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На 17 декември 2009 
година в Аулата на Ака-
демията   се състоя Общо 

събрание, на което бе 
приет годишният доклад 
на Ректора за дейност-

та на СА „Димитър А. 
Ценов”. 

На 3 стр.

Празникът на свободата
Доц. д-р Величко Адамов, ректор на СА ”Д. А. Ценов”

Общото събрание прие 
годишния доклад на ректора

Капацитетът на СА 
„Димитър А. Ценов” се 
увеличава от 10 200 на 
12 000 студенти и докто-
ранти. Първоначалният 
капацитет е  определен 
с решение на Акреди-
тационния съвет от 6 
април 2006 година при 
процедурата за инсти-
туционална акредита-
ция. Решението за по-
вишаване на капацитета 
е взето на заседание на  
Акредитационния съвет, 
проведено на 11 декем-
ври 2008 година.

Ректорът на висшето 
ни училище доц. д-р Ве-
личко Адамов е инфор-
миран лично с писмо 
от председателя на На-
ционалната агенция 
по оценяване и акре-
дитация проф. Иван 

Панайотов за положи-
телното изменение на 
определения капацитет 
при институционалната 
акредитация. 

Това решение ще 
позволи на Стопанска 
академия да приема 
повече студенти, както 
в степен „Бакалавър”, 
така и в иновативни-
те форми за обучение 
на степен „Магистър”. 
Сред мотивите за реше-
нието на Националната 
агенция за оценяване 
и акредитация е уве-
личаването на степен-
та на използване на 
наличната аудиторна 
площ и работни места 
и разширяване на ин-
формационната база 
с 39 аудитории и 1 250 
работни места. Реше-

нието се опира и на 
ръста на академичния 
състав с 4,1% и увели-
чаване на годишната 
му натовареност. Друг 
мотив е възможността 
на висшето ни училище 
със собствени финан-
сови ресурси да осигу-
ри обучението на уве-
личения брой студенти. 
Националната агенция 
по оценяване и акре-
дитация се е съобрази-
ла и със способността 
на Стопанска акаде-
мия да обучава само 
по две професионални 
направления, което е 
предпоставка за опти-
мизиране на броя на 
потоците за лекции и 
на студентските групи 
за упражнения. 

АлмА мАтер

12000 студенти е новият 
капацитет на Академията

Сред бележитите 
дати в българската 
история, Трети март 
е празникът с най-
величав ръст. Тази 
изключителна дата за 
българите е разделя-
щият паралел между 
миналото и бъдещe-
то, между страдание-
то и новото начало 
за нашето Отечество. 
Минало, белязано от 
мъчителната участ на 
поробения и борещ 
се за независимостта 
си български народ. 
Бъдеще, под знака на 
възродената съдба на 
древната ни държава, 
която диша въздуха 
на свободата и върви 
напред.

Всяка година заста-
ваме смълчани пред 
нетленните стъпала на 
неръкотворния памет-
ник на националния ни 
празник. Паметник, в 
чиито основи са вгра-
дени костите на хиля-
дите руски, украински, 
белоруски, финландски 
и румънски воини, на 
българските опълченци 
и на всички братски 
народи. Техният подвиг 
и саможертва дават 
Свободата на нашата 
Родина. 

В този ден ние, 
днешните българи, чу-
ваме будния звън на 
камбаните на народна-
та съвест. Звън, пре-
насящ през годините 
светилника на сво-
бодния български дух. 
„Стани, стани юнак 

балкански” и днес 
кънти в душата бъл-
гарска. Историческата 
памет, славата на бъл-
гарските ханове, царе 
и патриарси, бранят 
родните ни манастири 
и ги превръщат в си-
гурна стряха на нацио-
налното ни съзнание 
чрез християнска вяра 
и любов. В духов-
ната обител стотици 
книжовници, монаси 
и послушници трупат 
тайно съкровището 
на народната пробу-
да. Там, в сгушените 
дебри на величавите 
ни планини, се отрон-
ват безценните букви 
на свободата с нейния 
книжовен фундамент – 
Паисиевата „История 
славянобългарска”. 
Свободата, утъпкала 
хайдушките пътеки, 
градила тайните коми-
тети на Васил Левски, 
отеквала в кърваво-
то ехо на Априлско-
то въстание, плавала 
с кораба „Радецки” 
по тихия, бял Дунав. 
Свободата, която гово-
ри и днес с гласа на 
Христо Ботйов: „Само 
онзи, който е свобо-
ден, само той може 
да се нарече човек 
в пълния смисъл на 
думата, а който умре 
за свободата, той не 
умира за свободата, а 
за целия свят.”

Знаменателна е да-
тата 3-ти март 1878 
година. Дата на сво-
бодата по български-

те земи, завещани 
ни през вековете от 
славните победи на 
страховитата българ-
ска войска. На този 
паметен ден под сте-
ните на Цариград, на 
брега на Мраморно 
море, в градчето Сан 

Стефано се подписва 
спасителния мирен до-
говор. Руско-турската 
война ни дава веков-
ножадуваната българ-
ска свобода.

Вече 131 години, на 
Трети март, благодар-
ните българи отрупват 

с цветя и венци сто-
тици братски могили, 
монументи на истори-
ческа памет на потъ-
налата в белези родна 
земя. Тук, в Свищов, 
в града на първите, 
отдаваме почит с про-
летни цветя  на  наши-
те „Паметници”, при-
ютили в мраморните 
си обятия нетленното 
присъствие на заги-
налите руски воини и 
офицери ...

Скъпи колеги от ака-
демичната ни общност, 
саможертвата на тези 
герои ни дава Свобо-
дата, а с нея и генера-
цията на родолюбиви-
те първостроители на 
съвременна България. 
Сред плеядата родо-
любци се извисява и 
патронът на нашата 
Академия - Димитър 
Апостолов Ценов. Па-
трон и дарител, чийто 
достоен живот е из-
тъкан от патриотично 
себеотдаване и благо-
родство. Още от мла-
дини Димитър Ценов 
подкрепя народните 
борби, среща се с бъл-
гарските хъшове, под-
държа техните усилия 
за освобождението на 
Отечеството ни. 

„Нашата свобода 
само от нас зависи” 
казва Георги Раковски, 
намерил подслон през 
робството в Свищов. 
Тази свобода откри-
ва и Димитър Ценов, 
чрез своето родолюби-
во дело - да дари за 

българското образова-
ние цялото си състоя-
ние. Но той ни дарява 
и завета си: да вървим 
„напред, безспир по 
пътя на културния на-
предък.” 

Огромният импулс за 
наука и възход, ведно 
с мащаба на дарител-
ския фонд, разчупват 
границите на малкия 
Свищов и ни издигат 
до висините на евро-
пейската и световна 
академична общност. 

С делото си свищо-
вецът Ценов ни дарява 
и посоките на съвре-
менния патриотизъм. 
Патриотизъм, идващ от 
саможертвения подвиг 
на българина, през 
пепелищата на Ап-
рилското въстание, до 
животворната свобода, 
започнала от Свищов 
на 27 юни 1877 год. 
И днес кънти заветът 
на Апостола: „Часът 
на свободата призова-
ва всеки българин да 
покаже на дело родо-
любието си.”

3-ти март е денят на 
българското родолю-
бие. Това е денят на 
нашето право да све-
дем чело пред олтара 
на националния ни 
празник. В храма на 
историческата памет, 
чрез академичната 
мъдрост, знания и 
наука ние укрепваме и 
величаем възроденото 
ни Отечество. 

Вечна слава на ге-
роите-освободители!
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Първите впечатления 
на страничен човек за 
Ангел Георгиев – пред-
седател на Студентския 
съвет, са за един посто-
янно ангажиран и зает 
млад човек, който по 
външен вид с нищо не се 
различава от заобика-
лящите го студенти. Но 
всеки, който  повече се 
заседи около него, ще 
осъзнае отговорностите, 
с които той е натоварен. 
Освен председател на 
СС, Ангел участва в упра-
вленските структури на  
националния Студентски 
съвет. В момента зад него 
е една вече преизпъл-
нена предизборна про-
грама. Председателят 
се е справил блестящо с 
предизвикателството да 
направи достъпен и при-
ятен офиса на Студент-

ския съвет, за да стане 
това място притегателен 
център за повече хора, 
да се пусне студентско-
то радио, което е било 
спряно преди време, да 
се сформира някакъв 
екип... С една дума – да 
се популяризира Сту-
дентския съвет.  

