надежден парт-
ньор и на правителството, и на бизнеса.

„Планирането е една обективна необхо-
димост”, заяви по време на учредителното 
събрание Красимир Дачев, член на Упра-
вителния съвет на БТПП. Той изтъкна, че 
пазарната конкуренция не само не отрича, 
а напротив – изисква стриктно планиране 
на дейността на бизнес организациите, като 
гаранция за техния дългосрочен успех.

Събранието прие устав и избра ръковод-
ни органи на НАПП. За председателя на НАПП 
с пълно мнозинство беше избран проф. д-р 
Борислав Борисов. Членове на Управителния 
съвет станаха проф. д-р ик. н. Димитър Пана-
йотов (бивш ректор на Стопанска академия), 
проф. д-р Маргарита Богданова (СА), проф. 
д-р Диана Копева (УНСС), проф. д-р Борислав 
Борисов (СА) и Красимир Дачев (БТПП). В 
Контролния съвет бяха избрани доц. д-р 
Искра Пантелеева (СА), доц. д-р Пламен 
Петков (СА) и доц. д-р Румяна Златева (Шу-
менски университет).

Национална асоциация по прогнозиране и планиране учредиха в Академията

Кулминацията в чества-
нето на половинвековния 
юбилей на катедра „Исто-
рия, философия, социоло-
гия“ при  Стопанска акаде-
мия бе двудневна между-
народна конференция на 
тема „Социалните науки и 
развитието на обществото 
– теоретични и практически 
измерения”, която събра в 
Свищов учени от различни 
висши учебни заведения 
от страната и чужбина. С 
„Добре дошли в Стопан-
ска академия и в Свищов 
– един богат с историята 
и съвремието си академи-
чен град”, гостите и учас-
тниците в научния форум 
приветства доц. д-р Катя 
Личева, научен секретар на 
катедрата. „Значимостта на 
един научен форум се оп-
ределя от участниците и от 
институциите, които са про-
явили интерес, от обема и 
качеството на обменената 
научна информация”, под-
черта доц. Личева, предста-
вяйки депозиралите свои 
доклади над 60 участници 
в конференцията. 

Приветствие към учас-
тници и гости, сред които 
бяха и бивши членове на 
катедрата, отправи ректо-
рът на Стопанска академия, 
проф. д-р Иван Върбанов. 

Като дългогодишен ръко-
водител на катедрата-юби-
ляр (в периода 2007-2015 
г.), той изнесе и пленарен 
доклад за създаването и 

развитието на катедрата, 
в който представените ис-
торически факти показаха 
нейната роля през години-
те. „Катедра „ИФС“ винаги 
е имала своя специфика 
в структурата на Стопан-
ска академия", каза проф. 
Върбанов. По думите му, в 
катедрата  се отдава важно 
значение както на препо-
давателската дейност и 
обучението на студентите, 
така и на научноизследова-
телската работа. 

Понастоящем в състава 

на катедрата влизат 1 про-
фесор (Иван Върбанов), 
двама доценти (Атанас Гри-
горов, Катя Личева), двама 
главни асистенти доктори 

(Боряна Илиева и Ваня Гане-
ва) и трима асистенти (Ма-
риана Друмева, Красимира 
Ангелова и Емилия Вачева). 
Израз на активната работа 
на преподавателите от ка-
тедрата са публикуваните 
монографии, студии, ста-
тии и доклади. Освен това, 
членовете на катедрата са 
участвали в множество на-
учни конференции не само 
в Стопанска академия, но 
и в различни други уни-
верситети. Важно място в 
научноизследователската 

им дейност заема разра-
ботването и реализирането 
на научноизследователски 
проекти както към Институ-
та за научни изследвания в 
Стопанска академия, така 
и международни. През 
годините катедра „ИФС“ 
поддържа много добри 
партньорски отношения с 
другите катедри в Акаде-
мията и със сродни катедри 
в други висши учебни заве-
дения в България и чужби-
на. Повече от 15 г. катедра-
та е в договорни отношения 
с катедра „Социология“ на 
Финансовия университет 
при Правителството на Ру-
ската федерация – Москва, 
като двете осъществяват 
съвместно няколко научни 
проекта. 

„През своя немалък път 
на развитие в структурата 
на Стопанска академия, 
въпреки проблемите, с 
които се сблъсква,  кате-
дра „ИФС“ продължава 
да изпълнява отговорно 
своята мисия, посветена 
на висококачес твеното 
обучение на студентите, 
на разширяване на тесни-
те икономически знания с 
по-широкия исторически, 
философски, социологиче-
ски и политологически хо-
ризонт”, каза в заключение 

проф. Върбанов. 
В подкрепа на предста-

вените факти, за ролята и 
приноса на катедрата-юби-
ляр, бяха и множеството 
получени поздравителни 
адреси за празника както 
от катедри от Стопанска 
академия, така и от други 
висши училища и институ-
ции от страната и чужбина. 
Поздравителните адреси 
от гостите бяха приети от 
името на настоящия ръко-
водител на катедрата доц. 
д-р Атанас Григоров.

