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Дейност на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ 

/в новини и събития от академичния и обществен живот живот/ 

(към 31.12.2018 г.) 

1. http://finance1952.com/article/bulgaria/1491/600-zrelostnici-v-pleven  

Дата / Преглеждания 20.12.2018 г./ (853) 

Новина: 600 зрелостници в Плевен с коледен подарък от свищовската финансова 

катедра 

600 зрелостници от 10 средни училища в гр. Плевен получиха коледни брандирани 

подаръци на финансовата катедра при СА „Д. А. Ценов“ - Свищов. Реализирането на 

кампанията бе подпомогнато лично от председателя на Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за гр. Плевен г-н Русалин 

Русалинов.  В десетте средни училища на гр. Плевен бяха връчени и 50 бр. календари 

за учителските стаи и за класните стаи на зрелостниците. …  

Даниела Дончева получи паричната стипендия от 100 лв., осигурена от Фондация 

„Проф. д-р Минко Русенов“, от алумни координатора на катедра „Финанси и 

кредит“ гл. ас. д-р Петко Ангелов. 

Стартът на коледните дарителски жестове от финансовата катедра даде в началото на 

седмицата преди Коледа председателят на алумни клуб „Финанси 2013“ Мартин 

Харизанов. Неговата инициатива получи силен медиен отзвук в практически всяка 

регионална медия в Северозападна България: 

 http://m.montana-

info.net/news/23119?fbclid=IwAR29FG_qOg7nk3AngY7ZpSxFqrigogC4eqRmgGK

9Qb4ZqUDK5unm7YQF5Xk 

 http://m.vratza-

info.net/news/23856?fbclid=IwAR3pUTYW_3XxrVOMrIsLm438gaq9SPCcuxzvF2u

fhl-gFtIM0SK8Dg5VsW0 

 https://zovnews.com/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82

%d0%bd%d0%be/martin-harizanov-iznenada-s-podaruci-600-uchenici-ot-

vratsa/?fbclid=IwAR0iAkGSqlkEyUElWBqNCQ5WAUQ3rhptPhs25Hasl2HzhJGe_

FoaYil4fUY 

 http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19398182&SiteID=922&fbclid=IwAR2PJSa

aDfWjR62KSjAIQrh-39CatFhoy3uktnZN7LrKvrLqSbhQGxHZN5w 

 https://www.bulnews.bg/article/340193?fbclid=IwAR2QVkhirPELnKPoAnpVaa5wri

9gJg46qAGnDNkSbIjN3TqUhILN3BEAtxE 

 http://m.konkurent.bg/news/141339?fbclid=IwAR1OF3OOo9wOmkc3aj7E6qJu5Am

W4x4XzVmBcKwLsVQcjrussllKwuz6xnc 

След извършеният предпразничен жест, изненадал 600 зрелостници в гр. 

Враца http://finance1952.com/article/bulgaria/1488/predpraznichen-jest , Плевен се явява 

вторият голям областен град в северна България с подобна кампания. Градът и региона 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1491/600-zrelostnici-v-pleven
http://finance1952.com/bulgaria/16/foundation
http://finance1952.com/bulgaria/16/foundation
http://finance1952.com/article/bulgaria/1461/nai-golemiq-vipusk-svishtovski-finansisti
http://m.montana-info.net/news/23119?fbclid=IwAR29FG_qOg7nk3AngY7ZpSxFqrigogC4eqRmgGK9Qb4ZqUDK5unm7YQF5Xk
http://m.montana-info.net/news/23119?fbclid=IwAR29FG_qOg7nk3AngY7ZpSxFqrigogC4eqRmgGK9Qb4ZqUDK5unm7YQF5Xk
http://m.montana-info.net/news/23119?fbclid=IwAR29FG_qOg7nk3AngY7ZpSxFqrigogC4eqRmgGK9Qb4ZqUDK5unm7YQF5Xk
http://m.vratza-info.net/news/23856?fbclid=IwAR3pUTYW_3XxrVOMrIsLm438gaq9SPCcuxzvF2ufhl-gFtIM0SK8Dg5VsW0
http://m.vratza-info.net/news/23856?fbclid=IwAR3pUTYW_3XxrVOMrIsLm438gaq9SPCcuxzvF2ufhl-gFtIM0SK8Dg5VsW0
http://m.vratza-info.net/news/23856?fbclid=IwAR3pUTYW_3XxrVOMrIsLm438gaq9SPCcuxzvF2ufhl-gFtIM0SK8Dg5VsW0
https://zovnews.com/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be/martin-harizanov-iznenada-s-podaruci-600-uchenici-ot-vratsa/?fbclid=IwAR0iAkGSqlkEyUElWBqNCQ5WAUQ3rhptPhs25Hasl2HzhJGe_FoaYil4fUY
https://zovnews.com/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be/martin-harizanov-iznenada-s-podaruci-600-uchenici-ot-vratsa/?fbclid=IwAR0iAkGSqlkEyUElWBqNCQ5WAUQ3rhptPhs25Hasl2HzhJGe_FoaYil4fUY
https://zovnews.com/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be/martin-harizanov-iznenada-s-podaruci-600-uchenici-ot-vratsa/?fbclid=IwAR0iAkGSqlkEyUElWBqNCQ5WAUQ3rhptPhs25Hasl2HzhJGe_FoaYil4fUY
https://zovnews.com/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be/martin-harizanov-iznenada-s-podaruci-600-uchenici-ot-vratsa/?fbclid=IwAR0iAkGSqlkEyUElWBqNCQ5WAUQ3rhptPhs25Hasl2HzhJGe_FoaYil4fUY
http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19398182&SiteID=922&fbclid=IwAR2PJSaaDfWjR62KSjAIQrh-39CatFhoy3uktnZN7LrKvrLqSbhQGxHZN5w
http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19398182&SiteID=922&fbclid=IwAR2PJSaaDfWjR62KSjAIQrh-39CatFhoy3uktnZN7LrKvrLqSbhQGxHZN5w
https://www.bulnews.bg/article/340193?fbclid=IwAR2QVkhirPELnKPoAnpVaa5wri9gJg46qAGnDNkSbIjN3TqUhILN3BEAtxE
https://www.bulnews.bg/article/340193?fbclid=IwAR2QVkhirPELnKPoAnpVaa5wri9gJg46qAGnDNkSbIjN3TqUhILN3BEAtxE
http://m.konkurent.bg/news/141339?fbclid=IwAR1OF3OOo9wOmkc3aj7E6qJu5AmW4x4XzVmBcKwLsVQcjrussllKwuz6xnc
http://m.konkurent.bg/news/141339?fbclid=IwAR1OF3OOo9wOmkc3aj7E6qJu5AmW4x4XzVmBcKwLsVQcjrussllKwuz6xnc
http://finance1952.com/article/bulgaria/1488/predpraznichen-jest
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осигуряват над 20% от кандидат-студентите в СА „Д. А. Ценов”, като водещ е интереса 

към спец. „Финанси”. Предстоят подобни кампании и в други регионални центрове, 

където особено активна отново е ролята на алумни клубове на катедрата. 

