ПЪРВОСТРОИТЕЛИ НА СВИЩОВСКАТА ФИНАНСОВА ШКОЛА
(65 години Първа българска финансова катедра)

I. Предисторията
1. Предвиденото в Завещанието
Създаването на катедра „Финанси и кредит“ е предвидено и
предопределено още със Завещанието на Дарителя.
Завещанието от 1912 г.: „Дисциплините, които ще се преподават,
трябва да обгръщат търговските науки; финансовите науки; търговското
право; банковото дело; науките по застрахователно дело и др.“
Дарението от 1920 г.: „… да образува един фонд, носещ на вечно времена името на дарителя – „Димитър А. Ценов“, от приходите на който да
бъде учредено и да се издържа едно Висше търговско училище за търговски,
банкови и финансови науки в родния град на дарителя – Свищов.“
Такава е била волята на Дарителя – да се изучават финансови и
банкови науки във Висшето търговско училище в Свищов! По това време
изучаването на съответните науки се е осъществявало по учебни
дисциплини (катедри) и в отдели (специалности). Следователно още от
волята на дарителя се предопределя създаването на катедра, в която да се
изучават финансовите и банковите науки.
По-късно съгласно Наредбата-закон за Висшето търговско училище
(Д.В. бр. 200, 5 септември 1936 г.) в гр. Свищов се откриват два отдела:
а) финансово-административен и банков,
б) кооперативно-застрахователен.
Преподаването е предвидено да се осъществява в следните катедри:
1. Политическа икономия
...
12. Финансова наука и финансова администрация
…
15. Банково дело

2. Осъществяването на проекта
Тъй като изучаването на финансовите и банковите науки е
предвидено да се осъществява през третата и четвъртата учебна година,
действията по организирането на катедрите и привличането на съответните
преподаватели (по финансови и банкови науки) не започва веднага след
откриването на Училището (1936 г.).
От протокол №17/21 дек. 1937 г. на Академическия съвет виждаме, че
финансова наука и администрация ще се изучава 2/0 през третата учебна
година и 2/1 през четвъртата учебна година. Същите часове са предвидени и
за банково дело.
Ще отбележим, че по това време не се прави разлика между учебна
дисциплина и катедра. Така например в протокол 32 от 8 април 1938 г. е за7
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писано: „…Съветът реши да се определят следните часове за отделните катедри: „… 5. Финансова наука и администрация – III год. 2 часа и IV год. 2
часа лекции и 1 час упр.; Банково дело – IV. 2 часа лекции и 1 час упражнения.“
Започват да се обявяват и конкурсите за
назначаване на преподаватели по тези катедри.
През м. април 1938 г. се обявява конкурс за
вакантните катедри (протокол 33 от 15 април
1938 г.): … б) финансова наука и финансова администрация със срок 1 август 1938 г.
Конкурсът
приключва
успешно.
Рецензентите по конкурса проф. Г. Данаилов и
проф. Ив. Стефанов дават положителни рецензии
за кандидата д-р Ст. Спасичев и предлагат да се
избере за доцент по Финансова наука и финансова
администрация, без да се изчаква предвиденият
15-дневен
срок.
Академическият
съвет
единодушно приема това предложение.
Това е първият назначен преподавател по
Финансова наука и администрация при В.Т.У. „Д.
А. Ценов“ – Свищов. Тъй като, както вече споменахме, не се прави
разлика между учебна дисциплина (катедра) и административната единица
„катедра“, можем да заключим, че д-р Стефан Спасичев е първият член на катедра Финансова наука и администрация – предшественикът на
съвременната катедра „Финанси и кредит“.
В „Разписа“ за лекциите 1939 – 1940 г. се дават следните данни за Стефан Спасичев:
„Спасичев, Стефан, Dr. rer. pol. – Финансова наука и кооперативно дело, хабилитиран в Свищов, 7 октомври
1938 г. /Ул. „Александровска“ № 27. Приемен час
събота 11 – 12.“
Д-р Стефан Спасичев преподава във ВТУ „Д. А.
Ценов“ до м. май 1941 г.
По другата учебна дисциплина (катедра) – Банково дело
– до началото на 1940 г. не се водят лекции. В протокол 16 от 31 май 1939 г.
се отбелязва, че остават незаети часовете
по Банково дело.
В началото на 1940 г. за лектор по
Банково дело през летния семестър на
учебната 1939/1940 г. е назначен д-р
Асен Чакалов от София.
Д-р Асен Чакалов е поканен от
Академическия съвет да чете лекции по
Банково дело и през зимния семестър
на учебната 1940/1941 г.
Това са двамата преподаватели, които поставят
началото на преподаванията в катедрата – първият – по Финансова
наука, вторият по Банково дело.
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3. Промените продължават …
По-късно, през февруари 1941 г. (протокол 13 от 18 февруари 1941 г.)
Академическият съвет натоварва редовния доцент Петко Спирков да чете
лекциите по Банково дело през летния семестър на 1940/1941 г. Доц. Петко
Спирков обаче е мобилизиран (това са военни години) и Академическият съвет натоварва лекциите да се водят от проф. Иван Стефанов.
През м. март 1941 г. д-р Стефан Спасичев напуска ВТУ и преминава на
друга работа. Катедрата по Финансова наука остава свободна. Обявява се
конкурс за доцент при катедрата по Финансова наука. Явяват се двама кандидати, но рецензентите проф. Димитър Бъров и проф. Иван Стефанов отхвърлят техните кандидатури (прот. 29 от 9 октомври 1941 г.).
Към края на 1941 г. за лектор по Финансова наука е назначен Борис
Недков – началник на отдел Финансови проучвания при ЦУ на БНБ. Той изнася лекции една година – през есента на 1942 г. лекциите по Финансова наука се поемат от проф. Иван Стефанов.
През м. ноември 1942 г. се иска разрешение от Министерството на
търговията да бъде назначен Стефан Василев за лектор по Финансова
наука, тъй като кандидатът за доцентура при катедрата по Финансова
наука – Карамихайлов – получава отрицателни рецензии от проф. Т.
Владигеров и проф. Ив. Стефанов. Лекциите по Финансова наука
продължават да се четат от Стефан Василев през 1942 и 1943 г.
През военните години често се прекъсват учебните занятия и
учебният процес не е пълноценен. През 1944 г. Академическият съвет взема
решение за частично възобновяване на занятията по Банково дело.
През пролетта на 1944 г. се взема решение (прот. 78 от 25 април 1944
г.) да се обяви конкурс за извънреден професор при катедрата по Банково
дело със срок 15 октомври 1944 г. Конкурсът обаче е неуспешен –
рецензентите проф. Т. Владигеров и проф. Ив. Стефанов дават отрицателни
рецензии и Академическият съвет решава, че академичната титла
„професор“ не може да бъде присъдена на кандидатите (прот. 85 от 22
октомври 1944 г.).
Обявява се конкурс със срок 1 май 1945 г. за
редовен доцент при катедрата по Финансова наука.
За рецензенти по конкурса са проф. Т. Владигеров и
проф. Иван Стефанов. Конкурсът е успешен: „По точка
втора бе изслушан докладът на рецензентите по
конкурса за катедрата по Финансова наука. Тъй като
представените хабилитационни работи са известни на
членовете на съвета, пристъпи се към избор на
редовен доцент на катедрата по Финансова наука.
Единодушно бе избран Минко Русенов – редовен
асистент при училището“. (Протокол 97 от 15 юни
1945 г.)
9