Юбилейната двудневна 
международна конферен-
ция бе организирана в две 
тематични секции – „Про-
блеми на социалните науки 
в съвременното общество” 
и „Социалните науки и со-
циално-икономическата 
практика”. Доклади по те-
мата на форума депозираха 
70 автори от 15 висши учи-
лища  от страната и чужби-
на – преподаватели, док-
торанти, студенти и пред-
ставители на практиката, с 
които е издаден сборник. В 
рамките на работните засе-
дания, участниците презен-
тираха резултати от своите 
изследвания и дискутираха 
многообразните проблеми, 
засегнати в представените 
научни разработки.    

50 години катедра „История, философия, социология“ – традиции и новаторство

Преподаватели от Сто -
панска академия участваха 
в публичното обсъждане на 
проекта за нов Кодекс за за-
страховането. Националният 

форум откри Мартин Дими-
тров – зам.-председател на 
Комисията по икономическа 
политика и туризъм към НС. 
Сред участниците бяха изпъл-
нителни директори и ръково-
дители на застрахователни 
дружества, представители на 
банкови и финансови институ-
ции, академични преподава-
тели от УНСС, ВУЗФ, ИУ – Варна 
и Стопанска академия.

Свищовското висше учили-
ще бе представено от трима 
преподаватели, които участ-
ваха с презентации в работни 
панели, посветени на новите 
измерения на застраховател-

ния договор и на новостите в 
регулирането на “Гражданска 
отогворност”. Доц. д-р Стоян 
Проданов – изп. директор 
на застрахователно друже-

ство, говори за стойността на 
човешкия живот в застрахо-
ването и осигуряването. Вза-
имовръзката между лимита 
на отговорността и цената на 
застрахователната услуга при 
застраховката “Гражданска 
отговорност” в новия Кодекс 
представи доц. д-р Румен 
Ерусалимов. С презентация на 
тема “Онлайн застраховането” 
във форума участва ас. д-р 
Милен Митков. Тримата сви-
щовски преподаватели участ-
ваха и в дискусиите, посветени 
на проблема за застраховател-
ното посредничество в новия 
Кодекс за застраховането.

Академични преподаватели участваха в 
национален форум “Прелом в застраховането”
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„Легендите“ е първият 
Алумни клуб в състава на 
Асоциацията на възпита-
ниците на Стопанска акаде-
мия, създаден преди десет 
години.  Обединени от ис-
тинско приятелство, любов 
към футбола и отдаденост 
към каузата на Свищовска-
та Алма матер, членовете 
на клуба проведоха юби-
лейната си 10-а среща. В 
аулата на Академията с 
„Добре дошли!” от името 
на ръководството, „Леген-
дите” приветства дирек-
торът на АЦККВО, доц. д-р 
Николай Нинов. Поздрав-
ления отправиха проф. д-р 
Красимир Шишманов и 
Николай Нейков – съосно-
ватели на клуба. Мулти-
медийна презентация на 
тема „10 години Алумни 
клуб „Легендите”, с ре-
дуване на черно-бели и 

цветни архивни фотоси, 
развълнува присъстващите 
и внесе нотка носталгия по 
незабравимите студентски 
мигове в Свищов, славните 
футболни срещи и спече-
лените титли. Много скоро 
настроението се подобри, 
тъй като по традиция след 
официалната част „Леген-

дите” се срещнаха и на „зе-
ления килим” в ежегодната 
футболна среща. 

Центърът за междуна-
родно сътрудничество и 
проекти при Стопанска 
академия организира 
информационен ден за 
свищовските студенти, 
с цел представяне на 
програма „Еразъм+” и 
възможностите за ре-
ализиране на мобил-
ности  през академич-
ната 2015/2016 година. 
Срещата премина под 
надслов „Еразъм+ про-
меня съдби, отваря кръ-
гозори!”. В нея участваха 
студенти от различни 
специалности и курсо-
ве, екипът на ЦМСП и 
катедрените Еразъм ко-
ординатори. Възмож-
ностите на програмата, 
университетите, в които 
студентите могат да ре-
ализират мобилности, 
ползите от реализиране-
то на мобилности, с цел 
обучение или практика 
в чужбина, представи 
Институционалният Ера-
зъм координатор доц. 
д-р Маруся Иванова. Тя 
поясни, че за мобилност 
с цел обучение в чуждес-
транен университет и за 
мобилност с цел прак-
тика в чужбина могат да 
кандидатстват студенти 
от всички специалности, 
степени (бакалавър, ма-
гистър и доктор) и форми 
на обучение (редовна, 

задочна и дистанцион-
на). 