Като млад човек, Ангел 
Георгиев е близо до ду-
шевността на студентите 
и е сътворил своя обеди-
няваща линия между ръ-
ководната си длъжност на 
студентски председател и 
самите студенти, а именно 
- младите хора да съчета-
ват забавленията с полез-
ните дейности, свързани 
със Студентския съвет. 

Чудесна е и идеята на 
Съвета за създаването 
на клуб “Талант”, който да 
събира даровитите хора 

в областта на икономика-
та,  да се споделят идеи 
за развитието на СА, на 
учебните планове и въ-
обще за подобряването 
на студентския живот. 
Така клуб “Талант” става 
полезното място, къде-
то  могат да се събират 
амбициозни студенти, за 
да обменят мисли за жи-
вота и своето развитие в 
бъдеще.

Ангел изтъква добри-
те взаимоотношения 
между Академичното ръ-
ководство и Студентския 
съвет, които са в осно-
вата на осъществяване-
то на много нови общи 
идеи. Отговорностите на 
председателя на СС по 
отношение на студенти-
те са всекидневни и са 
свързани преди всичко 
със социално-битовите 
условия. Членовете на 
СС съдействат активно 
за осигуряването на опти-
мално добра среда за би-
туване на студентите в СА 
"Д. А. Ценов", както и за 
максималната ефектив-
ност на учебния процес. 
Но освен за това, Ангел 
Георгиев и неговите по-
мощници от СС, се инте-
ресуват и от свободното 
време на своите колеги и 
често организират реди-
ца забавни мероприятия: 
вечери на факултети и 
специалности, ежегодния 
конкурс МИС Академия, 
концерти и други. 

Може би тази силна 
спойка на Ангел със сви-
щовската Академия и с 
управлението, идва още 
от дядо му, чието име 
носи, а и от самата се-
мейна атмосфера в род-
ния Плевен. По-голямата 
част от рода му са възпи-
таници на СА и този факт 
някак естествено насоч-
ва младежа към свищов-

ската Алма матер. Въ-
преки неоспоримите си 
спортни качества, които 
оставя пред прага на на-
шата Академия, въпреки 
любовта си към спринта 
и леката атлетика, по-
критите нормативи на 
европейски и световни 
първенства и 20 - ината 
медала, Ангел избира СА 
”Д. А. Ценов”, тъй като 
цялата му плевенска фа-
милия е успяла в сфера-
та на икономиката и на 
бизнеса. 

Днес, независимо от 
интересната гръцко –ма-
кедонска  жилка, която 
носи, Ангел Георгиев чув-
ства в себе си топлината 
на българското, родно-
то... В навечерието на 
националния ни праз-
ник той сподели: “Трети 
март е ден на нашата 
благодарност... Тогава 
свеждаме чела пред хи-
лядите воини, дали жи-
вота си за свободата и 
независимостта на Бъл-
гария. На тази дата сякаш 
най-добре съзнаваме, че 
именно в град Свищов е 
направена първата крач-
ка към полагане основи-
те на новата българска 
държавност. Съзнава-
ме, че оттук всъщност 
тръгва нашият път към 
достойното европейско 
бъдеще. Път, който ние, 
гордите възпитаници на 
СА „Д .А. Ценов” сме 
призвани да следваме и 
градим!", уверен е мла-
дият председател на СС 
и завършва размислите 
си: ”Чествайки нашия на-
ционален празник, нека 
се издигнем с крилете на 
любовта и признателнос-
тта, за да изживеем си-
лата му! Дълбок поклон 
пред паметта на героите, 
загинали за България!” 
                  АлмА мАтер

От Свищов тръгва пътят към нашето 
достойно европейско бъдеще!  

Ангел Георгиев е 
роден в град Плевен 
през 1983 година. 
Завършил е Спорт-
но училище “Георги 
Бенковски” в род-
ния си град. След 
това по семейна 
традиция избира да 
продължи висшето 
си образование в 
СА “Д. А. Ценов”, 
Свищов, специал-
ност “Стопанско уп-
равление”. 

През 2007-а го-
дина се дипломира 
като магистър по 
Бизнес администра-
ция, а през 2008 
година завършва и 
втора магистратура 
“Финансов менидж-
мънт”.

В момента е докторант в катедра “Финан-
си”. 

Дълги години е председател на Студентския 
съвет в Свищов. 

Освен това е и Директор на Центъра по 
медийна политика и реклама.

В началото на месец декември 2008 година стартира кам-
пания за новогодишно дарение  за децата от СУПЗ “Св. Кли-
мент Охридски”. Благородната инициатива, инициирана от 
Студентски съвет към СА “Димитър А. Ценов” и подкрепена от 
фондация “Ангели от Лим", набра сили чрез двата дарителски 
пункта – в Стопанска академия и в Колежа по Икономика и Уп-

равление. Телевизия “Видеосат” също се включи в кампанията 
и само за две седмици се събраха много дрехи, обувки, играчки 
и други интересни подаръци за възпитаниците на СУПЗ.

На 19 декември 2008 година представителна група от Сту-
дентски съвет, заедно със своя председател Ангел Георгиев, 
посети Дома със събраните над 200 дрехи и подаръци. Децата 
бяха зарадвани и с нова музикална уредба.

В навечерието на Коледа младите хора от Студентския съвет 
към Академията сътвориха своето малко дарителско чудо от 
благородство и милосърдие, с което доказаха, че са духовни 
родственици на своя патрон Димитър Ценов.    АлмА мАтер 

Студентският съвет в помощ 
на децата от СУПЗ “Св. Климент 
Охридски”, с. Овча Могила В очакване на топла длан, с очи 

изпълнени с интерес и силно вълне-
ние, ни очакваха децата от Овча Мо-
гила. И защо деца? След като в из-
страдалите очи, изпълнени с влага, 
се криеха душичките на улегнали 
двадесетгодишни човеци. Човеци, 
които трябваше да са поели по своя 
път на професионално развитие и 
да са започнали да сбъдват своите 
житейски цели. Вместо пораснали 
хора, ние открихме крехкия поглед 
на детството в изплашената усмив-
ка, в нежните ръце и накъсания от 
вълнение глас на около четиридесет 
измъчени  същества. 

Беше топло и студено в душите 
ни, защото отидохме да занесем 
малко радост в сивото им и самотно 
ежедневие. Но беше и толкова мило 
да гледаш красота, невинност и при-
ятелство в едни крехки и непознати 
човечета, изпълнили залата с тре-
пет и вълнение като малки деца. Те 
бяха жадни, те бяха самотни, те бяха 
истински и чувствителни... 

И вместо ние да протегнем ръце 
и да се опитаме да влезем в техния 
свят, объркани и недоумяващи, ние 
ги допуснахме в своя. Те също ни  
приеха в своя свят на чисти детски 
взаимоотношения, повярваха, че 
ние сме техни приятели. Повярва-
ха, че ние сме Хората, с които ще 

споделят два златни часа. Часове, 
в които вълнението, желанието да 
разкажат всичко, просто не им стиг-
на. Като мънички деца се гушкаха 
в ръцете на нас - непознатите, за 
да отпият възможно най - много от 
вниманието и присъствието ни. Да 
откраднат малко обич и топлина, 
които никога не са имали. Те искаха 
да бъдат с нас и в нашето ежедне-
вие, въпреки обърканите техни дни 
и житейски драми. 

В онзи миг, когато се сляхме с тях 
и с тяхната болка, усетихме и онази 
пронизваща празнота. Усетихме 
хладния ветрец на самота… След 
тези два часа те щяха да останат 
отново сами. С болките и горчиви-
ната, с тежките убийствени мисли 
и без „двучасовите си приятели”... 
Щяхме да си тръгнем с онази силна 
глътка удовлетворение, с наситена 
и изпълнена с радост душа, че им 
подарихме малко  радост, топлина и 
желаното приятелско присъствие. 

А след това?! Нашите прашни се-
тива ще продължат да се самозалъг-
ват с отминалите красиви картини 
на вълнение, усмивки и прегръдки. 
Колко много им дадохме в тези два 
часа и колко много отнехме с праз-
ни надежди, останали след нас! 
Уютните дрехи, топлите обувки и 
чорапите на измръзналите крачета, 

дали ще стоплят треперещите им и   
самотни души? Дали ще закърпят и 
скрият празнотата в сърцата им? 

Тях ги има… Те са реални и до 
болка истински. Като деца с го-
дини на зрял човек, те носят сво-
ето бреме, без да знаят как да се 
справят с него. Без един лев, без 
възможност да се грижат сами за 
себе си. Непознаващи свободата и 
красотата на изпълнения с емоции 
студентски живот, от който трябва-
ше да опитат... 