ПЪРВОСТРОИТЕЛИ НА СВИЩОВСКАТА ФИНАНСОВА ШКОЛА
(65 години Първа българска финансова катедра)

Разширяват се изучаваните дисциплини в учебната програма за
1946/1947 г. за студентите IV курс от Финансово-административния и
банковия отдел се предвиждат три дисциплини: Финанси на самоуправителните тела (2 ч.), Организация на банките (2 ч.) и Пари и кредит (1
ч.).
През м. ноември 1946 г. Академическият съвет избира за ръководители: доц.
Минко Русенов – за Кооперативния отдел и проф. Петко Спирков за
Банковия отдел.
В
Законопроекта
за
висшето
образование (прот. 143 от 21 дек.
1946 г.) се предвиждат следните
катедри за двата отдела:
„… 12. Финансова наука и
администрация – 1 катедра
…
14. Банково дело – 1
катедрата“.
като се изучават още и следните
дисциплини: Пари и кредит, Финанси
на самоуправляващите се тела,
Организация на банките.
Постепенно се приближаваме
към създаването на катедрите от
съвременния им тип …
Академическият съвет взема
решение да командирова доц. Минко Русинов
в
Австрия и Чехословакия за периода
1.VIII.1947 г. до 31 януари 1948 г.
На първото си заседание за новата учебна 1947/48 г. Академическият
съвет прави разпределение на катедрите и техните ръководители (завеждащи):
За ръководител на катедра Финансова наука е определен доц. Минко
Русенов, който е определен и за временен завеждащ на катедра Кооперативно дело.
За временен завеждащ на катедра Банково дело е определен проф.
Петко Спирков.
Следователно тук вече имаме две катедри: Финансова наука и
Банково дело, които по-късно ще бъдат основата на съвременната катедра
„Финанси и кредит“.
През есента на 1947 г. е приета нова учебна програма, изработена от
Комисията за висшето образование при Министерството на народното просвещение. В третата учебна година се предвижда да се изучава дисциплината
Финансова наука 3 часа лекции и 2 часа упражнения, а в четвъртата учебна
година – дисциплината Банково дело – 1 час лекции и 1 час упражнения – в
раздела за общи предмети. За Финансово-административния и банков отдел
студентите от IV курс е предвидено да изучават: Пари и кредит, Организация на банките, Финанси на местните публично-правни тела, Финансово
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право, Финансова политика, Бюджетна отчетност, Финансова администрация, Местни административни органи, Политика на цените. Голяма
част от тези учебни дисциплини по-късно ще бъдат водени от преподавателите от катедра „Финанси и кредит“.
В началото на 1949 г. Академическият съвет приема програмата за
летния семестър на учебната 1948/1949 г., която е от зимния семестър, като
се правят няколко допълнения: Финансова наука ще се изучава от
студентите II курс с 4 часа седмично – преподавател – редовен доцент Минко
Русенов, а учебната дисциплина Учение за банковото предприятие ще се
изучава от студентите III курс по 3 часа седмично. Лекциите се водят от
проф. Васил Ранков.
Продължават промените …
През м. април 1949 г. Академическият съвет приема доклада на Комисията по групиране на учебните дисциплини и на катедрите. Новото е, че се
предлага да се създаде катедра Банково дело – с
завеждащ проф. Васил Ранков. Към тази
катедра се предвижда да се изуват следните
дисциплини:
 Банково дело
 Учение за парите
 Учение за кредита
 Учение за банковото предприятие
 Банкова политика
За завеждащ катедрата Фи-нансова
наука е определен ред. доцент Минко Русенов, а
учебните дисциплини към тази катедра са три:
Финансова наука, Бюджет и бюджетна
отчетност, Финансова политика.
При разпределение на преподаваните
учебни дисциплини за учебната 1949/50 г. на проф. Васил Ранков са
възложени часовете по Организация и планиране на банковите
предприятия (III к. 2 часа седм.).
На проф. Петко Спирков се възлагат часовете по учение за Парите и
кредита пред студентите от IV курс Банков отдел. Същата дисциплина се
предвижда да се чете и пред студентите от III курс Банков отдел.
На доц. Минко Русенов се възлагат часовете по Финансова наука за
студентите от II и III курс, с хорариум 2 ч. лекции, и за студентите от IV курс
– с три часа лекции. Това означава, че през изминалия семестър тези часове
са пропуснати, поради липса на преподавател, и сега се компенсира е
едновременното им изучаване от II, III и IV курс.
Учебната дисциплина „Финансова политика“ се определя за изучаване през III курс за Финансовия и Банковия отдел – с 2 часа лекции; Социалистически бюджет и бюджет на НРБ – за студентите от III курс от Финансовия и банковия отдел – с 2 часа лекции; Финансова политика – от студентите IV курс Финансов и Банков отдел – 2 часа лекции, както и Социалисти11
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чески бюджет и бюджет на НРБ – за студентите от IV курс от Финансов и
банков отдел – с 2 часа.
На 23 септември 1949 г. Академическият съвет взема решение да се
представи за назначаване от Комитета за наука и култура за хоноруван
доцент по Пари и кредит Лазар Ралчев – подуправител на Българска
народна банка. Така постепенно започва да се оформя колективът от
преподаватели, които ще изградят бъдещата катедра „Финанси и кредит“.
През ноември 1949 г. се прави ново групиране на учебните
дисциплини по катедри. Едновременно с това (Протокол 32 от 23 ноември
1949 г.) се предлага катедрата Финансова наука да се прехвърли към
катедрата по Политическа икономия. Въз основа на това решение към
катедрата по Политикономия се разпределя учебната дисциплина „Учение
за парите и кредита“, а за катедрата по „Финансова наука“, която
преминава към катедрата по Политическа икономия, дисциплините:
Финансова наука, Финансова политика, Социалистически бюджет и
бюджет на НРБ, както и учебната дисциплина Бюджетна отчетност.
В началото на учебната 1950/1951 учебна година се прави следното
разпределение на учебните дисциплини между преподавателите:
II курс: Финансова наука – ред. доц. Минко Русенов, 2/2
III курс: Парично обръщение и кредит – ред. доц. М. Русенов, 4/0
Социалистически бюджет и бюджет на НРБ – ред. доц. М.
Русенов, 2/0
Организация на банките – проф. Васил Ранков, 2/0
Вижда се, че доц. Русенов е поел изнасянето на лекциите по три основни дисциплини: Парично обръщение и кредит, Социалистически бюджет
и бюджет на НРБ и Финансова наука, а проф. В. Ранков – лекциите по Организация на банките. Поканеният за доцент Лазар Ралчев още не е поел изнасянето на лекции по финансовите дисциплини.
През октомври 1950 г. Академическият съвет взема решение за създаването на 5 научни студентски кръжоци, един от които е и кръжокът по Финанси и кредит.
Академическият съвет взема решение студентите от специалност Финанси и кредит да полагат държавен изпит по Парично обръщение и кредит, като се възлага на редовен доцент Минко Русенов за изготви
съответната програма за държавния изпит (Протокол 28 от 7 декември 1950
г.)
От февруари 1951 г. се преминава към групово явяване на изпити от
студентите, вместо досегашната практика за индивидуално явяване.
В началото на учебната 1951/1952 година се прави разпределение на
дисциплините за зимния семестър, като на редовен доцент Минко Русенов се
възлагат часовете по Парично обръщение и кредит 3/1 и
Социалистически бюджет 2/1, а на проф. Васил Ранков – Организация на
банките в НРБ 2/0.
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II. Създаване на катедра „Финанси и кредит“
1. Инициативата
На заседание на Академическия съвет от 19 октомври 1951 г.
редовният доцент Минко Русенов обосновава необходимостта от
създаването на нова катедра, с названието
„Финанси и кредит“, която да обхваща
следните дисциплини:
1. Финанси на капитализма
2. Финанси на социализма
3. Социалистически бюджет и бюджет
на НРБ
4. Организация на банките
5. Парично обръщение и кредит
В подкрепа на направеното