 

2. http://finance1952.com/article/bulgaria/1489/v-sa-cenov-predstaviha  

Дата / Преглеждания 18.12.2018 г./ (1224) 

Новина: В СА „Д. А. Ценов“ представиха предпремиерно книгата „ОТ БАЛКАНА 

ДО ДУНАВ“ 

… 

Финансова подкрепа за реализация на изданието дадоха „Съвет по туризъм – Свищов“ 

в лицето на доц. д-р Стоян Проданов и ас. д-р Стефан Станимиров, както и академична 

Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ с председател на УС проф. д-р Андрей 

Захариев. В изданието от 157 до 167 страница е отделено специално внимание на СА 

„Д. А. Ценов“, античния град Нове, фондациите и дарителството, както и славата на 

Свищов, като градът на 100-те първи неща. 

 

3. http://finance1952.com/article/bulgaria/1488/predpraznichen-jest  

Дата / Преглеждания 18.12.2018 г./ (1224) 

Новина: Предпразничен жест на финансовата катедра в СА „Д. А. Ценов“ 

изненада 600 зрелостници в гр. Враца  

В последната учебна седмица, преди настъпването на най-очаквания от учениците 

период – Коледната ваканция, 600 зрелостници от гр. Враца получиха лични подаръци, 

брандирани с имената на СА „Д. А. Ценов“ и катедра „Финанси кредит“. Инициатор на 

кампанията бе председателят на алумни клуб „Финанси 2013“ Мартин Харизанов. 

… 

За учителските стаи бяха подарени стенни часовници с логото на катедра „Финанси и 

кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ с тройна измервателна функционалност: време, 

температура и атмосферно налягане. За класните стаи на зрелостниците председателят 

на алумни клуб „Финанси 2013“ връчи, изготвени от академична фондация „Проф. д-

р Минко Русенов“, стенни календари с пожелание да носят успех на зрелостниците на 

матурите през 2019 г.  

 

4. http://finance1952.com/article/bulgaria/1487/novo-priznanie-za-doktorant-finansist  

Дата / Преглеждания 11.12.2018 г./ (644) 

Новина: Ново признание за докторант-финансист от СА „Д. А. Ценов“ в годишния 

конкурс на Института за икономическа политика 

Пореден национален успех за катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ в 

годишния конкурс на Института за икономическа политика за 2018 г. за наградата „Д-

р Иванка Петкова” завоюва редовен докторант Силвия Заркова. След достойно 

представяне в ежегодния престижен конкурс на тържествена церемония в Сентръл 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1489/v-sa-cenov-predstaviha
http://finance1952.com/article/bulgaria/1488/predpraznichen-jest
http://finance1952.com/article/bulgaria/1487/novo-priznanie-za-doktorant-finansist
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Парк Хотел, гр. София тя бе удостоена с трето място. Научен ръководител на 

наградената финансистка е доц. д-р Стефан Симеонов. 
… 

Докт. Силвия Заркова проявява значима ангажираност в обществен и академичен план 

като от тази уч. година е представител на докторантите в Студентския съвет при СА „Д. 

А. Ценов“. 2018-та година носи на Силвия Заркова поредно признание в лицето на 

Института за икономическа политика като през пролетта тя спечели първо място в 

конкурса на СИБ „Млад икономист-2018 г., второ място в „Докторантска научна сесия 

– 2018 г.“ в СА „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, както и първо място в конкурса за именна 

стипендия за докторант-финансист на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“. 

 

5. http://finance1952.com/article/bulgaria/1486/uchenicheski-otbori-ot-ruse-svishto-

dobrich  

Дата / Преглеждания 08.12.2018 г./ (1162) 

Новина: Ученически отбори от Русе, Свищов и Добрич са победителите в 

състезанието по банкиране на финансовата катедра при СА „Д. А. Ценов”. 

На 7-ми и 8-ми декември 2018 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов 

се проведе шестото национално състезание по „Банкиране, финансиране и 

бюджетиране“. Организатори на мащабния форума бяха катедра „Финанси и кредит“ и 

Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. 

А. Ценов“. Генерален спонсор на събитието за втора поредна година бе Банка Пиреос 

България, като своята финансова подкрепа тази година оказа и „Бул Инс” АД. 

Състезанието протече под формата на пряка междуучилищна конкуренция на водещи 

образователни институции в страната като участниците в продължение на месец имаха 

възможността да разработват регионален бизнес проект, финансиран с банков кредит и 

собствен капитал. 

Новината е вече отразена и в националните медии чрез вестник ТРУД:  

www.trud.bg/ученически-отбори-от-северна-българи/ 

…   
 

6. http://finance1952.com/article/bulgaria/1485/bankovo-sustezanie-v-svishtov  

Дата / Преглеждания 07.12.2018 г./ (736) 

Новина: Банково състезание в Свищов: 110 средношколци, 17 училища, 28 отбора 

и много идеи за бизнес 

Първият ден от шестото ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и 

бюджетиране”, организирано от катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” в 

Свищов се проведоха финалните за първия кръг презентации  на отборни бизнес идеи, 

подкрепени с бизнес кредити от търговски банки. В състезанието вземат участие 28 

отбора със 110 участници – средношколци от 15 градове на България, представляващи 

17 средни училища и професионални гимназии, водени от 20 учители и директори. 

Организацията на форума е подкрепена от 30 ментори студенти от спец. “Финанси”, 23 

преподаватели от катедра “Финанси и кредит” и 7 докторанти-финансисти. 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1486/uchenicheski-otbori-ot-ruse-svishto-dobrich
http://finance1952.com/article/bulgaria/1486/uchenicheski-otbori-ot-ruse-svishto-dobrich
http://www.trud.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8/
http://finance1952.com/article/bulgaria/1485/bankovo-sustezanie-v-svishtov
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Институционално със състезанието са ангажирани Фондация „Проф. д-р Минко 

Русенов”, Банка Пиреос България (ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР), ЗД „БулИнс“ АД и 5 

търговски банки-партньори: Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Общинска банка, 

Райфайзенбанк и Пощенска банка. 

