


   2 стр. 10 години  КИА – Пловдив

ността“, „Управление на регионалната и общинската 
сигурност“ и „Мениджмънт на хотелиерството и рес-
торантьорството“, са особено атрактивни и напълно 
отговарящи на търсенето в Пловдивския регион. За-
вършилите Икономическия колеж могат да продължат 
образованието си в Университета за национално и 
световно стопанство (УНСС) – София, Нов български 
университет (НБУ), Бургаския свободен университет, 
Аграрния университет – Пловдив, Университета по 
хранителни технологии (УХТ) – Пловдив, или в други 
висши училища в страната и чужбина за придобиване 
на ОКС „магистър“, като обучението е дистанционно, 
в сградата на Колежа. Знанията, които се получават 
в КИА, позволяват на студентите да имат европей-
ско самочувствие, много добра теоретична подготов-
ка и отлична професионална кариера в областта на 
мениджмънта, икономиката и администрацията, сче-
товодството и финансите, националната сигурност и 
обществения ред и в много други сфери.

Ръководството на висшето училище винаги се 
стреми да разкрива нови възможности пред млади-
те хора, да стимулира студентското мислене и труд. 
Високото качество на обучението е гарантирано и с 
изключителния академичен състав от ерудирани ха-
билитирани преподаватели в отделните направления. 
Той се състои от над 100 души професори, доценти, 
доктори на науките, доктори и асистенти, които със 
своята високопрофесионална подготовка формират 
качествени специалисти за националната и регионал-
ната икономика, управление и сигурност. А в разкри-
тия Център за професионално обучение към Колежа 
всички студенти и специализанти могат да преминат 
обучение за квалификация и преквалификация.

Колежът притежава най-новата собствена учеб-
но-материална база с над 8000 кв. м разгъната за-
строена площ и се състои от 4 съставни корпуса, плюс 
обслужващ сектор: ректорат; учебен корпус със семи-
нарни зали, компютърни зали и кабинети, оборудва-
ни с плазмени екрани; втори учебен корпус с големи 
лекционни аудитории; аула за 350 студенти; търгов-
ски обслужващ сектор (копицентър, книжарница, ка-
фе-ресторант, кафене за преподаватели и др.). Тук 
функционират и единствени по рода си специализи-
рани кабинети по хотелиерство и ресторантьорство и 
криминалистика. За свръхмодерната си учебна база 
Колежът по икономика и администрация получи приз 
за „Инвеститор № 1“ в сферата на културата и образо-
ванието през 2010 г.

Студентите имат възможност да използват над 
3100 библиотечни документа от всички области на 
науката. Съвременно оборудваната библиотека раз-
полага с комютризирани читателски места, предла-
гащи свободен достъп до интернет. Студентите могат 
да ползват напълно безплатно специализираната ли-
тература по икономика и админстрация, справочната 
литература и периодичните издания на различни ези-
ци в библиотеката на Колежа. От 2013 г. КИА има або-
намент за най-авторитетната база данни в областта 
на бизнес науките (Business Source Complete).

През 10-годишната си история КИА има завидна 
издателска дейност – отпечатани са 95 специализи-
рани издания (в т.ч. книги, учебници, монографии) в 
областта на икономиката, политиката, социологията, 
туризма и др., на наши преподаватели и учени; перио-
дични издания – първият колежански вестник в Бълга-
рия; списание „Социология и икономика“; Годишник на 

КИА с доклади на преподаватели в областта на поли-
тиката, икономиката, правото, туризма и сигурността; 
сборници със студентски доклади от различни нацио-
нални конференции и др.

Висшето училище има успешно функциониращ 
колежански Кариерен център, който следи за обуче-
нието на студентите и ги насочва за работа към воде-
щи наши и чуждестранни институции и фирми, като 
по този начин трупат опит и откриват своята бъдеща 
професионална реализация. Благодарение на програ-
мата „Еразъм“ за мобилност с цел обучение студен-
тите на КИА имат възможност да провеждат стажове 
и практики извън страната. Колежът е и партньор по 
проекта „Студентски практики“, изпълняван от МОН, 
благодарение на който 500 наши студенти ще практи-
куват при различни работодатели.