Свищовските студенти 
могат да се обучават в 
чуждестранен универ-
ситет, с който висшето 

училище има сключен 
междуинституционален 
договор за обмен по 
програма „Еразъм+”. За 
настоящата академична 
година те могат да из-
бират между 34 чуждес-
транни университети от 
15 програмни държави. 
Извън страните от Ев-
ропейския съюз, Сто-
панска академия има 23 
междуинституционални 
договора с университети 
от държави-партньори 
по Програмата, в два от 
които може да бъде ре-
ализирана мобилност, с 
цел обучение още през 
летния семестър на ака-
демичната 2015/2016 г. 

Понастоящем студенти-
те на Стопанска акаде-
мия могат да кандидат-
стват за общо 10 мобил-
ности, с цел практика в 
чужбина.

Нов момент в програ-
ма „Еразъм+” е възмож-
ността за провеждане на 
онлайн езикови курсове 
на един от шестте езика 
– английски, немски, 
френски, испански, ита-
лиански и нидерландски. 
В рамките на информа-
ционната среща бе раз-
яснено и какви грантове 
се отпускат за покриване 
на транспортни разходи 
и допълнителните раз-
носки. Нов момент за 
Стопанска академия е 
издаването на Европас 
сертификат за мобил-
ност с цел практика или 
обучение. 

AM

Катедра „Обща теория на икономиката” ще чества 65 
години от своето основаване в края на м. ноември. Пре-
подаването на дисциплината „Политическа икономия“ в 
Стопанска академия се отличава с достолепна история и 
благородни традиции. Началото е положено още с основа-
ването на Висшето търговско училище през 1936 г., когато 
ПИ е една от 16-те специални дисциплини, които ще се 
изучават от всички студенти.

Първият преподавател по ПИ във ВТУ е бил професорът, 
а в последствие и академик Георги Данаилов, специали-
зирал тази наука в Берлин, Мюнхен и Виена. Истинското 
развитие на дисциплината в Свищовското висше училище 
е свързано в проф. Тодор Владигеров, който като редовен 
професор по ПИ, преподава тази дисциплина от 1938 г. 
в продължение на осем години. Значителен е неговият 
принос не само в изследването и разкриването на аграр-
ните проблеми, акционерният капитал и организацията на 
националното стопанство, но и в изясняването на редица 
теоретични и методологически проблеми на икономиче-
ската наука. Проф. Т. Владигеров е преподавателят, който 
за първи път изнася и лекции по История на икономически-
те учения. Тези факти дават основание проф. Владигеров 
да се счита за основател и първи ръководител на катедра 
„Политическа икономия“.

Официално катедрата „Политическа икономия“ е учре-
дена на 31.01.1950 г. със Заповед на тогавашния Комитет за 
наука и култура. До 1952 г. тя е част от отдел „Финансово-
административен“, а от 1975 г. преминава към „Финансово 
икономически факултет“ (по късно факултет „Финанси“), 
към който се числи и към момента. От 1992 г. катедрата се 
преименува в „Обща теория на икономиката“. При учредя-
ването на катедрата неин ръководител е проф. Петко Спир-
ков, който я ръководи до 1955 г., предавайки тези функции 
на проф. Чавдар Беязов, който оглавява катедрата до 1960 
г. Развитието на катедрата до наши дни е белязано от ярко-
то присъствие на много преподаватели и признати научни 
работници, оставили трайни следи в нейната дейност. 
Сред тях са проф. Делчо Порязов, проф. Петко Ив. Петков, 
проф. Никола Чонов, проф. Методи Кънев, проф. Снежана 
Найденова, проф. Любен Кирев, който е бил ръководител 
на катедрата през периода 2003-2015 г. 

65-та годишнина на катедра „Обща теория на иконо-
миката” ще бъде чествана на 20 и 21 ноември т.г. с меж-
дународна научна конференция на тема „Развитието на 
българската икономика - 25 години между очакванията 
и реалностите”.

65 г. от основаването на катедра 
„Обща теория на икономиката” 

Стопанска академия отново осигурява възможност за 
деца и ученици от община Свищов да се учат да плуват в 
закрития басейн в Корпус Юг. След прекъсване за лятната 
ваканция, курсовете, които организира катедра „Физическо 
възпитание и спорт” се възобновяват, като заниманията ще 
се провеждат в две направления – начинаещи и напреднали. 
Възобновени са и курсовете по аква аеробика за възрастни. 
Басейнът  е общодостъпен за всички желаещи – студенти, 
преподаватели, служители на Висшето училище и граждани. 
Освен за единични посещения, е осигурена и възможност 
за абонаментни карти. 

Плувни курсове за деца и ученици в Стопанска акдемия

"Еразъм+" променя съдби, отваря кръгозори

Десета юбилейна среща на „Легендите” 