предложение се изказват р. доцент Петър
Мастиков, р. доц. Иван Хаджииванов, проф.
Васил Ранков, асистент Д. Спасов и р. доц.
Тотю Тотев, които „по принцип са за
обособяването на катедрата „Финанси и
кредит“, но поради недостатъчния брой на
сътрудниците в тази катедра, решението по
въпроса трябва да бъде отложено“ ..
Академическият съвет взема решение
(Протокол 39 от 19 октомври 1951 г.):
„Отлага вземането на решение по въпроса
за откриване на катедра „Финанси и кредит“, като се изчака назначаването на
асистенти и други сътрудници“.
Лекциите за летния семестър на
1951/52 учебна година продължават да се
изнасят от р. доцент Минко Русенов – Парично
обръщение и кредит 2/2; Социалистически бюджет
2/1 и Финанси на социализма 2/1 и проф. Васил Ранков –
Организация на банките 2/1.
По това време асистент Радослав Ангелов води упражнения Политическа икономия. По-късно той ще се включи към новата катедра.
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2. Създаване на катедрата
На 14 март 1952 г., въз основа на писмен доклад от редовния доцент
Минко Русенов, Академическият съвет взема решение да се направят постъпки пред Комитета за наука, изкуство и култура за обособяването на катедра по Финанси и кредит, в която да се включат следните дисциплини:
1. Парично обръщение и кредит
2. Финанси на социализма
3. Финанси на капитализма
4. Социалистически бюджет и бюджет на НРБ
Един месец по-късно – на 16
април 1952 г. – Академическият
съвет единодушно избира ред.
доц. д-р Минко Русенов за завеждащ новоучредената катедра
по „Финанси и кредит“. Няколко
дена по-късно Комитетът за

наука, изкуство и култура
издава заповед №2201 от
28 април 1952 г., с която се
назначава ред. доц. д-р
Минко Василев Русенов
за завеждащ катедрата
„Финанси и кредит“ при
Висшия
финансово-стопански институт в Свищов.
Поставено е началото на новата катедра „Финанси и кредит“!
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През май 1952 г. ръководителят на катедрата Минко Русенов е единодушно избран за професор. Негови рецензенти са проф. Димитър Бъров и
проф. Велеслав Гаврийски. Професор Минко Русенов продължава да е основният лектор по учебните дисциплини. На асистента Радослав Ангелов се възлагат упражненията със студентите от III курс по Финанси и кредит на социалистическата държава (1 ч. седмично) и със студентите от IV курс по
Социалистически бюджет,
също 1 час седмично.
За летния семестър
на учебната 1952/53
година разпределението
на часовете в катедрата
е