Ние им подарихме част от този 
трепет, част от нашите вълнения, 
част от красивото, от приятелство-
то, които наистина съществуват. 
Оставихме ги отново там, с техния 
товар и с техните болки, притаили 
в сърцата си онова вълшебство, 
онази красива магия, която им по-
дарихме.

И може би нашите прашни сетива, 
наситени с хиляди други емоции и 
ежедневни перипетии, ще се връщат 
към онзи спомен за нашите връст-
ници. Те съществуват, те са там- оча-
к ващи и искащи от живота.

Станка ГРуДеВА
Студентка II курс, 

специалност “Стопанско 
управление” - КИу

Член на СС

Прашните  сетива и любовта ни към децата

Състоялата се в края на миналата година във Варша-
ва конференция, бе фокусирана върху приложението на 
финансовите деривати в Централна и Източна Европа в 
актуалния период на световна финансова криза. Важното 
бе, че в тази конференция взе участие и доц д-р Стефан 
Симеонов, ръководител катедра «Финанси и кредит» към 
Стопанска академия “Димитър А. Ценов” - Свищов.

*
През месеците ноември и декември  2008  година в 

Ректората се връчиха дипломите на випускници, в степен 
“Бакалавър” от  четири факултета.

*
На 4 декември 2008 година бе открит обновеният блок 

3 в студентския град. Тържествената церемония откри 
Ректорът на СА ”Димитър А. Ценов” доц. д.р Величко Ада-
мов със стар български обичай – разчупване на пита и 
разливане на вода от менче за здраве и благополучие.

*
Капацитетът на СА ”Димитър А. Ценов” се  увеличава 

от 10 200 на 14 000 студенти и докторанти. Той е  опреде-
лен с решение на Акредитационния съвет от 6 април 2006 
година на процедура за институционална акредитация.

*
На тържествена церемония на 15 декември 2008 годи-

на, в присъствието на цялото академично ръководство, 
своите дипломи получиха 148 магистри, дипломирани  по 
четири магистърски програми, а именно: МП ”Финансов 
мениджмънт”, МП ”Счетоводство и одит в банките”, МП” 
Международен бизнес и мениджмънт” и МП” Мениджмънт 
на търговската дейност”.

*
На 19 декември 2008 година представителна група от 

Студентски съвет, заедно със своя председател Ангел 
Георгиев, посети СУПЗ, с. Овча могила със събраните 
над 200 дрешки и подаръци. Децата бяха зарадвани и с 
нова музикална уредба.

*
На 17 декември 2009 година в Аулата на Академията   се 

състоя Общо събрание, на което бе приет годишният до-
клад на Ректора за дейността на СА „Димитър А. Ценов”. 
Събранието бе открито от доц. д-р Данаил Врачовски,  
след което доц. д-р Андрей Захариев, Зам.-ректор по “Ма-
гистърско обучение и докторантура” представи експозе 
на годишния доклад на Ректора, обхващащ периода от 
месец юни, 2007 до месец ноември, 2008 година.

*
През месец декември 2008 г. стартира новото научно 

издание “Годишен алманах научни изследвания на док-
торанти”. То е първата по рода си трибуна за изява на 
научните идеи на докторантите, организирана и финан-
сирана от СА „Д. А. Ценов”.

*
От 11 февруари 2009 година директор на Колежа по 

Икономика и Управление е доц. д-р Христофор Стоянов. 
Новият Директор на Колежа по Икономика и Управление 
потвърждава, че приоритет в неговата дейност в насто-
ящия момент, ще бъде утвърждаване равнопоставеността 
и ефективността на Колежа, с помощта на всички пре-
подаватели от Академията, ангажирани в обучението на 
студентите от КИУ.                                     АлмА мАтер

АКЦЕНТИ В БРОЯ

Членове на СС сред възпитаници на СУПЗ
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Събранието бе открито 

от доц. д-р Данаил Вра-
човски, след което доц. 
д-р Андрей Захариев, 
Зам.-ректор по „Магис-
търско обучение и докто-
рантура” представи екс-
позе на годишния доклад 
на Ректора, обхващащ пе-
риода от месец Юни, 2007 
до месец Ноември, 2008 
година. Той  подчерта, 
че  основният фундамент 
на академичната работа 
е мандатната програма 
на Академията и нейните 
три насоки: образование, 
наука и практика, което 
бе подкрепено с предста-
вяне на презентация.

В началото на доклада 
бе изтъкната основната 
стратегическа цел на 
Стопанска академия – ут-
върждаване лидерските 
позиции на висшето ни 
училище на пазара на 
образователни, научни и 
консултантски продукти 
в областта на икономи-
ката, администрацията и 
управлението. Бяха под-
чертани приоритетните 
области за дейността 
на Академията, като в 
Приоритет 1 „Европей-
ска зона за висше об-
разование” бе отчетено 
увеличение с 42,26%  на 
държавната поръчка за 
2 години. В доклада бяха 
отбелязани рекордните 
нива на прием държавна 
поръчка и прием в дис-
танционна форма на обу-
чение в ОКС „Магистър”. 
Последователно в двете 
кампании, 2007 и 2008 
година е достигнато до 
повишения в държавната 
поръчка с 20% за всяка 
година. Прогнозата за 
броя обучавани студен-
ти за 2009-2011 година 
включва увеличение от 
12 288 през 2009 година на 
14 134 студенти през 2011 
година. В доклада наме-
риха още място и про-
учвания за качеството, 
чрез нова парадигма за 
качество, реализирана 
чрез структуриране и ин-
ституционализиране на 
дейностите по управле-
ние на качеството във ВУ 
чрез Център за качество 
на обучението.

Проследено бе пови-
шение на общия ръст по 
специалности в степени-
те „Бакалавър”, „Профе-
сионален бакалавър” и 
„Магистър” за 2008/2009 
година спрямо 2007/2008 
година.

Известена бе и специ-
алната престижна награ-
да на  Майкросфт Бълга-
рия за СА „Д.А.Ценов”, 
получена за Virtual Joint 
Learning  (интегрираната 
система за дистанцион-
но обучение). Изтъкнати 
бяха полаганите дългого-
дишни усилия от директо-
рите на АКЦ гл. ас. Емил 
Цанов до (2007 година) и 
гл. ас. д-р Божидар Божи-
нов под ръководството на 
екипите програмисти за 
развитие на собствена 
информационна система 
за обслужване на учеб-
ния процес. 

В доклада бяха отче-
тени отличните резулта-
ти по проекта: „Следди-
пломно, факултативно и 
професионално обуче-
ние”. Общият брой обуча-

вани по шестте направ-
ления: специализанти 
(дългосрочно обучение), 
специализанти (кратко-
срочно обучение), сту-
денти (дългосрочни спе-
циализанти), курсисти 
(краткосрочно обучение), 
брой кандидат-студенти 
по КСК и брой курсисти 
(професионално обуче-
ние)  е 3666.

Академичната инфра-
структура и материална 
база също бе засегната 
в доклада чрез постиг-
натите ярки резултати. 
От годишния доклад се 
разбра и за увеличението 
на аудиторния фонд (брой 
места) с 29,2% от 4280 
(2005 г.) на 5530 места, 
за увеличението на ра-
ботните места за прак-
тическа аудиторна и из-
вънаудиторна заетост с 
разкриването на 38 нови 
аудитории и 11 нови ка-
бинети. Вече е осигурен 
капацитет за пиково на-
товарване със студенти в 
редовна форма на обуче-
ние при двусменен режим 
на учебен график с 11060 
места за 8400 студенти в 
редовна форма при кое-
фициент на използване 
на наличната материал-
на база 0,75 и резерв от 
0,25.

Бе подчертано и стар-
тирането на дигитализи-
ране на наличния биб-
лиотечен фонд в Акаде-
мична библиотека” Акад. 
Н.Михов” за осигуряване 
на неговата достъпност 
до всички потребителски 
точки на Интернет. По-
стъпленията във фонда 
са в обеми, както следва 
- книги: 4036 тома – на 
стойност 54263 лв. и пе-
риодични издания: 418 
тома.

В годишния доклад на 
Ректора намериха място 
и спортните успехи на 
отборите по карате, тенис 
на маса, футбол, баскет-
бол и волейбол. Отборът 
по карате е призьор от 
националния студентски 
шампионат, проведен 
през м.октомври 2008 го-
дина в Свищов – 4 златни, 
2 сребърни, 4 бронзови 
отличия – с място в ком-
плексното класиране.