Колежът е едно от първите частни висши учили-
ща в страната, което прилага специална Социална 
програма спрямо своите студенти. Тя намира израз 
в следните по-съществени насоки: преференциално 
обучение на по-ниски социални такси за социалнос-
лаби студенти срещу представени документи, от което 
се ползват около 2 % от студентите; напълно безплат-
но обучение на студенти сираци и младежи в нерав-
ностойно положение; безплатно обучение на деца на 
полицаи, загинали при изпълнение на служебния си 
дълг; отпускане на стипендии на студентите отлични-
ци в размер до 1000 лв. годишно на студент. Реали-
зацията на социалната програма е регламентирана с 
решение на Съвета на Колежа. В изпълнение на соци-
алната програма на КИА предстои откриването на На-
ционален център за обучение на социалнослаби сту-
денти (НЦОСС) към Колежа, в който ще се обучават 
до 100 души студенти в неравностойно положение.

Според данните от рейтинговата система на ву-
зовете в България Колежът се нарежда на челни 
позиции и е признат за един от най-престижните и 
предпочитани висши училища не само в Пловдив и 
региона, но и в цялата страна. Студентският живот в 
КИА е богат и пъстър. За колежаните всяка година се 
организират футболни и боулинг турнири, множество 
дискотеки, факелни шествия, конкурси, екскурзии, 
семинари, участия в образователни форуми, научни 
конференции и срещи между бизнеса и образовани-
ето, изложения на големите фирми и институции във 
връзка с реализацията на студентите от КИА, Дни на 
отворените врати със срещи с изявени политически 
личности, експерти и специалисти от всички сфери на 
икономиката и бизнеса, открити лекции по обществе-
нозначими теми на видни български учени и препода-
ватели, както и чуждестранни преподаватели.

Множество са проявите в сферата на научноиз-
следователската и учебната дейност, както и в култур-
ната, отбелязващи 10-годишния юбилей на висшето 
училище. В навечерието на своя юбилей КИА бе до-
макин на Международна научна конференция на тема 
„Източноевропейският преход и социално-икономи-
ческото разслояване“, а кулминацията на юбилейни-
те тържества ще отбележи тържествената промоция 
на Випуск 2013 на 4 ноември, по време на която ще 
се проведе и церемония по удостояване с почетното 
научно звание „Доктор хонорис кауза“. По повод на 
10-годишния юбилей ще има и специална награда за 
най-добрия студент на КИА, най-подготвения препо-
давател, най-добрия администратор и др.
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ПЪРВИ ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА КИА

Проф. Тончо Трендафилов е роден на 
2.VIII.1926 г. в с. Хайредин, област 

Монтана. Завършил е средно образование в 
търговската гимназия в гр. Монтана. Висшето 
си образование по специалността „Политиче-
ска икономия“ завършва в Стопанския отдел 
на Юридическия факултет към Софийския 
университет „Климент Охридски“ през 1952 г. 
Още същата година става редовен докторант 
по политическа икономия към Катедрата по 
политическа икономия към УНСС и от 1954 
г. е доктор по икономика. В продължение на 
осем години е заместник-директор във Ве-
черния университет в гр. София, а от 1962 г. е 
научен сътрудник в Икономическия институт 
на БАН. През 1963/1964 г. работи като спе-
циализант в университетския Институт за ев-
ропейски проучвания в гр. Торино – Италия, 
където под ръководството на проф. Ян Тин-
берген защитава дипломен проект на тема 
„Координацията на стопанските планове в 
страните от Централна и Източна Европа“.

През 1965 г. проф. Трендафилов е из-
бран за старши научен сътрудник към Ико-
номическия институт на БАН, а през 1970 г. 
– за професор. Своевременно е назначен и 
за заместник главен редактор на списание 
„Политическа просвета“.

Проф. ТОНЧО ТРЕНДАФИЛОВ
доктор на икономическите науки

През 1974 г. проф. Тончо Трендафилов 
защитава докторска дисертация на тема 
„Особености на съвременния капиталисти-
чески възпроизводствен процес“ и получава 
научната степен „доктор на икономическите 
науки“. По това време вече той е на работа в 
Института за съвременни социални теории 
при БАН и като заместник-директор на ин-
ститута става основател и главен редактор 
на списание „Съвременни социални теории“.

Дългогодишен член на Съюза на журна-
листите в България, той е носител на редица 
награди, в това число и на „Златното перо“.

Научните интереси на проф. Трендафи-
лов са преди всичко в сферата на истори-
ята и критичния анализ на икономическите 
теории, както и на позитивния анализ на 
новите тенденции и явления в развитието 
на капиталистическата пазарна икономика 
през призмата на теориите за кризите и цик-
лите, регулативизма и научно-техническия 
прогрес.