следното:
Проф.
Минко
Русенов чете
лекциите
по
Финанси
и кредит
на социалистическата държава
(II курс, 3 часа седмично), Парично
обръщение и кредит (III курс, 4 часа седмично),
Социалистически бюджет (III курс, 3 часа седмично), както и Спецсеминара по Парично обръщение и кредит със студентите от IV курс (4 часа
седмично).
Асистент Радослав Ангелов води упражненията със студентите от II
курс по Финанси и кредит на социализма (2 ч. седмично).
На същото заседание на Академическия съвет (25 декември 1952 г.) по
предложение на проф. Минко Русенов, дисциплината „Организация на разчетите и кредита“ се включва в катедра „Финанси и кредит“.
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През 1953 г. катедрата вече има и първия си аспирант – Кирил Занев.
Академическият съвет му утвърждава темата „Ролята на кредита за развитието и укрепването на ТКЗС“ (Протокол №8 от 10 април 1953 г.).
Към катедрата се привлича и Лазар Иванов
Ралчев. По доклад на проф. Минко Русенов
Академическият съвет взема решение за назначаване
на Лазар Ралчев за преподавател по Организация на
разчетите и кредита – дисциплина, която бе приета
от Академическия съвет на заседанието си от 25
декември 1952 г. Няколко месеца по-късно
Академическият съвет взема решение (Протокол 13
от 2 юни 1953 г.) за назначаване на Лазар Ралчев за
преподавател по „Финансиране и кредитиране на
основните отрасли на народното стопанство“ (2/1),
„Финансиране и кредитиране на капиталното
строителство“ (3/2) и да води Спецсеминар по Финансите на НРБ (4 часа
седмично). С решение на Академическия съвет №14 от 4 юли 1953 г.,
асистентът към катедрата Радослав Ангелов се назначава за хоноруван преподавател по Социалистически бюджет с 3 часа седмично. Така катедрата
вече има трима преподаватели и един аспирант. По-късно Радослав
Ангелов е повишен в старши асистент при катедрата (Протокол 19 от
12.11.1954 г.).
На
вътрешна
аспирантура са зачислени
Радослав Ангелов и Лазар
Ралчев (Протокол 23 от 31
декември 1954 г.).
През м. март 1955 г.
Академическият съвет взема решение Финансите на
отраслите да не се обособява в отделна дисциплина.
Годината 1955 г. е
изпълнена
с
вълнения
относно вероятността за
преместване
на
специалности в други висши
училища. Във връзка с това
Академическият
съвет
взема решение от 22 юни
1955 г. нашият Институт да
се обособи като Финансовосчетоводен, а катедрата
Финанси и кредит да остане в Свищов.
На 3 декември 1955 г. проф. Минко Русенов е назначен за ректор.
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През 1956 г. се взема решение за обявяване конкурс за преподавател
по Социалистически бюджет и бюджет на НРБ при катедрата по Финанси
и кредит (Прот. 9 от 31 май 1956 г.).
На 30 юни 1956 г. е първата защита на кандидатска дисертация в
катедрата. На докторанта Кирил Занев се присъжда научната степен
„кандидат на икономическите науки“ (Протокол 10 от 30 юни 1956 г.).
Веднага след това (Протокол 11 от 9 юли 1956 г.) се открива
процедура по защита на дисертационните работи на преподавателя Лазар
Ралчев и на ст. асистента Радослав Ангелов. За рецензенти на първия са
определени проф. Динко Тошев и доц. Тотю Тотев, а на втория – проф. Станчо
Чолаков и доц. Чавдар Беязов.
Радослав Ангелов е назначен за преподавател при катедра „Финанси и
кредит“ (Протокол 11 от 9 юли 1956 г.). В конкурса за преподавател по „Социалистически бюджет и бюджет на НРБ“ са участвали двама кандидати: Радослав Ангелов Манолов и Любомир Петров Дончев – гл. счетоводител на
ДСУ – Плевен. В Протокола на Академическият съвет се отбелязва: „ … другарят Ангелов от три години чете лекции по дисциплината, за която кандидатствува. Той води упражненията със студентите по Финанси на социализма, а преди няколко години и по Политическа икономия. Изтъкнато
бе, че освен със специалните си познания в областта на финансите и
бюджета др. Ангелов е по-добре от своя състезател и по своята Марксистко –
Ленинска теоретическа подготовка. Отбелязва се също, че др. Ангелов е
положил всички изпити по програмата на кандидатския минимум и има
значителни публикации в областта на научното изследване“.
Лазар Ралчев – „кандидат на икономическите науки“. На заседанието
на Академическия съвет от 27 декември 1956 г. деканът на Финансово-статистическия факултет доц. Петър Мастиков докладва, че факултетският
съвет на заседанието си от 22 декември е взел решение на преподавателя
при катедрата по „Финанси и кредит“ др. Лазар Ралчев да бъде присъдена
учената степен „кандидат на икономическите науки“. В изказването си по
този повод доц. Величко Нанков отбелязва: „Познавам др. Ралчев още от
ученическите години. Отличаваше се по будност и участие в живота на
обществените организации. По-късно, като зам.-управител на БЗК банка,
където бях и аз служител, той се отличаваше с точност и задълбочена
предварителна разработка на наредбите, които засягаха ръководения от
него сектор“. А преподавателят Радослав Ангелов добавя, че „… трябва да се
изтъкне широтата, с която той познава както нашата, така и съветската банкова система. Малко са у нас научните работници, които така конкретно
виждат най-актуалните и наболели въпроси“.
През м. януари 1957 г. се взема решение за намаляване на часовете по
Финанси и кредит на социалистическата държава пред студентите от III курс
– на 2 часа лекции и 1час упражнения, вместо 3/1, както е досега. На същото
заседание (Протокол № 1 от 7 януари) по предложение на ректора проф.
Минко Русенов се взема решение да се поиска разрешение от Министерството на културата да се обяви конкурс за доцентура при катедрата по Финанси и кредит.
17