Научните изследвания 
са проявени чрез про-
веждането на национал-
ни и международни кон-
ферентни научни изяви 
с катедрена, факултетна 
и общоакадемична ини-
циатива. В тази връзка 
бе акцентувано и върху 
юбилейната научно-прак-
тическа конференция, по 
случай 55-годишнината 
на факултет „Финанси” на 
тема: „Модернизация на 
икономиката – макроико-
номически, финансови и 
социални аспекти”. Мак-
сималното ангажиране 
на отделните преподава-
тели от трите катедри на 
факултета-юбиляр е дока-
зано от представените 39 
научни доклада.

За отчетния период 
общият брой на научни 
проекти за Академията е 
28, а броят човекоучастия 
в реализирани научни 
проекти по факултети е 
112. Постигнато е пълно 
усвояване на средствата 
по вътрешните конкурси 
за научни изследвания за 

2007 година (8 проекта) и 
за 2008 година (20  проек-
та). При  кандидатстване 
с конкурентни проекти 
пред Националния фонд 
„Научни изследвания” 
при МОН е постигнато 
одобрение на 1 самос-
тоятелен и 1 мрежеви 
п р о е к т и . 
Одобрен е 
п р о е к т ът 
„Комплекс-
но осиг у -
ряване на 
н а у ч н и т е 
и з с л е д -
в а н и я  и 
трансфера 
на знания 
в областта 
на иконо -
миката, ад-
министра-
цията и уп-
равлението 
в ОКС „Ма-
гист ър” и 
ОНС „Док-
тор” чрез 
интегриран 
научен цен-
тър – Цен-
тър за дис-
танционно 
обучение и 
изследва -
ния” с ръ-
ководител 
зам.– рек-
тора доц. 
А н д р е й 
Захариев. 
Екипът по 
п р о е к т а 
се състои от 15 препо-
даватели и докторанти. 
Размерът на грантовото 
финансиране възлиза на 
490 хил. лв.

В доклада е подчерта-
но и кадровото осигуря-
ване и научно израстване 
на академичния състав. 
През учебната 2007/2008 
година са атестирани 57 
преподаватели.  Стартира-
ла е процедурата за атес-
тация през новата учебна 
2008/2009 година за седем-
десет и девет (79) препода-
ватели. Реализирана е и 
инициативата „Докторант-
ска научна сесия”.

Откроено е утвържда-
ването и развитието на 
трите пазарно ориенти-
рани центъра: Центърът 
за магистърско и дистан-
ционно обучение, Цен-
търът за факултативно и 
следдипломно обучение 
и Академичният компю-
търен център  във водещи 
центрове на добавена 
стойност с пряк принос 
за планирано нараства-
не на възнагражденията 
за академичния състав и 
администрацията.

В Приоритета Финан-
сово осигуряване чрез 
проекти и мрежа от „Цен-
трове на добавена стой-
ност” е отбелязан фактът, 
че за първи път в своята 
история ВУ постига го-
дишен отчет по бюджета 
в размер на над 20 млн. 
лева. Продължава утвър-
ждаването и развитието 
на двата центъра - ЦМДО 
и ЦСФО като водещи цен-
трове за добавена стой-
ност. Добрите резултати 
намериха потвърждение 
и в разходите за ремонти, 
насочени към подобрява-
не на аудиторния фонд и 
студентските общежития 
като от 31 х.лв. през 2007 
г. те достигат 2,684 млн. 

лв. през 2008 г.
За отчетния период 

приходите на ЦМДО са в 
размер на  6,342 млн. лв 
в т.ч. от магистърско дис-
танционно обучение 5,439 
млн. лв. Един от главните 
източници на приходи 
за ВУ е следдипломната 

квалификация – ЦСФО и 
ЦПО. Постигнатите при-
ходи за отчетния период 
са в размер на 802,6 х. 
лв. 

Годишният отчетен до-
клад на Ректора даде ин-
формация и за повишава-
нето капацитета и пазар-
ната ориентираност на 
Академично издателство 
„Ценов”, изразено в за-
купуване на съвременни 
дигитални печатащи ма-
шини. Готовата продукция 
на издателството достига 
12,8 млн. отпечатани стра-
ници. Печалбата от външ-
ни клиенти е 13,8 х. лв.

В Приоритета Адми-
нистрация, управление 
на основните процеси 
и външни партньорства 
е приет нов Правил -
ник за дейността на СА 
„Д.Ценов”. Чрез лична 
ангажираност на акаде-
мичното ръководство за 
първата  година от ман-
дата Академията бе по-
сетена от президента на 
РБългария Георги Първа-
нов, председатели и зам.-
председатели на комисии 
в 40 НС г-н Лютви Местан, 
г-н Румен Овчаров, г-н 
Милен Велчев, г-жа Надка 
Балева, главния секретар 
на БНБ и много други.

По отношение на ме-
дийната политика, кул-
турните изяви, чествани-
ята и външната реклама 
бе посочено перманент-
ното налагане марката 
- Стопанска академия 
„Димитър.А. Ценов” като 
символ на качество и 
успешно кариерно раз-
витие чрез провеждане 
на конкурентна медий-
на политика на обра-
зователния пазар. Бе 
отчетено институциона-
лизирането на Център 
по медийна политика и 
реклама, разкриването 
на сувенирен магазин 

на СА. През отчетния пе-
риод са реализирани 60 
излъчвания  на рекламен 
спот в националната про-
грама на телевизия „ТV 7”, 
1020 излъчвания в наци-
оналния ефир на „Дарик 
Радио”, 276 излъчвания 
в ефира на „ТВ Европа”, 

девет интервюта и три 
рекламни съобщения във 
в-к „Свищовски бряг”, две 
интервюта и четири ре-
кламни карета в централ-
ни вестници, интервю в 
списание „Мениджър” и 
във в-к „Стандарт” с рек-
тора на Академията доц. 
д-р Величко Адамов.

В доклада бяха отбе-
лязани инициативите в 
областта на външната 
реклама – поставянето 
на Билборди на две от 
входните артерии на град 
Свищов, както и монти-
раните големи  и малки 
обемни светещи букви на 
Факултетския корпус.

При Студентския дом 
на културата е осигуре-
на национална и между-
народна среда за изява 
на творческите състави: 
Фолклорен ансамбъл за 
народни песни и танци, 
Студентско театрално 
студио, Група за спортни 
и латиноамерикански 
танци, индивидуални поп-
изпълнители.

Академичният вестник 
„Алма матер” се утвърди 
и обнови. Променен е 
дизайнът на вестника, 
а редакционният екип е 
разширен и обновен. По 
отношение на Студент-
ската политика и Студент-
ския съвет е реализиран 
проект „Стажът – първа 
стъпка в професията. Ме-
тодика за провеждане на 
ефективни стажове”. За 
първи път форум „Кари-
ери” беше организиран в 
град Свищов с домакин 
Академията. Във форума 
се включиха 36 фирми и 
над 1000 студенти. Съв-
местно с факултет „Фи-
нанси” бяха организи-
рани инициативите „Ден 
на отворените врати” и  
„Ректор за един ден.” 

Финансово бе обез-
печена дейност та на 

Студентския съвет с ин-
фраструктура, хардуер и 
софтуер за максимално 
активно ангажиране на 
студентската общност в 
дейностите по управление 
на ВУ и осигуряване ка-
чеството на обучението.

Международната дей-
ност също бе застъпена 
в отчетния доклад на Рек-
тора. Бе подчертано ин-
ституционалното укреп-
ване чрез създаване на 
Център за международно 
сътрудничество и проек-
ти с приемане от АС на 
Правилник за дейността 
на центъра. Отбелязано 
бе, че Стопанска акаде-
мия поддържа отношения 
с широка мрежа от уни-
верситети, включваща 
27 висши училища от 14 
държави. През отчетния 
период са осъществени 
6 международни изяви 
в конференции и летни 
школи с участието на 42 
студенти.

Академичната иден-
тичност, символика и це-
ремонии  се поддържат 
чрез разписани и приети 
процедури за академич-
ни церемонии, базирани 
върху академичната ни 
идентичност и водещото 
послание „Качество – 
доверие – инвестиции в 
човека”. Нов надежден 
източник на собствени 
приходи са изработката 
и пазарната дистрибуция 
на символите на Акаде-
мията. 

Отбеляза се важност-
та на конституирания 
7-членен Съвет на насто-
ятелите за обезпечаване 
по нормативен ред на 
среда за осъществяване 
на ефективно и прозрач-
но управление. Отчетоха 
се високите нива на дос-
тъпност и процесуална 
субординираност на нива 
ректор, зам.–ректори, де-
кани и директори за всеки 
член на академичния със-
тав, за всеки студент и 
всеки наш възпитаник.