 

7. http://finance1952.com/article/bulgaria/1484/v-aulata-na-sa  

Дата / Преглеждания 06.12.2018 г./ (1464) 

Новина: В аулата на СА „Д. А. Ценов” обявиха 17 стипендианти на фондация 

„Проф. д-р Минко Русенов“ с награди за 22800 лв. 

В рамките на академично тържество по повод студентския празник 8-ми декември в 

аулата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов бяха обявени имената на 

седемнадесетте стипендианти по три конкурсни процедури на Фондация „Проф. д-р 

Минко Русенов” в партньорство с Банка Пиреос България, ЗД „Бул Инс“ и дарители от 

практиката. Носителите на стипендиите бяха публично оповестени от проф. д-р Андрей 

Захариев - Председател на УС на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и ръководител 

на катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”. Обявяването на стипендиантите 

бе пред цялата академична общност, ръководството на академията и община Свищов, 

както и официалния гост г-н Емил Караниколов – министър на икономиката. 

 

8. http://finance1952.com/article/bulgaria/1483/bankovo-sustezanie  

Дата / Преглеждания 05.12.2018 г./ (416) 

Новина: Банково състезание с мащабен награден фонд събира в Свищов над 100 

средношколци от 14 града и 16 училища 

… При откриването на състезанието ще бъдат обявени и 17-те студенти и докторанти, 

които са носители на годишните стипендии с общ размер от 22800 лв. на Фондация 

„Проф. д-р Минко Русенов” за учебната 2018/2019 г.. Сред тях са: 

 Десет стипендианти на Банка Пиреос – 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1478/vtori-konkurs-na-banka-pireos 

 Трима стипендианти на Бул Инс – 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1480/purvi-kurs-bul-ins-risk-menijar 

 Стипендианти по конкурси на фондацията, проведени по волята на индивидуални 

дарители, вкл. и за голямата стипендия от 4000 лв. на името на основателя на 

финансовата катедра в Свищов проф. д-р Минко Русенов – 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1482/novi-konkursi 

 

9. http://finance1952.com/article/bulgaria/1482/novi-konkursi 

Дата / Преглеждания 26.11.2018 г./ (487) 

Новина: Нови конкурси за стипендии на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“: 

4000 лв. за докторант-финансист и 1800 лв. за студент-счетоводител  

На база постъпило дарение от наследниците на проф. Русенов в размер на 4000 

лв. Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ обявява конкурс за стипендия за редовен 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1484/v-aulata-na-sa
http://finance1952.com/article/bulgaria/1483/bankovo-sustezanie
http://finance1952.com/article/bulgaria/1478/vtori-konkurs-na-banka-pireos
http://finance1952.com/article/bulgaria/1480/purvi-kurs-bul-ins-risk-menijar
http://finance1952.com/article/bulgaria/1482/novi-konkursi
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докторант от катедра „Финанси и кредит“ (1-ва или 2-ра година на обучение) на името 

на патрона на фондацията по процедура за разработка на научно есе на тема: 

„Регулаторно търсене на дългови инструменти – обективна необходимост или 

пазарна реалност“. 

На база постъпило дарение от алумни на спец. „Финанси“ в размер на 1800 

лв. Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ обявява конкурс за стипендия за редовен 

студент от спец. „Счетоводство и контрол“ (4 курс, уч. 2018/2019 г.) по процедура за 

разработка на научно есе на тема: „Професията банкер-счетоводител: настояще и 

бъдеще, проблеми и перспективи“. 

 

10. http://finance1952.com/article/bulgaria/1480/purvi-kurs-bul-ins-risk-menijar 

Дата / Преглеждания 18.11.2018 г./ (381) 

Новина: Бул Инс АД, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко 

Русенов” обявяват първи годишен конкурс  за отпускане на ДВЕ стипендии по 

1000 лв. за студенти от специалност „Финанси“ и спец. „ЗСД” при СА „Д. А. 

Ценов”, учебна 2018-2019 г. 

Новина: На база тристранен меморандум за сътрудничество с катедра „Финанси и 

кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, Бул Инс АД дари средства за 

провеждане на конкурс за две стипендии по 1000 лв., както следва. 

 

11.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1479/svishtovski-doktorant-finansist  

Дата / Преглеждания 14.11.2018 / (1279) 

Новина: Докторант Теодор Милков Тодоров изказва своята огромна признателност 

и благодарност към целият колектив на катедра „Финанси и кредит” за цялостната 

подкрепа и доверие през всичките години от неговото следването. Благодарение на 

инициативи на катедра „Финанси и кредит” докторантският колектив има отлична 

среда за научни изследвания и за пореден път доказа, че Свищовската финансова школа 

е своеобразна „ковачница за кадри”. С щедро дарение чрез Фондация „Проф. д-р 

Минко Русенов” от 2017 г. лично изпълнителният директор  на  „Банка Пиреос 

България” г-н Емил Ангелов откри финансираната от банката Научна лаборатория 

„Банка Пиреос” за докторанти към катедра „Финанси и кредит” (вж. 

https://youtu.be/8O3kVzbmr8s ). 

 

12. http://finance1952.com/article/bulgaria/1478/vtori-konkurs-na-banka-pireos  

Дата / Преглеждания 09.11.2018 / (459) 

Новина: Банка Пиреос България, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-

р Минко Русенов” обявяват втори годишен конкурс  за отпускане на ПЕТ стипендии 

по 3000 лв. за студенти и докторант от специалност „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов”, 

учебна 2018-2019 г. 

13. http://finance1952.com/article/bulgaria/1473/nad-100-finansisti  

Дата / Преглеждания 17.09.2018 / (1836) 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1480/purvi-kurs-bul-ins-risk-menijar
http://finance1952.com/article/bulgaria/1479/svishtovski-doktorant-finansist
http://finance1952.com/article/bulgaria/1478/vtori-konkurs-na-banka-pireos
http://finance1952.com/article/bulgaria/1473/nad-100-finansisti
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Новина: Над 100 финансисти-първокурсници се включиха в откриването на 

новата 2018/2019 уч. год. в СА „Д. А. Ценов”  

При проведена в ауд. 16 традиционна информационна среща на катедра „Финанси и 

кредит” с първокурсниците-финансисти в редовна и задочна форма на обучение бе 

представен екипа на катедрата, сайта на специалността, учебния план, направленията 

за специализация и реализация: корпоративни финанси, публични финанси, банково 

дело и инвестиции. Възможностите за кариерно развитие впечатлиха студентите, вкл. 