ПЪРВОСТРОИТЕЛИ НА СВИЩОВСКАТА ФИНАНСОВА ШКОЛА
(65 години Първа българска финансова катедра)

На следващото заседание (22 януари 1957 г.) се взема решение преподавателят към катедрата Радослав Ангелов да бъде удостоен с учената степен „кандидат на икономически науки“, успешно защитил публично кандидатската си дисертация на 21 януари 1957 г.
На 12 февруари 1957 г. се взема решение за обявяване на конкурс по
Финанси и кредит със срок 3 месеца. Рецензенти по конкурса са проф. Станчо
Чолаков и доц. Чавдар Беязов. В конкурса участва Лазар Ралчев, преподавател при катедрата. Конкурсът е успешен и на 8 ноември 1957 г. деканът на
Финансово-статистическия факултет доц. Петър Мастиков докладва, че Факултетският съвет на заседанието си от 17 октомври с пълно единодушие е
взел решение да бъде дадено ученото звание „доцент“ на Лазар Иванов Ралчев, преподавател към катедрата по Финанси и кредит. В конкурса кандидатът участва с 18 статии, два учебника, 8 статии в ежедневния печат и 5 работи, готови за печат.
Така през 1957 г. катедрата вече има своя състав: проф. д-р Минко Русенов – ректор, доц. к.и.н. Лазар Ралчев и к.и.н. Радослав Ангелов, който е
ръководил и кръжока по Финанси и кредит.
Това е първото поколение преподаватели на новосъздадената през
1952 г. катедра „Финанси и кредит“. През следващите години съставът на
катедрата започва да се попълва с ново поколение преподаватели, които са
били вече студенти на основателите проф. Минко Русенов, доц. Лазар Ралчев
и Радослав Ангелов. Една година по-късно Радослав Ангелов напуска Свищов
и се премества във Варна. Настъпват и други
промени: идва поколението на учениците
на първостроителите на катедрата.
На 24 декември 1957 г. Делчо
Порязов е назначен за асистент при катедрата по „Политическа икономия“. В
конкурса участва и Бенжамин Варон, но
Академическият съвет преценява, че „… др.
Делчо Радев Порязов като по-млад и познат
на преподавателския колектив с трудолюбието си и с ученолюбието си, ще израсте
бързо като преподавател и ще се утвърди
като научен работник“. Ректорът на ВФСИ
проф. М. Русенов изтъква, че „Др. Порязов е
наш възпитаник с подчертан научен интерес,
член на БКП, млад и упорит другар, който с наша помощ може да израсте
като ценен научен работник“.
През октомври 1958 г. се обявяват конкурси за асистенти по „Финанси
на социализма“ и по „Парично обръщение и кредит на капитализма и социализма“, а следващия месец (декември 1958 г.) се приемат учебните планове
за задочно обучение по „Парично обръщение и кредит“ и „Финанси на отраслите“.
Април 1959 г. – неуспешен конкурс за асистенти. На заседанието от 14
април 1959 г. деканът на Финансовия факултет проф. Петър Мастиков съобщава, че „проведеният конкурс за двама асистенти към катедрата по „Фи18

ПЪРВОСТРОИТЕЛИ НА СВИЩОВСКАТА ФИНАНСОВА ШКОЛА
(65 години Първа българска финансова катедра)

нанси и кредит“ е приключил безрезултатно – комисията не е предложила
нито един от явилите се кандидати за удостояване“. Съветът взема решение
да бъде обявен нов конкурс за асистент по „Финанси и кредит“ със срок 25
август 1959 г.
На 1 септември 1959 г. Радослав Ангелов преминава като асистент
във ВИНС – Варна. Ректорът проф. д-р Минко Русенов предлага да се обяви
конкурс със срок 10 септември 1959 г. за един редовен преподавател по
„Социалистически бюджет и бюджет на НРБ“ и за един хоноруван
преподавател по същата дисциплина.
За учебната 1959/1960 г. се отпуска едно редовно аспирантско място
по „Финанси и кредит“.