Автор е на над 400 научни публикации, 
сред които 31 монографични труда, 80 на-
учни студии и десетки статии в научни спи-
сания у нас и в чужбина. Осем от неговите 
монографии са преведени на немски, руски, 
чешки, френски, гръцки и китайски език. Мо-
нографията му „Научно-техническата и со-
циална революция“ бе преведена на немски 
език във Франкфурт на Майн и този превод 
стана повод да бъде поканен за визитор про-
фесор в САЩ (1974 – 1975 г.). На голям инте-
рес сред читателската аудитория се радват 
книгите му „Капитал, Човек, Време – крити-
ка на приспособяващия се капитал“, „Кризи, 
цикли, регулирана конюнктура – теория и 
практика“, „Маркетинг – теория и практика“, 
„Класически и съвременни икономически те-
ории“, „Глобализацията – теории и практики, 
или светът, в който живеем“ и др.

Проф. Тончо Трендафилов е един от 
основателите на Колежа по икономика и 
администрация и негов пръв президент от 
момента на утвърждаването на Колежа от 
Народното събрание на 29 октомври 2003 г. 
Понастоящем е председател на Настоятел-
ството на КИА.

Решението за присъждане на почетната тит-
ла „Доктор хонорис кауза“ е взето от Настоятел-
ството на Колежа през месец септември 2013 г.



Колежът по икономика и администрация – 
Пловдив, е на едно от първите места по 

„оценка на материалната база“ и на челни позиции 
по „реализация на кадрите“ в тазгодишната рейтин-
гова система на висшите училища в България. Като 
едно от най-престижните висши училища, включени 
в изследванията, по редица индикатори и направле-

ния КИА успешно задминава университети и колежи 
с много по-дългогодишна история.

В класациите по образователна степен КИА 
се класира в Топ 3 на всички функциониращи висши 
учебни заведения, даващи образователна степен 
„професионален бакалавър“ в България. По този по-
казател Икономическият колеж изпреварва редица 
висши училища с дългогодишна история и образова-
телна практика.

Най-добри са резултатите в направленията „Ту-
ризъм“ и „Администрация и управление“, следвани 
от „Икономика“. Обучението по икономика е едно от 
най-разпространените в българските университети 
и колежи. Колежът по икономика и администрация – 
Пловдив, е едно от 27-те висши училища в страната, 
което има акредитация на направление „Икономика“ 
със специалности „Счетоводство и контрол“, „Финан-
си“, „Маркетинг (Реклама и ПР)“ и „Икономика на ту-
ризма“. Специалността „Финанси“ е една от най-ат-
рактивните за кандидат-студентите през последните 
години според проучвания в системата на висшето 
образование. Студентите по икономика са малко над 
23 % от всички студенти през последната академич-
на година, а направлението се явява най-желаното 
от кандидат-студентите според вестник „Капитал“ на 
базата на рейтинговата система на МОН на висшите 
училища в България.

Сред най-значимите обаче общи индикатори, за-
ложени в системата, са реализацията на пазара на 
труда и учебният процес. Данните в рейтинговата 
система показват, че безработицата сред завърши-
лите направление „Икономика“ в българските висши 
училища през последните години е два пъти по-ни-
ска от официалната за страната. По подобен начин 
се формира и средният месечен осигурителен доход 

КИА – В ТОП 3 НА КОЛЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и на челни позиции по реализация на висшистите

на лицата, които имат икономическо образование, 
но са завършили различни висши училища. Именно 
по този показател – „средноосигурителен доход“, 
КИА се класира в Топ 3 на пловдивските колежи, 
изпреварвайки своите основни конкуренти. Пак по 
данни на рейтинговата система, или по показатели-
те „ниска степен на безработица сред завършилите“ 
и „приложение на придобитото висше образование“ 
Икономическият колеж се нарежда на челни позиции 
сред всички вузове. Или в Колежа почти 70 % от за-
вършилите започват работа веднага.

Изключително висока оценка получава Колежът 
по такива важни показатели като „материална база“, 
„библиотечен фонд и неговата ползваемост“, „адми-
нистративно обслужване“,  „регионална значимост“, 
„реализация на кадрите“, „ниска степен на безрабо-
тица сред завършилите“, „престиж сред студентите“, 
„подкрепа за кариерното развитие“ и др.