и с данните за средните възнаграждения в сектор „Финансови и застрахователни 

дейности”, класиран в топ две за страната с месечни работни заплати от над 1800 лв. 

Чрез Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и Съвет по туризъм – Свищов всеки 

студент получи и персонален подарък от финансовата катедра. 

 

14. http://finance1952.com/article/bulgaria/1472/sporten-talant-zapisa-finansi  

Дата / Преглеждания 14.09.2018 г. / (1205) 

Новина: Спортен талант записа „Финанси” в Свищов с подкрепата на Фондация 

„Проф. д-р Минко Русенов” 

Разноските за заплащане на таксите за кандидатстване и записване на футболния талант 

бяха поети от академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов” след целево дарение 

от председателя на фондацията и ръководител на финансовата катедра проф. д-р 

Андрей Захариев. От своето учредяване през 2017 год. Фондация „Проф. д-р Минко 

Русенов” е подпомогнала с парични и предметни стипендии и награди десетки студенти 

и средношколци. С най-значим мащаб са стипендиите на името на „Банка Пиреос”, 

финансирани от едноименната банкова институция, които подкрепиха след 

селекционна процедура с по 3000 лв. обучението на петима отличници-финансисти 

през учебната 2017/2018 уч. година. 

 

15. http://finance1952.com/article/bulgaria/1471/svishtovski-finansisti-absolventi  

Дата / Преглеждания 30.06.2018 г. / (798) 

Новина: Свищовски финансисти–абсолвенти дариха 1000 лв. за стипендии на 

студенти със социална потребност. 

В рамките на държавния изпит на випуск 2014–2018 г. от специалност „Финанси” в СА 

„Д. А. Ценов”, в последния ден на месец юни, абсолвентите от задочна форма на 

обучение направиха дарение за подпомагане на студенти със социална потребност от 

1-ви и 2-ри курс на обучение. Дарението бе прието от академична фондация „Проф. д-

р Минко Русенов” и съгласувано с волята на дарителя, е насочено за стипендии на 

двама финансисти, успешно приключили началните курсове на обучение. Студентът-

стипендиант от втори курс е от гр. Плевен и страда от детски паралич. Студентът-

стипендиант от първи курс е от гр. Свищов, полусирак, който сам се грижи за 

семейството си, като паралелно учи и работи. 

В деня на полагане на държавния изпит по специалността студентите–финансисти в 

задочна форма традиционно организират абсолвентски бал, като тази година решиха да 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1472/sporten-talant-zapisa-finansi
http://finance1952.com/article/bulgaria/1471/svishtovski-finansisti-absolventi
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пренасочат част на набраните по този повод средства за благородната кауза. 

Специалност „Финанси” е най-голямата и предпочитана от кандидат-студентите и 

кандидат-докторантите в Свищов. Нейни възпитаници са и настоящи министри и 

ръководители на водещи финансови институции. 

Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” е учредена през март 2017 г. в Свищов и носи 

името на патрона и основател на първата българска академична катедра по финансови 

науки – катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”. Фондацията е с обществена 

полза и набира средства за подпомагане на студенти, докторанти и специализанти, вкл. 

за обновяване на академичната инфраструктура – кабинети и лаборатории за обучение 

по „Финанси”. Набраните само за една година дарителски средства са над 100 000 лв., 

като водещи институционални дарители са „Банка Пиреос България” АД с 47 хил. лв. 

и застрахователна компания „Бул Инс” АД с 11 хил. лв. Фондацията е подпомагана и с 

множество лични дарения от преподаватели и общественици, сред които по-крупните 

дарения постъпват от семейството на патрона на фондацията, проф. д-р Делчо Порязов 

(ректор на ВФСИ „Д. А. Ценов в периода  1972–1974 г.), проф. Андрей Захариев – 

настоящ ръководител на катедра „Финанси и кредит” и председател на УС на 

Фондацията, доц. д-р Стоян Проданов, доц. д-р Пламен Пътев и др. 

 

16. http://finance1952.com/article/bulgaria/1469/svishtovski-finansistki-spobeda-i-treto-

mqsto  

Дата / Преглеждания 09.06.2018 г. / (1398) 

Новина: Свищовски финансистки с победа и трето място в националния конкурс 

„Млад икономист-2018“ (9.6.2018 г.) 
В тазгодишния конкурс вече традиционно Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” 

осигури награда  за участник в надпреварата, която освен парична стойност от 200 лв. 

бе подкрепена и с предметна част под формата на сувенири и издания на катедра 

„Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”. Наградата е за Лилиана Драгомирова 

Димитрова, ученичка в Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София. 

 

17. http://finance1952.com/article/bulgaria/1466/prestijen-mejdunaroden-forum  

Дата / Преглеждания 23.05.2018 г. / (1924) 

Новина: Престижен междууниверситетски форум на финансовите катедри в 

България (23.5.2018).  

Участието на представители на катедра „Финанси и кредит“ при СА бе подпомогнато 

от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“, която вече навърши една година от своето 

учредяване и подкрепя ресурсно както студенти чрез стипендии, така и учени по повод 

научни изяви. 

 

18. http://finance1952.com/article/bulgaria/1463/lekciq-pred-svishtvski-studenti-finansisti  

Дата / Преглеждания 09.05.2018 г. / (1188) 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1469/svishtovski-finansistki-spobeda-i-treto-mqsto
http://finance1952.com/article/bulgaria/1469/svishtovski-finansistki-spobeda-i-treto-mqsto
http://finance1952.com/article/bulgaria/1466/prestijen-mejdunaroden-forum
http://finance1952.com/article/bulgaria/1463/lekciq-pred-svishtvski-studenti-finansisti
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Новина: Лекции пред свищовски студенти-финансисти изнесе водещ украински 

икономист-одитор (9.5.2018 г.).  
Лекциите на финансовата катедра пред чуждестраннните студенти се провеждат в 

специализирана аудиторна среда, осигурена с целево дарение от „Банка Пиреос 

България” в рамките на тристранен меморандум за сътрудничество с катедра „Финанси 

и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, сключен през месец август на 2017 

г. 