3. Второто поколение преподаватели
Ноември 1960 г. – нови асистенти. В конкурса по
„Финанси и кредит“ за асистенти се явяват двама
кандидати: Цветан Кръстев Коцев и Методи Димитров Христов. Академическият съвет преценява,
че
и
двамата
кандидати
са
подходящи
за
научни работници,
допълва се, че те са
завършили ВФСИ с
много добър успех.
Цв. Коцев е работил
като
банков
служител, а Методи
Христов
–
като
плановик
в
електромоторния завод гр.
Троян. Факултетският съвет е предложил и двамата да бъдат избрани за асистенти по „Финанси и кредит“ към катедрата.
Академическият съвет с пълно болшинство избира Цв.
Коцев и М. Христов за асистенти по „Финанси и кредит“.
На 3 юли 1961 г. Академическият съвет избира ас. Делчо Порязов за
старши асистент. Отбелязва се, че той се справя много добре с работата си,
възложено му е да изнася лекции, бил е в СССР, изпълнява добре своите планове. С пълно единодушие Академическият съвет одобрява решението на
Факултетския съвет на Финансовия факултет за избиране на Делчо Порязов
за старши асистент.
Академическият съвет взема решение, въз основа на предложение на
Факултетския съвет при Финансовия факултет, за откриване на конкурс за
един професор при катедрата „Финанси и кредит“, със срок 3 месеца.
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На същото заседание
деканът на Финансовия факултет доц. Марин Петров
докладва, че е взето решение:
а) „Да се отдели от дисциплината „Финанси и кредит“
материалът, който се отнася
за финансите на буржоазната
държава. Същият да се изучава като отделна самостоятелна дисциплина с 2 + 1 часа
седмично през III семестър с
полагане на изпит в края на
семестъра; б) След завършване на материала по парично
обръщение и кредит на капитализма – края на IV семестър – по същата да се полага
изпит“ (Протокол №6 от 3
юли 1961 г.). След размяна на
мисли, Академическият съвет
решава този въпрос да се отложи, тъй като предстоят промени и по други
учебни дисциплини и да се иска мнението на Министерството на просветата
и културата.
Промените в учебните планове се разглеждат на заседание на
Академическия съвет на 6 октомври 1961 г. Ректорът проф. М. Русенов
докладва, че комисията внася предложение за изменение на учебните
планове. Предлага се за специалността „Финанси и кредит“ учебната
дисциплина Финанси на буржоазната държава да се отдели от Финанси на
социалистическата държава. Предложението се приема.
За рецензенти по конкурса за професор при катедра „Финанси и кредит“, Академическият съвет избира професор Тодор Владигеров и проф.
Минко В. Русенов (Протокол 10 от 18 октомври 1961 г.).
На заседание на Академическия съвет от 16 март 1962 г. проф. П. Мастиков – декан на Финансовия факултет – докладва, че се предлага на доц. Лазар Ралчев да бъде присъдено ученото звание „професор“. Академическият
съвет единодушно гласува за избирането на доц. Лазар Ралчев за професор
при катедрата „Финанси и кредит“.
На следващото заседание на Академическия съвет (Протокол №4 от
17 май 1962 г.) по предложение на Факултетския съвет на Финансовия
факултет, Академическият съвет взема решение да се обяви конкурс за 3
полузадочни аспирантури по „Финанси и кредит“ със срок 3 месеца.
През 1962 г. Делчо Порязов защитава успешно кандидатската си дисертация „Субективната школа в България и нейните теоретически постановки за парите при капитализма“.
В края на 1962 г. (Протокол № 5 от 30 декември 1962 г.) катедрата се
попълва с нови двама асистенти. В резултат на проведения конкурс за асис20

ПЪРВОСТРОИТЕЛИ НА СВИЩОВСКАТА ФИНАНСОВА ШКОЛА
(65 години Първа българска финансова катедра)