В отчетния доклад е 
застъпено и постигнато-
то ниво на осигуреност 
с възнаграждения, които 
поставят Академията 
сред първите три, дър-
жавни училища в страна-
та, за всички категории и 
длъжности.     

Развитието на основ-
ните звена в Академията 
е също сред водещите 
приоритети. Изградени и 
внедрени чрез ЦКО са въ-
трешни правила за под-
държане и актуализиране 
на учебната документа-
ция в специалностите и 
програмите, ръководени 
от факултетите.

След изнасянето на 
отчетния доклад на Рек-
тора, председателят на 
събранието доц. Вра-
човски предостави три-
буната за дебати. След 
направените изказвания 
на основание чл.29, т.6 от 
Правилника за дейността 
на ВУ, във връзка с пред-
ложение от АС (Решения 
№2/17.01.2008 г.), Общото 
събрание прие с едино-
душие Годишния доклад 
на Ректора за дейността 
на Стопанска академия 
„Д. А. Ценов” (месец юни, 
2007- месец Ноември, 
2008 г.). 

АлмА мАтер

Общото събрание прие годишния доклад на ректора
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През месеците ноември 
и декември  2008  година в 
Ректората се връчиха ди-

пломите на випускници, в 
степен “Бакалавър” от  че-
тири факултета.

На 14 ноември своите ди-
пломи получиха випускници-

те от факултет ”Счетоводна 
отчетност”,  на 12  декември  
–  факултетите: “Финанси” и 

“Производствен и търговски 
бизнес”, а на 19 декември 
2008 година – факултет ”Ме-
ниджмънт и маркетинг”. 

Степента “Бакалавър” 

дава възможност на аб -
солвентите да продължат 
своето образование в сте-

пен “Магистър”, а по-амби-
циозните да се насочат към 
докторантура.

                                       
АлмА мАтер 

Факултети дипломираха своите 
випускници в степен “Бакалавър”   

Поздравления от доц. д-р Иван Марчевски, декан на факултет 
"Мениджмънт и маркетинг"

Връчени бяха дипломите за СКС 
“Магистър” (редовна форма)

На 4 декември 2008 година бе открит  об-
новеният блок 3 в студентски град. Тържест-
вената церемония откри Ректорът на СА” 
Димитър А. Ценов” доц. д-р Величко Адамов 
със стар български обичай – разчупване на 
пита и разливане на вода от менче за здраве 
и благополучие.

След това Ректорът, заедно с кмета на Об-
щина Свищов, Станислав Благов, прерязаха 
символичната лента.

Цялостният ремонт, подмяната на догра-

мите и преобзавеждането с реализиране на 
индивидуална среда за учене на всеки сту-
дент, с осигуряването на 339 легла в обнове-
ния блок, е реализация по проект “Енергийна 
ефективност”.

Ремонтът на 3-и блок - един от най-стари-
те блокове, е резултат от предприемаческия 
пример и завета на Дарителя - вектор за 
продължаващи инвестиции в развитието и 
модернизирането на академичната инфра-
структура.                                 АлмА мАтер

Бе открит обновеният 3-и блок

за приложението на финансо-
вите деривати в Централна и 
Източна Европа в условията 
на световна финансова криза 
се състоя в края на миналата 
година.

FOW (Futures and Options 
World) е световна асоциация 
на финансови институции от 
цял свят, опериращи с финан-
сови деривати. По традиция 
се провеждат няколко такива 
практически конференции за 
година в големите световни 
финансови центрове като Лон-
дон, Токио, Ню Йорк, Франк-
фурт и другаде по света. 

Състоялата се във Вар-
шава конференция, бе фоку-
сирана върху приложението 
на финансовите деривати в 
Централна и Източна Европа 
в актуалния период на светов-
на финансова криза. Освен 

организаторите от FOW, учас-
тници бяха управители, прези-
денти и водещи експерти от: 
Euro-X (Европейската борса 
за финансови деривати); фи-
нансови посредници и сдру-
жения, в това число Мерил 
Линч и други; инвестиционни 
банки; фондовите и дериватни 
борси на повечето европейски 
страни; депозитари на ценни 
книжа и клирингови системи; 
комисии за финансов надзор; 
инвестиционни и хедж фондо-
ве и други. Важното бе, че в 
тази конференция взе участие 
и доц д-р Стефан Симеонов, 
ръководител катедра «Финан-
си и кредит» към Стопанска 
академия “Димитър А. Ценов” 
- Свищов. 

Опциите и другите финан-
сови деривати са специали-
зираната сфера, с която се 

свързва науч-
ната, препо-
давателската 
и консултант-
ската работа 
на доц. Симе-
онов. В Бъл-
гария все още 
няма д ру г и 
специалисти, 
нито в прак-
тиката, нито 
в университетските среди, 
които да се занимават се-
риозно с тази съвременна 
материя.

Според впечатленията на 
доц. Симеонов нивото на 
проведената конференция и 
дискусиите е било несравни-
мо. Той сподели, че ползите 
от участието в такъв форум 
трудно могат да бъдат “затво-
рени” в няколко изречения. 

Неописуемо е било удовлетво-
рението от споделените ком-
петентни мнения и коментари 
и осъществените контакти с 
представителите на световния 
елит в тази толкова специ-
ализирана и същевременно 
широкообхватна и значима 
сфера.

От доц. д-р Симеонов раз-
бираме, че не само световните 
икономически гиганти, но и по-
вечето от бившите централи-

Международна конференция на FOW – Варшава, зирани икономики като Русия, 
Унгария, Полша, Румъния, 
както и южните ни съседки 
Гърция и Турция развиват тър-
говия с финансови деривати, 
някои от които вече повече от 
десет години. С ползването 
на тези инструменти се хар-
монизират финансовите па-
зари и най-вече се подпомага 
инвестиционната среда, като 
се интензифицира търговията 
и се предоставят уникални 
инструменти за защита от фи-
нансовите рискове. 

Доц. д-р Стефан Симеонов 
изрази своите благодарности 
и уважението си към ръко-
водството на Стопанска Ака-
демия и специално към доц. 
д-р Величко Адамов, който с 
лични средства е подпомогнал 
участието му на предишна кон-
ференция на FOW във Франк-
фурт на Майн през март 2004г. 
Показателно е и обстоятел-
ството, че обичайната такса за 

участие в тези форуми е около 
2.500 (две хиляди и петстотин) 
евро. За радост, доц. Симео-
нов е получил лична покана 
за участие, без такса в тази 
конференция, което е било от 
ключово значение за участие-
то му. Вероятно, това се дължи 
на факта, че той е представи-
тел на академичните среди, а 
също и на контактите, които 
е установил през последните 
години. 

С подкрепата на своите из-
следователи и преподаватели 
в подобни участия, Стопанска 
Академия ”Димитър А.Ценов” 
- Свищов доказва не само 
лидерството си сред финан-
совите школи от България, но 
и съществената си роля за 
развитието на финансовата 
практика в страната, както и 
съпричастността си към дей-
ността и въпросите на светов-
ния финансов елит.

АлмА мАтер

На тържествена цере-
мония на 15 декември 2008 
година, в присъствието на 
цялото академично ръко-
водство начело с Ректора 
доц. д-р Величко Адамов, 
своите дипломи получиха 
148 магистри, дипломира-
ни  по четири магистърски 
програми – МП „ Финансов 
мениджмънт”, МП „Счето-
водство и одит в банките”, 
МП „Международен бизнес 
и мениджмънт” и МП „Ме-
ниджмънт на търговската 
дейност”. 

Церемонията по връч-
ването на дипломите на аб-
солвентите бе открита от 
доц. д-р Андрей Захариев, 
зам-ректор по “Магистърско 
обучение и докторантура”. 
Той отбеляза, че събитието 
е знаменателно, защото се 
извършва пред очите на 11-те 
предишни ректори, гледащи 
от портретите в сградата на 
Ректората, а днес младите 
магистри имат честта тук да е 
12-ият ректор на Академията - 

доц. д-р Величко Адамов. 
“Никога не забравяйте 

нашите традиции и запом-
нете Свищов като града на 
вашата младост. Вие сте 
нашият атестат в България 
и извън нейните граници… 
Нашето висше училище 
се оценява чрез вас. Нека 
вашата диплома бъде ре-
ализираната ваша мечта. 
Мечта за продължаващо 
утвърждаване на марката 
на СА „Димитър А. Ценов”. 
Тук и в света!” - завърши 

доц. Захариев.
Доц. д-р Иван Спиридо-

нов, директор на Центъра 
за магистърско и дистанци-
онно обучение поздрави но-
вите магистри: ”Вече ще ста-
нете част от магистърската 
школа и ще продължите при-
ятелствата си и в бъдеще...  
Честито и наслука!”