 

19.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1461/nai-golemiq-vipusk-svi shtovski-finansisti  

Дата / Преглеждания 30.04.2018 г. / (4791) 

Новина: Най-големият випуск свищовски финансисти-бакалаври учреди свой 

алумни клуб (28.4.2018 г.).  

Създаденият клуб си постави за цел подпомагане дейността на катедра „Финанси и 

кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ в запазване на традициите и осъществяването на проекти 

на катедрата, на фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и на специалността. Като първа 

инициатива на клуба консенсусно се подкрепи идеята за активно включване в кандидат-

студентска кампания по рекламиране на академично образование в спец. „Финанси” в 

Свищов, за което ще се направят регионални кампании в основни градове в северна 

България. Отличените с успешната си кариера в бизнеса финансисти проявиха интерес 

и към записване в докторантура по програма „Финанси, парично обращение, кредит и 

застраховка”! 

 

20.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1460/boen-legion-ot-studenti-i-prepodavateli  

Дата / Преглеждания 22.04.2018 г. / (2462) 

Новина: Боен легион от студенти и преподаватели от СА „Д. А. Ценов“ дефилира 

в Рим на фестивала Натале ди Рома (22.4.2018 г.). 

„Съвет по туризъм – Свищов“ в партньорство с Община Свищов, СА „Д. А. Ценов“, 

Фондация  „Проф. д-р Минко Русенов“ и персонално доц. д-р Стоян Проданов от 

финансовата катедра са организатори на тазгодишното българско участие на фестивала 

в италианската столица. В дните 20-22 април 2018 г. на фестивала в Рим си дават среща 

над 1400 реанактори от 14 държави, представляващи 44 групи за исторически 

възстановки от целия свят. В неделния ден от фестивала се привличат най-много 

туристи и посетители и включва парад на групите по улиците на Капитолия около 

Колизеума в Рим, гладиаторски борби и възстановка на историческа битка на римските 

легиони срещу келтски племена. При пристигането си на фестивала, свързаните със 

финансовата катедра участници от свищовската група направиха с телата си в 

Капитолия на Рим и флашмоб с буквата „Ф“, символ на специалност „Финанси“ и 

катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“. 

 

21.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1459/na-velikden-otbelqzvame-66-godini  

Дата / Преглеждания 08.04.2018 г. / (1388) 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1461/nai-golemiq-vipusk-svi%20shtovski-finansisti
http://finance1952.com/article/bulgaria/1460/boen-legion-ot-studenti-i-prepodavateli
http://finance1952.com/article/bulgaria/1459/na-velikden-otbelqzvame-66-godini
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Новина:  За изминалата една година катедрата, съвместно с Фондация „Проф. д-р 

Минко Русенов“ сключиха тристранен меморандум за сътрудничество с водеща 

банкова институция - „Банка Пиреос България“, в резултат на който за банковия 

празник 6 декември се връчиха пет стипендии от 3000 лв. на свищовски финансисти 

http://finance1952.com/article/bg/1437/za-bankoviq-praznik   

и бе открита лично от изпълнителния директор на банката г-н Емил Ангелов, 

оборудвана с дарение профилирана научна лаборатория за докторанти-финансисти: 

http://finance1952.com/article/bg/1442/armenski-prepodavatel 

За своята 66-годишнина, на 18.03.2018 г. катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. 

Ценов”, гр. Свищов и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” обявиха провеждането на 

традиционния пролетен конкурс-есе за средношколци: 

http://finance1952.com/ese2018/index.php  

 

Тазгодишното интелектуално предизвикателство бе под формата на национален онлайн 

конкурс за есе на тема „ФИНАНСОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ: КАРИЕРА С 

ТРАДИЦИИ, НАСТОЯЩЕ И УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ”. 

С удовлетворение от проявения интерес от страна на участниците бе направено 

конкурентно класиране на изпратилите есета автори от комисия, ръководена от проф. 

д-р А. Захариев (ръководител на катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов“ и 

председател на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”) у включваща: гл. ас, д-р Цветан 

Павлов (научен секретар на катедра „Финанси и кредит“), гл. ас. д-р Петко Ангелов 

(Алумни координатор на катедра „Финанси и кредит“), гл. ас. д-р Димитър Костов и гл. 

ас. д-р Марияна Павлова. 

След изключително труден избор комисията класира трите най-добри есета, както 

следва: 

Първа награда: Йордан Николаев Станчев от ПГСУАУ „Атанас Буров” гр. Силистра; 

Втора награда: Гюлджан Юсри Исмаил от СУ „Йордан Йовков” гр. Кърджали; 

Трета награда: Даниела Николаева Дончева от ПГЛПИ „Атанас Буров” гр. Горна 

Оряховица. 

Отличените автори се удостояват с парична стипендия от 100 лв. от Фондация „Проф. 

д-р Минко Русенов“ за своя първи студентски осмодекемврийкси празник, при 

записване в специалност „Финанси” в Стопанската академия в гр. Свищов. 

    

22.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1458/za-daritelq  

Дата / Преглеждания 25.03.2018 / (13100) 

Новина: ЗА ДАРИТЕЛЯ ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ: С ПОКЛОН И 

ПРИЗНАТЕЛНОСТ (25.03.2018 г.). 

Представеният текст включва и доразвива интервюта с проф. д-р Андрей Захариев - 

ръководител на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ и председател на 

УС на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“, които са публикувани в 

посочените по-горе медии. 

http://finance1952.com/article/bg/1437/za-bankoviq-praznik
http://finance1952.com/ese2018/index.php
http://finance1952.com/article/bulgaria/1458/za-daritelq
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23.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1455/nacionalen-konkurs-za-uchenichesko-ese  

Дата / Преглеждания 18.03.2018 г. /  (2321) 

Новина: Национален конкурс за ученическо есе: чрез финансово образование към 

кариера с традиции, настояще и бъдеще (18.3.2018 г.).  
Катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов и 

Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” организират пореден ежегоден национален 

ОНЛАЙН конкурс за средношколци. Фокусът на конкурса за 2018 год. е написване на 

ЕСЕ на тема: 

„ФИНАНСОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ: КАРИЕРА С ТРАДИЦИИ, НАСТОЯЩЕ И 

УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ“. 

Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” осигурява еднократна парично-предметна 

стипендия за първия осмодекемврийски празник на всеки автор на есе, записал се като 

студент в специалност „Финанси“ в СА „Д. А. Ценов“. За учебната 2018/2019 година 

свищовската финансова катедра, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ и АЦККВО, с 

финансовата подкрепа на „Банка Пиреос България“ организираха и проведоха 

национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране. 