Колежът се нарежда на 20-о място от общо 52 
висши учебни заведения. Реализацията на младите 

хора на пазара на труда е в зависимост от висшето 
училище, което са завършили. Студентите, завърш-
ващи КИА, се реализират на трудовия пазар много 
резултатно, а представителните данни показват, че 
голям процент от висшистите на КИА успяват успеш-
но да придобиват работното място, изискващо висше 
образование.

По показателя „реализация на кадрите“ в на-
правление „Администрация и управление“, в 
който участват общо 25 български висши учебни за-
ведения, КИА заема престижното 10-о място, из-
преварвайки редица водещи университети. А според 
индикаторите „престиж“ и „наука и изследвания“ КИА 
заема 17-о място, изпреварвайки с няколко пункта ос-
новните си конкуренти.

Като цяло след внимателен анализ се налага из-
водът, че Колежът по икономика и администрация 
е едно от най-представителните и реномирани ви-
сши училища в цяла България и едно от най-прес-
тижните и търсени висши училища в Пловдив и 
Пловдивския регион.
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От учебната 2010/2011 г. студентите на Колежа се обучават в свръхмодерна и мащабна учебна база, раз-
положена на бул. „Кукленско шосе“ 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгъната застроена площ надхвърля 8 

хил. кв. м, разполага с модерни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и ино-
вационни технологии, компютърни и лингвистични кабинети. Базата е постро-
ена за рекордно кратки срокове – 10 месеца, и се състои от 4 самостоятелни 
корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, 12 семинарни зали, 4 
компютърни, 2 лингвистични кабинета и търговски обслужващ сектор (ко-
пицентър, книжарница, кафе-ресторант, ВИП зала и др.). Тук функционират 
и единствените по рода си в България специализирани зали по хотелиерство 
и ресторантьорство, криминалистика и др.

Воден от убеждението си 
да предоставя качествено и 
високотехнологично образо-
вание, Икономическият колеж 
внедри в дейността си супер-
модерна информационна 
система, даваща възможност 
да се получи информация за 
Колежа и студентския статут 
на всеки един колежанин от 
мобилен телефон, незави-
симо от кой край на света се 
осъществява връзката. Ин-

формационната система предлага на студентите мултикомуникационен достъп чрез мобилни интернет връзки с 
Икономическия колеж от всяка точка на света; интерактивна интернет страница (за светкавична връзка) и уникален 
сензорен екран.

През 2012 г. Колежът по икономика и администрация 
дари четири професионални фотоапарата и специ-

ални консумативи за над 2500 лв. на Базовата научно-тех-
ническа лаборатория към МВР в Пловдив. „Трогнати сме от 
този жест, тъй като досега никоя образователна институция 
не е правила подобно нещо за нас“, заявиха представители 
на пловдивската криминалистична лаборатория. По думи-
те им фотоапаратите, с които са снимали досега, вече са 
морално остарели, а сега с новите качеството на тяхната 
работа значително ще се подобри. Колежът по икономика 

Обучение 
по спе-

циалностите „Ме-
ниджмънт на об-
ществения ред“ и 
„Мениджмънт на 
антитерористич-
ната дейност“ в 
региона се про-
вежда единстве-
но в Колежа по 
икономика и ад-
министрация – Пловдив. КИА разполага с изключителна 
материална база и висококвалифициран преподавател-
ски състав, включващ изявени учени и преподаватели 
от водещи в страната висши учебни заведения, а така 
също специалисти и експерти от съдебната и  проохра-
нителната система, което прави обучението в Колежа из-
ключително привлекателно за младите хора. Студентите 
изучават обща полицейска тактическа и стрелкова подго-
товка, използване на технически средства за превенция 

НОВАТА БАЗА – ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВО

КРИМИНАЛИСТИТЕ ПОЛУЧИХА ДАРЕНИЕ ОТ КОЛЕЖА

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В СФЕРАТА
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И АНТИТЕРОРИСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕГИОНА 

СЕ ПРОВЕЖДА ЕДИНСТВЕНО В КИА

и администрация и Базовата научно-техническа лаборато-
рия към МВР са в традиционно тесни контакти. Преди една 
година криминалистите от Пловдив дариха на Колежа че-
тири специални куфарчета с необходими консумативи  за 
обучение на студентите в специалност „Мениджмънт на об-
ществения ред“. А в новата сграда на КИА е изграден уни-
кален за страната кабинет по криминалистика, в който през 
новата учебна година студентите ще се учат практически 
как се работи „на терен“ и ще могат да снемат отпечатъци, 
да откриват улики и т.н.