тенти по Финанси и кредит (на който се явяват 4 кандидати) Факултетският
съвет предлага да бъдат назначени за асистенти Владинка Костова и Велчо
Стоянов. Предложението се приема с пълно болшинство от Академическия
съвет.
На заседанието на Академическият съвет от 21 октомври 1963 г. проф.
Лазар Ралчев – декан на Финансовия факултет, докладва, че на проведения
конкурс за старши преподавател по Парично обръщение и кредит на капитализма отлично се е представил Делчо Порязов. Академическият съвет
единодушно гласува за избирането на ст. ас. Делчо
Радев Порязов за старши
преподавател по Парично
обръщение и кредит на
капитализма.
Така
катедрата се попълва и с
първия си старши
преподавател - Делчо
Радев
Порязов.
На
следващото заседание (3
декември 1963 г.)
Академическият
съвет
възлага лекции
по Бюджет на НРБ на
асистента
Методи
Христов
и на асистента
Цветан
Коцев
–
лекциите
по Финанси на
народностопанските
отрасли.
На заседанието
си от 3 април
1964 г. деканът на
Финансовия
факултет – доц. Иван Дочев – докладва, че Факултетският съвет предлага
асистентите Методи Христов и Цветан Коцев да бъдат повишени в старши
асистенти „Същите са включени в аспирантура и добре се справят с работата
си“. Професор Ралчев подкрепя предложението и допълва, че „и двамата
асистенти се развиват добре, повече от това, което се очакваше“. Ст. преп.
Славчо Славев добавя, че „И двамата другари активно участвуват в
обществения живот“. С пълно мнозинство Академическият съвет гласува за
повишаване н старши асистент на Методи Христов и Цветан Коцев.
На 24 юни 1964 г. е избрано ново ръководство на ВФСИ: ректор –
проф. Величко Георгиев Нанков и зам.-ректор – доц. Димитър Маринов
Спасов.
Новоизбраният ректор – проф. В. Нанков изтъква големите заслуги на
проф. д-р Минко Русенов към Института „В продължение на 9 години като
ректор на Института той умело ръководеше нашия колектив и успя да притури значителен дял към делото на Института“.
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На следващото си заседание Академическият съвет взема решение да
бъде учреден Научно-изследователски сектор, като за председател на сектора се избира проф. д-р Минко Василев Русенов.
На 14 юни 1964 г. аспирантът към катедрата Сава Дълбоков успешно
защитава дисертацията си „Икономическото сътрудничество и финансовокредитните отношения между социалистическите страни“. Академическият
съвет единодушно одобрява решението на Факултетския съвет за
присъждане на Сава Дълбоков учената степен „кандидат на икономическите
науки“.
На същото заседание проф. Минко Русенов е избран за главен
редактор на списанието „Известия на ВФСИ“.
На заседанието от 28 ноември 1964 г. пред Академическия съвет ръководителят на катедра „Финанси и кредит“ – проф. д-р Минко Русенов изнася
доклад за работата на катедра „Финанси и кредит“. Той подчертава: „Катедрата започна с 4 души членове, а именно проф. М. Русенов, проф. Васил Ранков, Радослав Ангелов и Кирил Занев – аспирант. Днешният състав наброява
8 души. Към катедрата имаме и аспиранти. Специалистите от специалността
„Финанси и кредит“ изучават следните дисциплини: Парично обръщение и
кредит на капитализма, Финанси на буржоазната държава, Финанси на
социалистическата държава, Финанси на отраслите, Парично обръщение и
кредит на социализма (включително Международни разчети), Финансиране
и кредитиране на капиталните вложения, Конюнктура на пазарите, Бюджет
на НРБ и Финансово право… От миналата година въведохме дипломни
работи, вместо държавни изпити по специалността.. Научно изследователската работа през този период обхваща 18 студии, 66 статии и 19
рецензии.“
На заседанието от 24 март 1965 г. Академическият съвет единодушно
избира Делчо Радев Порязов за доцент, а на Владинка Костова Начева е
присъдена учената степен „кандидат на икономическите науки“ след успешната защита на кандидатската си работа.
Из Доклада на проф. М. Русенов за дейността на катедрата:
„Катедрата е основана през 1952 г. със заповед 2013/10 април 1952 г.
от председателя на КНИК“ …
„Първоначалният състав на катедрата беше:
1. Проф. д-р М. В. Русенов – ръководител
2. Проф. Васил Ранков – член на катедрата
3. Асистент Радослав Ангелов
4. Кирил Занев – аспирант
„Към началото на 1964/65 г. катедрата има следния състав:
1. Проф. д-р М. В. Русенов – ръководител
2. Ст. преп. Делчо Радев Порязов – к.и.н.
3. Ст. ас. Методи Димитров Христов – член
4. Ст. ас. Цветан Коцев – член
5. Асистент Владинка Костова – член
6. Асистент Велчо Стоянов – член
7. Хоноруван преподавател Атанас Атанасов – член
8. Методи Кънев – редовен аспирант
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Към катедрата, освен горните членове, има още: 2 аспиранти на
полузадочна аспирантура и 4 аспиранти на самостоятелна аспирантура.
Непосредствено след основаването на катедрата, една от най-належащите задачи беше организирането на учебния процес по специалните
дисциплини, които преди това бяха към катедра „Политическа икономия“.
Работата започна с разработката на учебните програми по дисциплините,
които бяха възложени на катедрата със заповед 2013 от 4 април 1952 г., а
именно:
а) Парично обръщение и кредит (на капитализма и социализма)
б) Финанси на капитализма
в) Финанси на социализма
г) Социалистически бюджет и бюджет на НРБ
Малкият опит, който членовете на катедрата имаха в преподаването
на горните дисциплини, естествено наложи широко да използуваме
съответните съветски програми като ги пригодихме към нашите български
условия. В последствие с разширяване броя на учебните дисциплини по
учебния план и набиране на опит от страна на катедрените членове,
учебните планове на специалността „Финанси и кредит“ и учебните
програми бяха все повече приближени към българската действителност, без
да допускаме обаче здравата основа на съветския опит.“
Към катедрата по това време се
изучават следните дисциплини:
а) Парично обръщение и
кредит,на капитализма
б) Финанси на буржоазната
държава
в)
Финанси
на
социалистическата държава
г) Финанси на отраслите
д) Парично обръщение и
кредит на социализма, включително международни разчети
е) Финансиране и кредитиране на капиталните вложения
ж) Конюнктура на пазарите
з) Бюджет на НРБ
и) Финансово право
„Горните дисциплини се
изучават от студентите на специалността „Финанси и кредит“. За
студентите
от
специалността
„Счетоводна отчетност“ и „Застрахователно дело“ катедрата преподава
сборната
дисциплина
„Финанси и кредит на социалистическата държава“. Тя е десетата, за която
катедрата отговаря в Института. Голяма трудност до 1958 г. срещахме с организирането на учебния процес поради непопълването на състава на ка23
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тедрата. Същевременно по това време напусна Института доц. Радослав
Ангелов, а преди него и аспирантът Кирил Занев. Обучението на студентите
до началото на учебната година 1958/1959 г. се осигуряваше от проф.
Русенов и проф. Ралчев, който през периода 1953 – 1958 г., наред с преподавателските си задължения, трябваше да защити кандидатската си
дисертация и да се хабилитира за редовен
доцент“.
За периода 1952/53 – 1962/63
учебна година катедрата е подготвила по
специалните дисциплини в редовно и
задочно обучение следния брой специалисти:
В
протокол № 3
от 1 декември
1965
г.
се
отбелязва,
че
към катедрата
са
зачислени
следните