 

24.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1454/s-200-letopisa-svishtovskata-finansova-

katedra  

Дата / Преглеждания 15.03.2018 г. /  (599) 

Новина: С 200 летописа „Свищовска финансова школа“ и поздравителен адрес 

финансовата катедра почете годишния форум на НАПОС-РБ (15.3.2018 г.).  
Свищовската финансова катедра и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ почетоха 

XVI-то Общо събрание на националната асоциация на председателите на Общински 

съвети в република България, като проф. д-р Андрей Захариев приветства участниците 

във форума и домакините от общинската администрация и общинския съвет в Пловдив.  

 

25.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1449/tyrgovska-gimnaziq-133  

Дата / Преглеждания 09.02.2018 г. / (2265) 

Новина: 33 години търговска гимназия в Свищов: с поздрав от Фондация „Проф. 

д-р Минко Русенов” и финансовата катедра (09.02.2018 г.).  
Фондация  „Проф. д-р Минко Русенов” и катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. 

Ценов” честитиха с поздравителен адрес 133-годишнината на елитната ПДТГ 

„Димитър Хадживасилев” в Свищов. В подписания от проф. Андрей Захариев адрес се 

отправя пожелание към целия колектив за „.. здраве и високи образователни и 

творчески постижения” … към средношколците пожеланията са за „…покоряване на 

нови върхове в гимназията – символ на свищовския възрожденски дух, дарителство и 

предприемачество.” 

Деница Кирилова http://finance1952.com/finance/bg/65/denica-kirilova , които заедно 

продължават своето образование в магистърска степен „Финансов мениджмънт” към 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1455/nacionalen-konkurs-za-uchenichesko-ese
http://finance1952.com/article/bulgaria/1454/s-200-letopisa-svishtovskata-finansova-katedra
http://finance1952.com/article/bulgaria/1454/s-200-letopisa-svishtovskata-finansova-katedra
http://finance1952.com/article/bulgaria/1449/tyrgovska-gimnaziq-133
http://finance1952.com/finance/bg/65/denica-kirilova
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катедра „Финанси и кредит”. В рамките на конкурс на Фондация „Проф. Минко 

Русенов”, катедра „Финанси и кредит” и Банка Пиреос България стипендия в размер на 

3000 лв. спечели абитуриентката на гимназията Беатрис Любенова ( 

http://finance1952.com/article/bg/1437/za-bankoviq-praznik ). 

 

26.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1447/vishtovskata-akademiq-s-prinos  

Дата / Преглеждания  30.01.2018 г. / (2635) 

Новина: Свищовски академичен принос за успешен трансграничен проект с фокус 

древната римска граница по река Дунав (30.1.2018 г.).  

www.eagleonthedanube.org/  като през 2018 г. събитието е планирано за 9-10 юни. 

Форумът включва и провеждане на научна конференция с активно участие на учени от 

СА „Д. А. Ценов”, БАН, музеи и изследователски центрове. Свищовската академия 

развива успешно профил „Туризъм” чрез магистърски програми „Международен 

туризъм” и „Икономика и мениджмънт на туризма”, както и бакалавърската 

специалност „Икономика на туризма”. Ас. д-р Стефан Станимиров Проданов от 

катедра „Финанси и кредит” е настоящ председател на „Съвет по туризъм – Свищов” и 

активен участник в групата на исторически възстановки Легио Прима. На база на 

установените устойчиви партньорски връзки се подготвя подписване на тристранен 

меморандум за сътрудничество между Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, 

катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” и „Съвет по туризъм – Свищов”.   

 

27.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1442/armenski-prepodavatel  

Дата / Преглеждания 18.12.2017 г. / (1185) 

Новина: Арменски преподавател с публична лекция в научна лаборатория „Банка 

Пиреос България” пред свищовски докторанти-финансисти (18.12.2017 г.) 

При откриването на лабораторията в Деня на банкера за докторанти-финансисти 

лентата прерязаха г-н Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Банка Пиреос 

България” и доц. Иван Марчевски, ректор на СА „Д. А. Ценов”. Лабораторията е 

съвместен проект между Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, катедра „Финанси и 

кредит” и „Банка Пиреос България”. Тя разполага с 6 работни места за докторанти към 

катедра „Финанси и кредит”, оборудвани със стационарни компютри, 

мултифункционално копирно устройство с консумативи, проектор и библиотечни 

стелажи. 

 

28.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1440/dnes-na-elitnite-gimnazii  

Дата / Преглеждания 15.12.2017 г. / (1741) 

Новина:  Днес на елитните гимназии абитуриент – утре на академия „Ценов” 

финансист-абсолвент!”: с 1500 календара за 2018 г. свищовската финансовата 

катедра честити коледните и новогодишни празници на своите партньори и 

приятели (15.12.2017)  

http://finance1952.com/article/bulgaria/1447/vishtovskata-akademiq-s-prinos
http://www.eagleonthedanube.org/
http://finance1952.com/article/bulgaria/1442/armenski-prepodavatel
http://finance1952.com/article/bulgaria/1440/dnes-na-elitnite-gimnazii


12 

 

1500 календара за 2018 г. и 750 рекламни тефтера с логото на катедра „Финанси и 

кредит” при СА „Д. А. Ценов” достигнаха до своите адресати в Свищов, страната и 

чужбина. В рамките на кампанията по отбелязване на 65-годишнината от създаването 

на 8 април 1952 год. на първата академична катедра по финансови науки екипът на 

катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, заедно с 

нашите дарители и спонсори подкрепиха за втора поредна година кампанията по 

отпечатване на катедрени рекламни материали популяризиращи бранда: „Финанси” в 

Свищов! 

 

29.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1438/stipendii-za-7gilqdi-sa-izplateni  

Дата / Преглеждания 08.12.2017 г. / (1522) 

Новина: Стипендии за 7 хил. лв. са изплатени на свищовски студенти-финансисти 

от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ за празника 8 декември.  

Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ в изпълнение воля на дарители изплати за 

студентския празник всички обявени за връчване стипендии за 1-вия семестър на уч. 

2017/2018 г. с общ размер от 7 хил. лв. 

- След депозиране на лични заявления стипендианти на Фондация „Проф. д-р 

Минко Русенов“ за абитуриенти от Свищов и Белене, записали 1-ви курс през уч. 