и разкриване на престъпления, организация и тактика 
за наблюдение и контрол на държавната граница, сред-
ства, форми и способи на оперативно-издирвателната 
дейност. Особено място в учебните планове е отделено 
на противодействието на икономическата, организира-
ната престъпност и тероризма и на взаимодействието 

на структурите на 
МВР с държавни-
те органи, граж-
данското обще-
ство за противо-
действие на прес-
тъпността и теро-
ризма и опазване 
на обществения 
ред. Практиче-
ското обучение 
включва ролеви и 
ситуативни игри и 
стаж в частния ох-
ранителен сектор.
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Студентите на КИА имат възможност да ползват 
над 3100 тома специализирана литература по 

икономика, администрация и от всички области на на-
уката. Книжният библиотечен фонд е структуриран в: 
справочен фонд – общи и специални справочници, реч-
ници, наръчници; основен фонд – материали, свързани 
със специфичните за Колежа области на знанието, – фи-
нанси, икономика, туризъм, математика и информатика, 
чуждо езикознание; периодични издания – вестници, 
бюлетини, информационни издания, български и чужди 

списания. Ползването на библиотечните ресурси е без-
платно. В библиотеката на студентите имат свободен 
достъп до всички библиотечни докумети в читалнята, 
оборудвана с компютър за всяко читателско място. До-
кументите могат да се заемат за дома, а също така на 
разположение на студентите е и достъп до онлайн бази 
данни и интернет. Внедрена е и виртуална библиотека, 
която улеснява достъпа на студентите до търсените 
материали. Библиотечният фонд разполага с разноо-
бразни ресурси по области на научното познание като 
социални науки, политика, икономика, финанси и банки, 
статистика и правни науки. КИА има абонамент за 2013 
г. за най-авторитетната база данни в областта на бизнес 
науките. Този бизнес ресурс надвишава всички останали 
бази данни с пълнотекстово съдържание на рецензира-
ни списания, свързани с бизнеса. Като част от цялостно-
то покритие Business Source Complete предлага резюме-
та от най-важните научни списания за бизнес, датира-
щи от 1886 г., търсене и цитирани препратки за повече 
от 1300 списания. Медийните проучвания показват, че 
Business Source Complete значително превъзхожда ос-
таналите пълнотекстови бази данни за списания във 
всички дисциплини на бизнеса, включително маркетинг, 
мениджмънт, счетоводство, финанси и икономика. Дос-
тъпът за студенти и преподаватели е напълно безплатен 
и е възможен от всеки компютър в Колежа.

През януари 2012 г. над 300 тома специализирана 
литература получи като дарение библиотеката на Ко-
лежа по икономика и администрация. Учебниците са 
по икономика, маркетинг, мениджмънт и туризъм и ще 
дообогатят библиотечния фонд на КИА. Освен на бъл-
гарски, част от специализираната литература е и на 
английски език. Сред дарителите са Американският уни-
верситет в България, доц. Добрин Канев – секретар на 
президента на РБългария и преподавател в НБУ, доц. 
д-р Снежинка Константинова, Любена Каракехайова, 
Диана и Павел Тодорови и др. На всички дарители ръко-
водството на КИА връчи специални благодарствени гра-
моти. През юни 2012 г. библиотеката на КИА се обогати 
с над 500 тома учебна, специализирана и художествена 

БИБЛИОТЕКА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
литература. Книгите са дарение от магазини „Мания“ 
в Пловдив и са събирани чрез специална инициатива 
между клиентите и търговската верига. „Щастлив съм, 
че имам възможността лично да предоставя дарените 
книги на библиотеката на Колежа по икономика и ад-
министрация. Вярвам, че тези над 500 книги ще бъдат 
прочетени от колежаните и те ще обогатят техния миро-
глед“, заяви Илия Тотев, управител на магазини „Мания“ 
в Пловдив. Президентът на КИА проф. Георги Манолов 
връчи специална благодарствена грамота на магазин 
„Мания“ за щедрия жест. По негови думи дарените учеб-
ници ще послужат за още по-професионалното израст-
ване на студентите, тъй като книгите са на известни за-
падни светила от икономическия и политическия елит. 
През ноември 2012 г.библиотеката се обогати с над 80 
тома специализирана, предимно икономическа литера-
тура на английски език и художествена литература. Кни-
гите са дарение от Инвестбанк – клон Пловдив, и са съ-
бирани чрез специална инициатива за подпомагане на 
българските библиотеки в обновяването на техния кни-
жен фонд под надслов „Покрай ценните книжа нека не 
забравяме безценните“ – дарителска акция за събиране 
на книги сред служителите, клиентите и партньорите на 
клоновете и офисите на банката в цялата страна в полза 
на учебни заведения, читалища и библиотеки. Инициа-
тивата е част от програмата за корпоративна социална 
отговорност на Инвестбанк в подкрепа на съхраняване-
то и развитието на духовните и културни ценности на 
България, като стартира на 24 май, когато фасадата на 
Централно управление на банката бе превърната в ог-
ромна библиотека и продължава до Деня на будителите 