аспиранти:
1. Методи Кънев – редовна
2. Радко Радков – полузадочна
3. Софроний Дилков – полузадочна
4. Димитър Петров – задочна
5. Димитър Касабов – самостоятелна
6. Петър Пенков – самостоятелна
7. Димитър Лазаров – самостиятелна
8. Тодор Ганчев – самостоятелна
На същото заседание Академическият съвет гласува за повишаването
на Владинка Костова и Велчо Стоянов за старши асистенти.
На 6 март 1966 г. по предложение на ректора проф. Величко Нанков
Академическият съвет гласува за възстановяване името на Института: „На
всички е известно, че се готви чествуване 30-годишнината от основаването
на Института. Преди 9 септември 1944 г. нашият институт се назоваваше на
името на дарителя – Димитър Апостолов Ценов, и предлагам в чест на тази
годишнина да възстановим името на този родолюбец. Считам, че той е заслужил това. Проф. Васил Павлов добавя, че „В мотивите за предложението за
възстановяване името на Димитър Апостолов Ценов, препоръчвам да се изпрати и препис от завещанието“.
Предложението за възстановяване името на Института – „Димитър
Апостолов Ценов“ се приема от всички членове на Академическия съвет – с
изключение на проф. Иван Кацаров – въздържал се.
На 8 април 1966 г. на заседание на Академическия съвет се докладва,
че в конкурса за старши преподавател към катедра „Финанси и кредит“ са се
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явили Цветан Коцев и Методи Христов. „Въз основа на доклада на комисията
от провеждания конкурс Факултетския съвет на Финансовия факултет
избира за старши преподаватели към катедрата „Финанси и кредит“
другарите Методи Христов и Цветан Коцев и предлага за одобрение
решението на съвета. В резултат на тайно гласуване от имащите право на
глас 13 души, гласуваха с „Да“ 13 души за избирането на Цветан Коцев и
Методи Христов за старши преподаватели.
На 11 май 1966 г. на Цветан Коцев, след успешна защита на кандидатска си дисертация, Академическият съвет присъжда научната степен „кандидат на икономическите науки“.
На 8 септември 1966 г. се разкрива Педагогически профил към
Института. Дисциплината „Методика на финансовите дисциплини“ се
възлага на проф. Минко Русенов.
На 25 април 1967 г. деканът на Финансовия факултет – доцент Делчо
Порязов докладва на Академическия съвет, че „на обявения конкурс за асистент към катедра „Финанси и кредит“ е кандидатствувал само Радко Василев
Радков. Оценката от проведения конкурс е 5,50. Същият е зачислен за
задочна аспирантура при Института през 1964 г. Положил е изпитите от
кандидатския минимум и работи върху дисертацията си. Факултетският
съвет единодушно е избрал др. Радко Василев Радков за асистент към
катедрата „Финанси и кредит“ и предлага за одобрение това решение. „Проф.
Васил Павлов допълва, че „познава др. Радков като студент и служител на
БНБ. Същият има данни да се развие като научен работник“. Академическият
съвет единодушно гласува за назначаването на Радко Василев Радков за
асистент към катедра „Финанси и кредит“.
През същия семестър Владинка Костова е повишена в старши
преподавател, а Методи Кънев получава научната степен „кандидат на
икономическите науки“.
На 22 юни 1967 г. на ст. асистента Велчо
Стоянов се възлагат лекции по „Финанси на
буржоазната държава“ и по „Международни
разчетни и кредитни отношения“ (протокол 10/22
юни 1967).
Докладва се, че към катедрата има зачислени
следните аспиранти:
1.
Димитър Петров – задочен, зачислен на
1 декември 1962 г., положил изпитите от минимума
2.
Радко Василев Радков – задочен,
зачислен юни 1964 г., положил изпитите от
минимума
3.
Софрони Дилков - редовен, зачислен юни
1964 г.
4. Тодор Георгиев Тодоров - задочен, зачислен 20 януари 1964 г., не е
положил изпитите от минимума
5. Димитър Касабов - самостоятелна, зачислен м. октомври 1964 г.,
положил изпитите
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6. Велчо Г. Стоянов - самостоятелна, зачислен м. март 1965 г.,
положил изпитите
7. Петко М. Пенков - самостоятелна, зачислен м. март 1965 г.,
положил изпитите
8. Димитър Райнов - самостоятелна, зачислен м. февруари 1966 г., не
е полагал изпити
9. Кръстьо Данов - самостоятелна, зачислен м. юли 1966 г., положил
изпит само по специалността
На 17 септември 1968 г. Велчо Стоянов е повишен в старши преподавател.
На 14 юли 1969 г. на асистента Радко Василев
Радков се възлага четенето на лекции по
„Международни
разчетни
и
кредитни
отношения“.
На 27 октомври 1969 г. аспиранта към
катедрата Евлоги Добричев се избира за хоноруван
асистент за зимния семестър на учебната 1969/1970
г. за водене на упражнения по
Финанси на отраслите,
III курс, спец. „Финанси и
кредит“.
Методи Христов –
доцент. На 24 декември 1969 г. Методи Христов е
избран за доцент, след успешно представяне на
обявения конкурс за „доцент“ към катедрата –
рецензенти по конкурса са проф. д-р Минко
Русенов и доц. Радослав Ангелов от ВИНС –
Варна.
На 14 март 1970 г. Радко
Василев Радков успешно защитава
кандидатската си дисертация и му е
присъдена
научната
степен
„кандидат
на
икономическите
науки“.
На 26 май 1970 г. Цветан
Коцев е избран за доцент, след
успешно участие в обявения конкурс и положителните рецензии на
проф. Лазар Ралчев и проф. Тотьо
Тотев (Протокол №9 от 26 май 1970
г.) На същото заседание Академическият съвет
гласува за повишаването на Радко Василев
Радков за старши асистент, като се изтъква, че е защитил
кандидатска дисертация.
На 26 февруари 1971 г. ст. асистентът Радко Василев Радков е
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избран за старши преподавател (Протокол №8 от 26 февруари 1971 г.), а
Евлоги Добричев – за асистент към катедра „Финанси и кредит“ (3 април
1971 г.).
На 25 юни 1971 г. катедрата има нов професор – Делчо Порязов. Рецензенти по конкурса са проф. Кирил Григоров и проф.
Минко Русенов. Академическият съвет единодушно
гласува за избирането на Делчо Радев Порязов за
професор по Парично обръщение и кредит.
На 23 септември 1971 г. Евлоги Добричев
успешно защитава кандидатската си дисертация
(рецензенти проф. Радослав Ангелов и проф. Ст.
Цанков) и му се присъжда научната степен
„Кандидат на икономическите науки“ (Протокол №
2 от 23 септември 1971 г.).
На 11 ноември
1971 г. Владинка
Костова,
след
успешно участие в
конкурс (рецензенти
проф. М. Русенов и
проф. Д. Порязов)
получава
научното
звание
„Доцент“
към
катедра „Финанси и
кредит“.
На 25 октомври
1972 г. проф. Делчо
Порязов единодушно е
избран за ректор на
ВФСИ „Д. А. Ценов“ –
Свищов.
На 26 февруари
1972
г.
Велчо
Стоянов е избран за
Доцент
(Протокол
№8/26
февруари
1972 г.).
През есента на 1973 г.
в катедрата се въвеждат нови учебни
дисциплини: „Комплексно финансово
планиране“ и „Международни валутнофинансови отношения“. Първата се
възлага на доц. Методи Христов, а втората
на ст. преп. Радко Василев Радков.
Януари 1974 г. ст. преп. Радко
Василев Радков е избран за „доцент“.
Така в катедрата се оформя второто
поколение преподаватели – студенти на
основателите на катедрата. С малки
изключения, по-късно те стават професори.
Това е поколението на професорите.
Повечето от тях по различни причини
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ПЪРВОСТРОИТЕЛИ НА СВИЩОВСКАТА ФИНАНСОВА ШКОЛА
(65 години Първа българска финансова катедра)

напуснаха катедрата, но остават емоционално свързани с нея.
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