2017/2018 г. в спец. „Финанси“, редовно обучение станаха: Ванина Радославова 

Копчева (със сертификат № 000185); Изабела Пламенова Илиева (със сертификат 

№ 000207); Габриела Иванова Иванова (със сертификат № 000176); Валентин 

Георгиев Миронов        (със сертификат № 000045); Ирена Николаева Декова (със 

сертификат № 000175); Исмаил Зюнеб Гафуров (със сертификат №  000067); 

Кристиян Юлиянов Димитров (със сертификат №  000040) и Иван Иванов 

Димитров (със сертификат №  00004 

-  Общият фонд от стипендии за свищовски студенти-финансисти на Фондацията 

за уч. 2017/2018 г. е 18 хиляди лева, като през пролетта ще бъдат обявени и 

конкурсите за две стипендии от по 1000 лв. на името на патрона на фондацията – 

Стипендия „Проф. д-р Минко Русенов“, както и на името на почетния гражданин 

на Свищов и дългогодишен доайен на свищовската финансова катедра: 

Стипендия „Проф. д-р ик. н. Радко Радков“. 

- тези дарителски средства за стипендии и задълбочаващо се партньорство с 

институциите от финансовия сектор катедра „Финанси и кредит“ и Фондация 

„Проф. д-р Минко Русенов“ дадоха своя скромен принос за утвърждаване 

привлекателността на Свищов като един от трите основни центъра за 

икономическо образование в страната, вкл. като град на дарители и 

първостроители! 

 

30. http://finance1952.com/article/bulgaria/1437/za-bankoviq-praznik  

Дата / Преглеждания 06.12.2017 г. / (740) 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1438/stipendii-za-7gilqdi-sa-izplateni
http://finance1952.com/article/bulgaria/1437/za-bankoviq-praznik
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Новина: За банковия празник връчиха пет стипендии от 3000 лв. на свищовски 

финансисти по конкурс на „Банка Пиреос България”, катедра „Финанси и 

кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” (6.12.2017 г.) 

 

31. http://finance1952.com/article/bulgaria/1434/sled-nacionalnoto-banovo-systezanie  

Дата / Преглеждания 03.12.2017 г. / (1238) 

Новина: След национално банково състезание и валутен семинар спец. „Финанси“ 

има своите първи 120 кандидат-студенти за прием 2018/2019 уч. г. 

 

32.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1432/silna-konkurenciq-i-originalni-biznes-

proekti  

Дата / Преглеждания 01.12.2017 г. / (1353) 

Новина: Силна конкуренция и оригинални бизнес проекти в първия кръг на 

националното ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и 

бюджетиране”, организирано от катедра „Финанси и кредит” в Свищов (1.12.2017) 

В състезанието вземат участие 32 отбора с 124 участници – средношколци от 15 градове 

на България, представляващи 18 средни училища и гимназии, водени от 23 учители. 

Организацията на форума е подкрепена от 57 ментори студенти от спец. “Финанси”, 27 

преподаватели от катедра “Финанси и кредит” и 10 докторанти-финансисти. 

Институционално със състезанието са ангажирани академична Фондация проф. д-р 

Минко Русенов” и 6 търговски банки-партньори: Банка Пиреос България (генерален 

спонсор), Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Общинска банка, Райфайзенбанк и ТБ ОББ. 

 

33.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1430/biznes-kreditiraneto-e-v-fokus  

Дата / Преглеждания 30.11.2017 / (817) 

Новина: Бизнес кредитирането е във фокуса на 24-то издание на националните 

ученически състезания в Стопанска академия.  

В продължение на два дни – 1 и 2 декември, средношколците, разпределени в екипи, 

ще се състезават за носител на почетния медал „SOLIDUS: SALUS ET GLORIA” с 

парична отборна награда от 1000 лв. осигурена от „Банка Пиреос България“ АД в 

партньорство с академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“.  Ще бъдат 

връчени и специални награди на отличените отбори. Водещите отборите учители ще 

вземат участие и в публични защити на две докторски дисертации на финансовата 

катедра в областта на инвестициите в благородни метали и бизнес оценяването.  

 

34.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1427/stipendii-ot-100-za-svishtov  

Дата / Преглеждания 19.11.2017 / (1231) 

Новина: Стипендии от 100 лв. за свищовски финансисти-първокурсници за техния 

първи студентски празник: 8.12.2017 

На база лятната кандидат-студентска кампания, решение на катедрен съвет от 

заседание, проведено на 15.11.2017 г. и получени целеви дарения, УС на Фондация 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1434/sled-nacionalnoto-banovo-systezanie
http://finance1952.com/article/bulgaria/1432/silna-konkurenciq-i-originalni-biznes-proekti
http://finance1952.com/article/bulgaria/1432/silna-konkurenciq-i-originalni-biznes-proekti
http://finance1952.com/article/bulgaria/1430/biznes-kreditiraneto-e-v-fokus
http://finance1952.com/article/bulgaria/1427/stipendii-ot-100-za-svishtov
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„Проф. д-р Минко Русенов” и катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”, 

удостояват с парично-предметна стипендия в размер на 100 лв. всички студенти 

първокурсници от спец. „Финанси“, редовна форма на обучение, завършили средно 

образование в училища от регион Свищов – Белене.  

Заявлението за стипендия се адресира до УС на Фондация „Проф. д-р Минко 

Русенов“, относно: „Конкурс за парично-предметни стипендии от 100 лв. за 

първокурсници от спец. „Финанси“, редовна форма на обучение, завършили средно 

образование в регион Свищов – Белене“. 