Ректорът на Академията 
награди отличниците на 
випуска. Честта да предста-
вляват най-добрите сред до-
брите се падна на магистър 
Петя Петева Петрова – МП 
„Финансов мениджмънт” и 
магистър Донка Миткова 
Вълева - МП ”Мениджмънт 
на търговската дейност”.

Пред академичния вест-
ник доц. Спиридонов обяви, 
че за учебната 2008/ 2009 
година за редовно обучение 
са приети 156 магистри по 
пет магистърски програми: 
МП „Финансов менидж-
мънт”, МП „Счетоводство 
и одит в неофинансовите 
предприятия”, МП „Между-

народен бизнес и менидж-
мънт”, МП „Мениджмънт на 
търговската дейност” и МП 
„Бизнесадминистрация”. 
„Първият прием за редовно 
обучение на магистри към 
Центъра за магистърско и 
дистанционно обучение се 
осъществява от учебната 
2000/2001 година, а към 
момента са дипломирани 
2783 магистри”, допълни 
доц. д-р Спиридонов. През 
учебната 2008/2009 година 
Центърът за магистърско 

и дистанционно обучение 
е организирал прием по 31 
акредитирани магистърски 
програми за икономисти и 
неикономисти. Със своите 
над 10 000 дипломирани 
студенти  Центърът раз-
вива атрактивно портфо-
лио от пазарно ориентира-
ни магистърски програми, 
съчетаващи 70-годишната 
традиция на висшето ни 
икономическо училище с 
най-съвременните педаго-
гически и информационно-
технологични иновации. 
Учебната документация е 
базирана върху Европей-
ската система за трансфер 
и натрупване на кредити. 
Доц. Спиридонов коменти-
ра, че учебният процес във 
всички форми на обучение е 
професионално осигурен с 
модерна Уеб-среда за обу-
чение и администриране на 
учебния процес. На обучае-
мите магистри се предлага 
и фокултативен Уеб-базиран 
курс по “Бизнес комуни-

кации” на английски и/или 
немски език. “Всичко това 
води до изпълняването на 
основната цел на ЦМДО 
- утвърждаването на ОКС 
“Магистър” като среда за 
създаване на собствени 
развойни продукти, ноу-хау 
и софтуерни решения за 
заемане на водещи позиции 
на пазара на платени сте-
пенни образователни услуги 
у нас и зад граница.”, убеден 
е доц. д-р Спиридонов.

АлмА  мАтер
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През месец декември 
2008 г. стартира новото науч-
но издание “Годишен алма-
нах научни изследвания на 
докторанти”. То е първата по 
рода си трибуна за изява на 
научните идеи на докторанти-
те, организирана и финанси-
рана от СА „Д. А. Ценов”.

Изданието е годишно 
и е съставено от публика-
ции с докторантски научни 
изследвания, свързани с 
работата на младите учени 
по дисертационните им тру-
дове, разпределени в два 
раздела: І раздел – студии 
и ІІ раздел – статии. Редак-
ционният съвет е в състав: 
доц. д-р Андрей Захариев 
– главен редактор, проф. 
д.ик.н. Радко Радков и доц. 
д-р Георги Баташки.

Статиите и студиите в 
“Годишен алманах научни 
изследвания на докторанти” 
намериха публична изява на 
Докторантска научна сесия, 
проведена на 11 декември 
2008г. в аудитория 24. Пред-
ставените материали и на-
правените презентации бяха 
посветени на съвременни 
проблеми в организацията и 
управлението на български 
и международни икономи-
чески процеси и сектори. 
Сред научния принос на 
техните автори се откроя-
ваха идеи на иновативност, 
адаптиране към европей-

ските норми, сравнителни 
анализи, критични изводи, 
препоръки, модерни тълку-

вания и обобщения. Науч-
ните разработки обхващаха 
направленията: финансово 
управление на ликвидните 
активи; съвременни аспе-
кти на фирмения менидж-
мънт;  маркетинг, конкурен-
тоспобност и изследването 
на пазара; проблеми на 
счетоводната отчетност и 
финансово-счетоводния 
контрол; управление и сти-
мулиране на персонала и 

политиката на доходите; 
управление на финансовата 
и банковата система; упра-

вление на риска и контрола; 
индустриално управление, 
структуриране и логистично 
осигуряване; съвременни 
проблеми на агросектора; 
стратегически аспекти на 
развитие на информацион-
ни технологии.

Организаторите на Док-
торантската научна сесия са 
амбицирани научната изява 
да се превърне в традицион-
на ежегодна форма и да се 

утвърди като своеобразна 
научна трибуна за изява не 
само на докторантите на СА 

„Д. А. Ценов”, а и като форум 
на научен междуакадеми-
чен обмен на теоретични 
изследвания и положителни 
практики на докторантите 
на Висшите училища. Със 
своите 326 страници пър-
вият том на публикувания 
Алманах разшири обхвата 
на научната периодика в 
Академията до 7 самостоя-
телни годишни издания.

АлмА мАтер

Нова трибуна за изява на докторантите

Д о ц .  д - р 
Х р и  ст оф о р 
Стоянов е за-
вършил през 
1982 година 
педагогиче-
ския факултет 
на НСА ”Васил 
левски”. От 
1986 година 
преподава в 
СА ”Димитър 
А .Ценов”,  а 
през  периода 
1988 – 1991 
година защи-
тава редовна 
докторанту-
ра в областта 
на спортната 
психология . 
Хабилитира се като доцент през 2000 годи-
на. Интересното е, че два пъти печели кон-
курс за преподавател в нашето висше учебно 
заведение.

От 1999 до 2007 година доц. д-р Хр. Стоя-
нов е директор на Департамент Обществени 
науки. ръководител катедра ”Физическо възпи-
тание и спорт” от 2003 година до днес.

От 11  февруари 2009 година е Директор на 
Колежа по Икономика и  Управление.

С доц. д-р Христофор Стоянов разговаряме за 
трите катедри в Колежа по Икономика и Управление 
и тяхната силна връзка с всички останали катедри 
на Стопанска академия. Разбираме, че само едната 
катедра “Икономика” осъществява своята учебна 
дейност в отделните планове на Колежа. Другите 
две катедри: “Чуждоезиково обучение” и “Физическо 
възпитание и спорт” обслужват всички факултети и са  
застъпени в техните  планове. Завършилите Колежа 
по Икономика и Управление получават дипломи за 
висше образование, квалификационна степен ”Про-
фесионален бакалавър”, с възможност да продъл-
жат  образованието си в следващата бакалавърска 
степен.

Доц. д-р Хр. Стоянов сподели насоките, които биха 
могли да бъдат оптимизирани във времето: учебните 
планове по различните специалности, подобряване 
организацията на учебния процес, обновяване  на 
характерните академични инфраструктури... Дирек-
торът на Колежа по Икономика и Управление вижда 
в бъдеще и добре оборудвани учебни зали в Колежа 
и отбелязва, че сега е завършен кабинетът по чуж-
доезиково обучение на мястото на библиотеката. За 
тези подобрения  доц. д-р  Хр. Стоянов подчертава 
пълната подкрепа на Ръководството на Академията, 
което поддържа и общата  идея за една равнопоста-
веност и качествено място на Колежа. Директорът на 
Колежа е убеден, че това е постижима и необходима 
цел. Той коментира и различния облик на катедрите 
по застъпените дисциплини. 

В момента доц. Стоянов е и единственото хаби-
литирано лице в областта на физкултурата и спорта 
във висшето ни икономическо училище. Катедрата 
обслужва цялата Академия. От учебната 2003/2004 го-
дина  “Физическо възпитание и спорт” е включен като 
задължителна дисциплина за първокурсниците. За 
останалите  студенти от II-и, III-и и IV-и курс физкулту-
рата е по желание. Преподавателите от катедрата се 
съобразяват с времето, удобно за студентите, както и 
с предимствата на академичната спортна база.

“Златните медали на каратистите, на младите 
състезатели по тенис на маса, призовите места в 
областта на футбола, баскетбола, волейбола, леката 
атлетика и другите спортове на нашите студенти са 
повод за гордост за Стопанска Академия”, допълва 
доц. д-р Хр. Стоянов.

Директорът на Колежа по Икономика и Управление 
потвърждава още веднъж, че приоритет в неговата 
дейност в настоящия момент, ще бъде утвърждаване 
равнопоставеността и ефективността на Колежа, с 
помощта на всички преподаватели от Академията, 
ангажирани в обучението на студентите от КИУ. Не-
говите усилия ще бъдат насочени за постигането на 
тази цел, която ще доведе до изпълняването на реша-
ващата роля на Колежа, а именно - да осигури такава 
квалификация на  обучаваните в него студенти, която 
да ги направи конкурентоспособни на образовател-
ния и трудовия пазар. 