– 1.XI.2012 г. „Щастлива съм, че имам възможността да 
предоставя дарените книги на библиотеката на Колежа 
по икономика и администрация. Вярвам, че тези над 80 
избрани творби ще бъдат прочетени от колежаните и те 
ще обогатят техния мироглед“, заяви г-жа Катя Иванова, 
деловодител на Инвестбанк – клон Пловдив. Помощник-
ректорът на Колежа гл.ас. Иван Петров връчи специална 
благодарствена грамота на Инвестбанк – клон Пловдив, 
за щедрия жест.

За да достигат всички трудове до широката общест-
веност, КИА залага и на активната издателска дейност. 
Около 200 заглавия и редица периодични издания изли-
зат с печата на висшето училище КИА излизат в рамки-
те само на 10 години – монографии, студии, сборници, 
учебници, годишници, списания, включително и вестни-
кът на КИА. Голямо признание за ръковоството и препо-
вателите на КИА е, че много от техните трудове се тър-
сят и в чужбина.
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Колежът издава и единственото по рода си сп. „Социология и икономика“, което е 
приемник и продължител на сп. „Социология“, издавано от Института по социоло-

гия към БАН. Чрез разширяване на методологическата основа към него беше привлечен 
по-широк кръг критично мислещи социални учени, готови да приемат предизвикателството 
на новото време. Списанието, което излиза 4 пъти в годината, укрепва сътрудничеството 
между социологията и икономиката и води до създаването на качествено ново знание. Глав-
ното обединително звено е високото качество на българската социологическа и социална 
наука. В редсъвета на списанието членуват редица видни учени социолози от Германия, 
Франция, Русия, Сърбия, Словения и др. Освен това в редколегията му участват едни от 
най-известните български учени – проф. Петър-Емил Митев, проф. Стоян Михайлов, проф. 
Тончо Трендафилов, проф. Нансен Бехар, проф. Гарабед Минасян и мн.др. Смятам, че с та-
къв научен потенциал всяко висше училище може само да се гордее, според проф. Димитър 
Димитров – главен редактор на сп. „УСоциология и икономика“ към КИА – Пловдив.

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, отпечата първия в България ко-
лежански вестник. Той съдържа новини от живота на висшето училище. Вестникът е 

осемстраничен, пълноцветен и първоначално ще излиза четири пъти в годината. Амбициите 
на ръководството на Колежа е „Колежански вестник“да стане ежемесечен.

„Искрени поздравления за новата рожба на КИА – първия колежански вестник в стра-
ната. Това е голямо признание и сериозна отговорност, тъй като нашата медия ще отразява 
всичко, което се случва в живота на Колежа – от най-доброто до най-неприятното. Що се 
отнася до неговите функции, те могат да бъдат минимум три: обективност, добронамереност 
и критичност, като особено важна е последната от тях. Защото без остро жигосване на не-
гативните прояви няма и не може да има качествен просперитет и развитие. Издаването на 
колежански вестник е стара идея, на която ѝ дойде времето за реализация. Нашите студен-
ти и преподаватели трябва да имат своя трибуна, на която да изразяват различни мнения 
и становища, да дискутират по съществени и неотложни въпроси и т.н. С други думи той 

трябва да „пари“ в ръцете на читателя със своите актуални критични и полезни материали, а не да се превръща 
в „празнословен амвон“ на абонирани академични автори. Смятам, че първоначално изданието следва да излиза 
четири пъти годишно, докато се наложи убедително като част от всичко, което става в нашия Колеж“ – проф. д.п.н. 
Георги МАНОЛОВ – президент на КИА.