 

35.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1426/viva-akademiq-viva-svishtov  

Дата / Преглеждания 10.11.2017 / (2017) 

Новина: VIVAT AKADEMIA, VIVAT SVISHTOV 

„Катедра „Финанси и кредит” извърши огромна научно-изследователска дейност в 

областта на финансите и банковото дело. Нейните представители написаха всички 

учебници за специалността. Те издадоха фундаментални произведения за финансово-

кредитната система на народното стопанство. Не мога да ги изброя сега. Но не мога да 

не посоча двутомната „Финансово-кредитна енциклопедия” – венец на нейната 

изследователска работа. Не мога също така да не спомена имената на нейните най-

видни представители: проф. Минко Русенов, проф. Васил Ранков, проф. Лазар Ралчев, 

проф. Радослав Ангелов. Моето т.нар. второ поколение на свищовската финансова 

школа се прекланя пред тяхната памет. Одухотворени сме, че видяхме техните 

портретни образи и чухме техните гласове, които вечно ще витаят в просторните зали 

на нашата Алма матер.“ 

 

36.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1424/konkurs  

Дата / Преглеждания 18.10.2017 / (440) 

Новина: Конкурс за ПЕТ стипендии по 3000 лв. за студенти от специалност 

„Финанси“ при СА „Д. А. Ценов”, учебна 2017-2018 година 

Банка Пиреос България, катедра „Финанси и кредит” и Фондация „Проф. д-р Минко 

Русенов” обявяват конкурс  за отпускане на ПЕТ стипендии по 3000 лв. за студенти от 

специалност „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов”, учебна 2017-2018 годинa 

 

37.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1423/blagodarstveni-adresi-kum-uchilishtata  

Дата / Преглеждания 03.10.2017 / (1435) 

Новина: Благодарствени адреси към училища за успеха на пълните отличници на 

бакалавърския випуск 2013-2017 г. на спец. „Финанси” в Свищов. 

 

38.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1421/220-uchilishta-s-pozdravitelen-adress  

Дата / Преглеждания 16.09.2017 / (344) 

Новина: 220 УЧИЛИЩА С ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ОТ ФИНАНСОВАТА 

КАТЕДРА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН  

http://finance1952.com/article/bulgaria/1426/viva-akademiq-viva-svishtov
http://finance1952.com/article/bulgaria/1424/konkurs
http://finance1952.com/article/bulgaria/1423/blagodarstveni-adresi-kum-uchilishtata
http://finance1952.com/article/bulgaria/1421/220-uchilishta-s-pozdravitelen-adress
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Свищовската финансова катедра и фондация „Проф. д-р Минко Русенов” изпратиха 

съвместни поздравителни адреси до 220 средни училища и професионални гимназии в 

България за началото на учебната година – 15.9.2017 г. Поздравителните адреси бяха 

придружени с копие от летописа „Свищовска финансова школа”, отпечатан за 65-

годишнината от създаването на 8 април 1952 год. на първата българска академична 

катедра по финансови науки – катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”. 

 

39.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1418/katedra-finansi-i-kredit-v-stopanska-

akademiq-otpraznuva--godini  

Дата / Преглеждания 17.08.2017 / (1005) 

Новина: Катедра "Финанси и кредит" в СА "Димитър А. Ценов" отпразнува 65-

годишен юбилей! (7-8.4.2017 г.) 

Представяне на монографичен „Летопис първостроители на Свищовската финансова 

школа” с автори проф. Андрей Захариев (председател на УС на Фондация „Проф. д-р 

Минко Русенов“ и проф. Румяна Лилова (председател на КС на Фондация „Проф. д-

р Минко Русенов“), посветен на работата, живота и приноса на основателите на 

катедрата и нейните най-видни представители в лицето на проф. Минко Русенов, проф. 

Делчо Порязов, проф. Цветан Коцев, проф. Велчо Стоянов, проф. Методи Христов и 

проф. Радко Радков. 

 

40.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1416/finansist-e-purviq-zapisan-student-v-

svishtovskata-akademiq  

Дата / Преглеждания 11.07.2017 / (529) 

Новина: Финансист е първият записан бакалавър в новия прием на Свищовската 

академия през 2017 г.  

 

41.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1415/prof-andrey-zahariev-interviu  

Дата / Преглеждания 21.06.2017 / (513) 

Новина: Интервю на проф. Андрей Захариев от 21.6.2017 г. пред Агенция "Фокус" 

под заглавие: "Академизмът е най-добрата платформа за реформи във висшето 

образование" 

Проф. д-р Андрей Захариев, ръководител на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. 

А. Ценов“ и председател на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ в интервю за 

Агенция „Фокус“ за състоянието на българското висше образование. 

 

42.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1418/katedra-finansi-i-kredit-v-stopanska-

akademiq-otpraznuva--godini  

Дата / Преглеждания 7-8.04.2017 / (1203) 

Новина: Катедра "Финанси и кредит" в СА "Димитър А. Ценов" отпразнува 65-

годишен юбилей! 

http://finance1952.com/article/bulgaria/1418/katedra-finansi-i-kredit-v-stopanska-akademiq-otpraznuva--godini
http://finance1952.com/article/bulgaria/1418/katedra-finansi-i-kredit-v-stopanska-akademiq-otpraznuva--godini
http://finance1952.com/article/bulgaria/1416/finansist-e-purviq-zapisan-student-v-svishtovskata-akademiq
http://finance1952.com/article/bulgaria/1416/finansist-e-purviq-zapisan-student-v-svishtovskata-akademiq
http://finance1952.com/article/bulgaria/1415/prof-andrey-zahariev-interviu
http://finance1952.com/article/bulgaria/1418/katedra-finansi-i-kredit-v-stopanska-akademiq-otpraznuva--godini
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На 07-08 април 2017 г. катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Димитър 

Апостолов Ценов“ – гр. Свищов отбеляза 65 годишен юбилей от своето основаване на 

08 април 1952 година с акт на тогавашния Държавен комитет за наука изкуство и 

култура, което я превръща в първата катедра, предоставяща елитно обучение по 

финанси в българското висше образование. Като родоначалник на българската школа в 

областта  на финансите катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия – гр. 

Свищов е дала висококачествено образование на над 25 хиляди студенти, намерили 

успешна реализация в страната и чужбина. 

 

43.  http://finance1952.com/article/bulgaria/1408/nagradi-rusenov  

Дата / Преглеждания 06.12.2016 / (1961) 

Новина: Връчиха първите стипендии на финансовата катедра на името на проф. 

д-р Минко Русенов  

Връчиха първите стипендии на финансовата катедра на името на проф. д-р Минко 

Русенов 
На тържествена церемония посветена на студентския празник в ауд. 1 на Ректората 

ръководителят на финансовата катедра проф. д-р Андрей Захариев връчи 

новоучредените еднократни парични стипендии на името на проф. д-р Минко Русенов, 

създател на катедрата и трети ректор на СА „Д. А. Ценов”. За носители на наградата на 

катедрено заседание бяха утвърдени студенти от специалност „Финанси“ в ОКС 

„Бакалавър” за показани успехи в обучението и творчески изяви на името на 

учредителя на катедрата. Еднократната стипендия е в размер на 200 лв. и е осигурена 

чрез лични дарения на преподаватели от катедра „Финанси и кредит” 
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