АлмА мАтер

КИУ - равнопоставена 
и ефективна част 
от СА ”Д. А. Ценов”

- Г-жо Караманлиева, с какви  постижения ще запомним 
отминалата академична спортна 2008 година ?

- Отминалата година наистина  е незабравима преди всичко с 
новите успехи  на отборите по тенис на маса. Женският ни отбор зае 
3-то място на Държавното Студентско Първенство през пролетния 
полусезон в град Русе.

Мъжете станаха вицешампиони, а това е голям успех, защото конку-
ренти им бяха елитните състезатели от НСА. Националното първенство 
се състоя през ноември 2008 година в Свищов. Домакин на последниа 
турнир  за годината  бе Стопанска академия и зам.-ректорът по "Со-
циална, информационна и студентска политика", доц. Любен Краев 
откри церемонията. Състезанието се проведе с любезното съдействие 
на  клуба по тенис на маса “Академик 2001”. С гордост отбелязвам, че 
мъжкият ни отбор по тенис на маса е 2-и в страната.

- Коя е причината свищовската школа по тенис на маса 
да се оформи като водеща в цялата страна?

- Ще отбележа на първо място невероятния треньорски труд 
на забележителните професионалисти, работили тук и създали 
състезатели с много отличия, намерили след това важно място в 
националните отбори и при жените, и при мъжете. Нека се помнят 
имената на Стефан Романов, Лилия Върбанова, Георги Якимов, Марио 
Якимов, Николай Атанасов, защото те утвърдиха авторитетното име 
на свищовската школа по тенис на маса.

Другият основен момент за водещото й начало  са самите сту-
денти, които са преминали през този клуб и са донесли награди и 
шампионски титли, както за клуба, така и за Академията. Въобще 
нашето висше училище винаги е било привлекателно за елитните 
спортисти, които избират да продължат образованието си точно при 
нас. Силните академични спортни традиции в Стопанска академия  
се поддържат не само от от младите тенисисти, но и от студентите 
- каратисти, футболисти, лекоатлети, волейболисти.

- Разкажете повече за постиженията на отборите,  ръ-
ководени от Вас .

След един период на затишие, нашите студенти вече достойно 
се проявяват в различни първенства, организирани от Асоциацията 
по студентски спорт. Женският отбор по тенис на маса стана наци-
онален шампион. В състава му са две талантливи студентки, родом 
от Свищов. Това са Мирослава Колева и Диана Велева. Двете мо-
мичета извоюваха престижната титла при проведените финали на 
студентското първенство. След този успех състезателките донесоха 
2-ро и 3-то място през следващия спортен сезон.

Мъжкият ни отбор също се отличи. В отборното първенство през 
2008 година нашите момчета спечелиха 2-ро и 3-то място. Студентите 
Петко Петков, Тихомир Калев и Ростислав Йорданов са сред откро-
яващите се състезатели.

-Какъв е Вашият поглед за взаимодействието между 
спорта и учебния труд?

Незапознатите хора си мислят отстрани, че спортът, на който 
съм се посветила, е просто гонитба на едно топче.  Сега искам да 
подчертая, че тенисът на маса е спорт за интелектуалци и е най-бър-
зият спорт, който изисква голяма концентрация на мисълта, бързо 
вземане на ефективни решения, комбинативност... И зад всичко това 
се крие много труд. В този смисъл спортът е от голяма полза за сту-
дентите. Спортистът е научен да бъде отговорен, всеотдаен и знае, 
че успехите се постигат с много пот. Затова определям студентския 
спорт като перла в короната на Стопанска академия. Уникална е 
комбинацията тук - между елитен спортист и водещ икономист.

-Какъв е пътят на спортист като Вас, тръгнал от изявен 
състезател и стигнал до професията на преподавател по 
физическо възпитание и спорт в Академията?

Този път е дълъг и отговорен. Оформянето на преподавателя е 
продължителен процес на израстване и обогатяване. Лично аз се за-
нимавам със спорт вече повече от 20 години. През цялото това време, 
освен активното си спортуване, аз неотлъчно се утвърждавах и в 
науката. Академичните среди изискват преподавателите да се раз-
виват, което е валидно и за нашата катедра “Физическо възпитание 
и спорт”. През последните две години участвах в много национални и 
международни научни конференции, които станаха предпоставка за 
насочването ми към подготовката ми за докторантура. Благодарна 
съм на Ръководството на Академията за проявеното разбиране към 
нашата специфична дейност, както и на нашия ръководител катедра 
доц. д-р Христофор Стоянов.

Радвам се, че студентите възприемат с интерес нашата дисци-
плина и харесват спортовете, които водим. За по-голяма мотивация 
ние даваме възможност на всеки студент сам да си избере опреде-
лен спорт. Тук искам да подчертая, че спортът е отличен начин за 
развитие на хармонично тяло и приятен способ за възстановяване 
след умствен труд. Освен това спортът в нашата Академия е и прите-
гателен център за бъдещите студенти чрез множеството  извоювани  
постижения на младите ни състезатели на национално ниво. По този 
начин спортните ни успехи са  сигурен  залог за поддържане проспе-
ритета на висшето ни училище.                                      АлмА мАтер

Студентският спорт е перла на Академията!
Интервю с елиз Караманлиева - преподавателка по физкултура и спорт в Стопанска академия

елиз Караманлиева е родена в град Свищов. Средното 
си образование е получила в ДтГ “Димитър Хадживаси-
лев”, след което е завършила СА “Васил левски”, специ-
алност “Учител по физкултура и спорт и треньор по 
тенис на маса”. От ІІ клас тренира тенис на маса, към 
СКтм”Академик”, Свищов, с треньор лилия Върбанова. По-
лучила е първите си спортни отличия още като дете. 

В катедра “Физкултура и спорт” към СА “Д.А.Ценов” 
е от 2002 година. Освен това вече три години тренира 
студентските отбори по тенис на маса. 

разговарям с  енергичната и амбициозна млада препо-
давателка елиз Караманлиева за развитието на спорта 
тенис на маса и за мястото на самия  спорт в живота 
на нашата Стопанска академия.

Преп. елиз Караманлиева със своите шампионки
Диана Велева и Мирослава Колева
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ИВАНетА ИВАНОВА от III 
курс, специалност “Маркетинг”  
разкри, че се чувства много 
поласкана от факта, че е отре-
ден календарен ден, на който 
царстват веселото настроение, 
топлото внимание  и хубавите 
пожелания към жената. За нея 
Осми март е празник, който вре-
мето е превърнало в традиция и 
на който се оценява с отличен 
женската същност.  Студентка-
та  се гордее с великите жени, 
които се открояват не само в 
историята на България, но и в 
целия свят.

ДИмИтър ЯНеВ от I курс, 
специалност “Статистика и ико-
нометрия” разказа за синовната 
си обич към своята майка, на 
която дължи не само финан-
совата подкрепа по време на 
следването си, но и важните 
житейски съвети. Тай посочи 
майка си като най-важния човек, 
който го е оформил като  разви-
ваща се личност. Затова за него 
Осми март е не само празник 
на признателността към люби-
мото си момиче, а и ден, в който 
благодари на първо място на 
прекрасната си майка. 

КрАСИмИр ПетрОВ от III 
курс, срециалност “Финанси”  

пожела чистосърдечно  всеки 
Божи ден да бъде Осми март за 
жените, защото те заслужават да 
бъдат отрупвани с любов, цветя 
и усмивки...

Редакцията на в-к “Алма 
матер” се присъединява към 
празничните размисли на свои-
те млади приятели и честити 8-и 
март на всички жени, работещи 
и учещи в Стопанска академия 
”Димитър А. Ценов”!

Запомнете, че вие, жените 
сте белите гълъби на нежността, 
които кацат на мъжките рамена 
и слънцето заблества още по-
ярко с вашите усмивки и живот-
ворство!  

Интересни и интри-
гуващи са походите и 
различните инициативи, 
които организира СТД 
”Академик”. Неговата 
разнообразна дейност 
е  с дългогодишни  тра-
диции, които се утвърж-
дават с всеки ден и ув-
личат все повече хора от 
Академията и извън нея, 
изкушени от любовта си 

към природата. 
Едно от последните 

впечатляващи събития, 
осъществени от друже-
ството, е изкачването на 
връх Ботев на 27 януари 
2009 година От живопис-
ния разказ на ст. преп. Ни-

колай Нейков разбираме 
за невероятно трудните 
метеорологични условия, 
които не са стреснали 
ентусиазираната група 
от СТД ”Академик”. Пре-
подавателят изброява 
имената на участниците 
в изкачването: Иван Мар-
чевски, Николай Нейков, 
Ангел Ангелов, Мирослав 
Нейков и студентите Вен-

цислав Георгиев и Живко 
Горчев.

Ст.преп. Нейков под-
чертава и факта, че из-
ключително скъпо за СТД 
е знамето му, което се из-
нася по време на важни 
поводи: Трети март, на 

Студентския празник, 
на бележити годишнини. 
Той разказа още, че пред-
стои приемане на план 
за Дружеството, включ-
ващо пешеходни походи 
до Стара планина, Ро-
допите и Рила. На Трети 
март 25 представители 
на СТД "Академик" взеха 
участие в Националния 
традиционен събор на 

връх “Шипка”.
Тези чудесни бъдещи 

насоки на дружеството 
потвърждават, че Алеко-
вият дух е жив и оцветява 
Академията  с красота и 
бодро вдъхновение.

АлмА мАтер

 Мартенски спомен за ст. преп. Лиляна Николова

Много от съгражданите ни 
свързват името на Людмил 
Симеонов с неговата около 25 
- годишна работа като главен 
редактор на общинския ни 
вестник ”Дунавско дело” 
и с неговите постоянни 
журналистически изяви. 
Познават го и от многото 
години, в които той списва 
и литературната страница 
“Аудитория”, посветена на 
Стопанска академия. Но 
Людмил  е преди всичко 
родèн Поет. И то прекалено 
скромен поет,  който не 
обича да се шуми около 
него. Той е изключително 
талантлив автор, надарен със 
свръхсензитивния поглед на 
стойностния творец. Неговите 
изваяни стихове му дават 
невидима сила и съпротива срещу бездушието 
и насилието във всичките му форми. Щом 
разлистим стихосбирките му “Лястовици” 
(1994) и “Вечерен сняг” (2007), издадени в 
Академично издателство “Ценов”, усещаме 
живото присъствие на  една външно спокойна 
и  лирична, но вътрешно непримирима 
личност, която приема нежността и красотата 
като своя опора и оръжие.

Всъщност Людмил Симеонов е роден 
през  1950 година в с. Стежерово, Плевенско. 
Завършил е  гимназия “Алеко Константинов” 
в Свищов. След това продължава висшето 
си образование във Великотърновския 
университет “Св. св. Кирил и Методий”, 
специалност българска филология. Оттогава 
до днес Людмил е кръвно свързан с родния 
ни град Свищов и с работата си, и с 
творчеството си, и с личния си живот . 

В навечерието на Трети март поетът 
сподели :” Един народ може да бъде 
уважаван от другите само, ако той самият 
уважава себе си.  Нека на Трети март най-
съкровената ни мисъл бъде за Отечеството. 
За нас, свищовци, той има и едно по-

особено значение. Защото точно оттук, от 
свищовския бряг, изгря Ден Първи на новото 
българско летоброене. И защото именно 
в Свищов, по Вазовите думи българинът 
“вдъхна сладкия въздух на свободата и 
изпита опиянението, че вече е господар на 
собствената си съдба.” 

Именно тази топла, родствена връзка 
със Свищов дава разбирането на поета, 
че  завещаното благородство от Д. Ценов 
открива сърцевината на смисления човешкия 
живот. Тук, в Свищов избликналият поетов 
стих е балсам за “душата изранена” и идва 
с белотата и чистотата на сняг. В родния 
ни град творецът достига до прозрението, 
че щедрите и нежните души са трудно 
приспособими към грубите пръсти на 
ежедневието... Още много са прекрасните 
послания в стиховете на поета – редактор 
Людмил Симеонов, но  трябва само по-често 
да открехваме  страниците на неговите 
стихосбирки, за да получим повече сила, 
човечност и  увереност, че  добротата не е 
слабост, а сила, която макар и потъпквана, 
накрая все пак побеждава.   

                      АлмА  мАтер

"В Свищов българинът вдъхна  
сладкия въздух на свободата"

Заветът на Димитър Ценов
Какво остава всъщност от човека? -
Нетраен спомен, а след туй – трева...
Но завещаното от мен навеки
ще търси образ в мисъл и слова:

в едно училище, в една наука,
съзиждана със ревност и любов -
да тръгват много пътища оттука,
от моя белокаменен Свищов!

Училище, което да пребъде
и днес, и утре, и след сто лета!
...А времето най-точно ще отсъди
защо човек се ражда на света!

Снегът дойде в душата изранена,
ще бъде с него дълги часове.
Камбаните на детството у мене
звънят отново с чисти гласове.

Човекът с акордеона
На тротоара свири всеки ден -
насъщния изкарва, както може.
Той сигурно със дарба е роден,
но дарба кой почита днеска, Боже?
Подхвърлят му по някой друг петак -
заслужил си е лептата горчива,
ще преживее някак си все пак,
щом има свойте пръсти талантливи
и вярва във красивата измама,
че малко трябва, за да си щастлив.

По-непригодни за живота няма
от щедрите и нежните души.

Витае дим, безпаметен и нежен
и се разтапя бавно в утринта.
За кой ли път една пъртина снежна
от моя праг ще тръгне към света... 

Снeгът дойде ...

Студентски и редакционни размисли по повод Осми март
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В края на март, преди една година Лиляна Николова остана в Сан Себастиян, Испания.  За 
нея няма вече обратен билет за  самолета на живота, но след себе си тя остави хубав и нос-
талгичен спомен за всички онези хора, които наистина я бяха опознали... Остави стойностно 
литературно наследство от научни и публицистични статии и разкази, френско-руско-български 
икономически речник... След себе си остави и една красива дъщеря... А това не е малко.

Днес аз съм една от тези, които я помнят с добро и които  я приемаха такава, каквато е... 
Защото я познавах отблизо като справедлив, но постоянно разгневен от неправдите Човек...  
Един изстрадал Човек, от изчезващия род на хората, които можеш да вдигнеш посред нощ и 
да си сигурен, че ще ти помогне в беда. Защото тя беше истински Приятел. 

Винаги ще свързвам Лиляна с прекрасната й бяла възрожденска къща на Самоводската 
чаршия във В. Търново, която тя превръщаше в творчески дом през почивните си дни, след 
забързаните си лекции по френски език в свищовската Стопанска академия. Често в прос-

торния й хол световноизвестният 
поет Радко Радков, носител на 
престижната “Солензара”, реци-
тираше наизуст стотиците си нови 
сонети край пламъците на печка-
та - камина. Там Лиляна понякога 
ме канеше на чай и подреждаше 
красива маса със старинна бяла 
покривка, когато й гостуваха  пи-
сатели, художници, артисти и инте-
ресни хора от страната и чужбина. 
С някои от тях тя разговаряше на 
перфектен френски език и търпе-
ливо ми превеждаше. 

Затова аз твърдя, че позна-
вам истинската Лиляна. Винаги 
елегантната и представителна 

българка с аристократична осанка, която говореше тихо и спокойно, когато беше сред истин-
ските хора. А истинските хора за нея бяха тези, които не унижават и не тъпчат по - слабите и 
нуждаещите се. Които обичат животните... Които се борят със злото.  За мен тя бе още и ком-
петентната преподавателка по френски език от катедра “Чуждоезиково обучение” в СА, която 
студентите дълбоко уважаваха и ценяха.  Тя бе и постоянно развиващият се учен,  специали-
зиращ в Париж, по чиито булеварди спокойно се разхождаше. Лиляна бе и приятелката, която 
ми изпращаше картички от Бретан и Лазурния бряг и ме запали по пътешествията. За мен тя 
си остана и онази компетентна мадам Николовà, която преведе изящно на френски език моите 
дунавски приказки, без да ми вземе и стотинка. По-късно тези приказки в неин превод ми до-
несоха международно отличие във Франция, а аз не успях да й благодаря. За мен Лиляна бе 
също и благородната жена, организирала в Академията  изкупуване на книгата ми “Памет за 
съзвездие”, посветена на децата, загинали в река Лим и която  заедно с мен изпрати събраните 
пари по сметка на болно момиченце...

Затова нека не само в края на март си спомним за ст. преп. Лиляна Николова, работила съ-
вестно близо 33 години в свищовската Академия, но и винаги, когато се сблъскваме с неспра-
ведливостите и душевната грозота и когато доброто и красивото в живота трябва да се отстоява, 
дори и със самия него...                                                                                    Стефания ЦАНКОВА