СПИСАНИЕ „СОЦИОЛОГИЯ И ИКОНОМИКА“

СОБСТВЕНИ ИЗДАНИЯ

КИА ИЗДАДЕ ПЪРВИЯ КОЛЕЖАНСКИ ВЕСТНИК В БЪЛГАРИЯ
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КОЛЕЖАНСКАТА НАУКА – КЛЮЧ КЪМ 
СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Рамково споразумение за 
взаимно сътрудничество в 

областта на учебния, научноизсле-
дователския процес и междуна-
родното сътрудничество подписа-
ха Колежът по икономика и адми-
нистрация – Пловдив, и БАН. Спо-
разумението предвижда осъщест-
вяване на съвместни разработки 
в научната област, организиране 
и провеждане на научни форуми и 
мероприятия. Рамковият документ 
ще създаде условия за мобилност 
на учени и докторанти и обмен на 
членове на научно-преподавател-
ския и научноизследователския 
състав. „Рамковото споразумение 
няма формален характер. Чрез него ние разширяваме ре-
гионалното си сътрудничество. Надяваме се чрез този до-
говор да постигнем по-добро развитие на науката и образо-

През изтеклия десетгодишен период отношение-
то към науката и научните изследвания в Колежа 

винаги е бил въпрос номер едно в неговата работа. До-
казателство за това са десетките академични трудове на 
преподаватели в КИА, от които 22 монографии, 13 студии, 
43 статии, 12 учебници и учебни пособия; 5 публикации в 
чужбина и др. Това е гордост за КИА, защото големият брой 
публикации у нас и в чужбина говорят за високото качество 
на научните продукти в Колежа и положителното отноше-
ние на ръководство-
то към развивите-
то на науката във 
висшето училище. 
Нещо повече – в КИА 
е налице трайна тен-
денция, свързана с 
непрекъснатото уве-
личаване на финан-
сирането на науч-
ната дейност, което 
рефлектира в отпус-
кане на повече пари 
за научноизследо-
вателска дейност 
чрез създадения 
собствен фонд „На-
учни изследвания“. 
Освен това в Колежа 
се изпълнява програма за научноизследователска дейност 
(НИД), чиито основни параметри са насочени към иноваци-
ите и новите технологии.

В нашето висше училище е утвърдена практиката 
редовно да се провеждат национални научно-теоретични 
конференции по най-различни социални, икономически, 
политически, образователни и други проблеми, част от кои-
то са „Предизвикателствата на пазара през XXI век“ (2006 
г.), „Висше образование, личностна реализация и общест-
вен просперитет“ (2008 г.), „Туризмът – състояние и перс-
пективи“ (2010 г.); „Изводи от кризата – поуки, препоръки, 
стратегии“ (2010 г.), „Бизнесът в действие“ (2011 г.) и др. 
Особено внимание беше отделено и на студентските науч-
ни конференции като „Условия и предпоставки за успешна 

КИА И БАН ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

интеграция на България в Европейския съюз“ и „Глобализа-
цията и последиците от нея“, на които студенти от различни 
университети и колежи представиха собствени разработки. 
Практически почти няма висше училище в страната, което 
да не е участвало в колежанските научни форуми (конфе-
ренции, кръгли маси), като общият брой на участниците е 
над 200 преподаватели и повече от 120 студенти.

В навечерието на своята 10-годишнина на 25.X.2013 
г. КИА бе домакин на международна научна конференция 

на тема „Източноев-
ропейският преход 
и социално-иконо-
мическото разсло-
яване“, която събра 
част от научния и 
преподавателския 
елит на България, 
Холандия, Сърбия, 
Гърция, Русия, Тур-
ция и др. Тя бе на-
сочена към изсле-
дователски, социал-
но-икономически и 
културни проблеми 
на обществата в 
Югоизточна Европа, 
произтичащи от про-
цеса на прехода от 

тоталитарно към демократично общество. В конферентна-
та програма бе включена и промоция на книгата на проф. 
Любиша Митрович (Сърбия) „Преходът към периферен 
капитализъм“. Основният доклад на конференцията „Пре-
ходно и непреходно в социално-икономическата страти-
фикация: българският случай“ бе изнесен от проф. д.ф.н. 
Петър-Емил Митев (СУ „Св. Кл. Охридски“), а автори на съ-
докладите бяха чл.-кор. проф. Димитър Димитров (БАН) и 
проф. Георги Манолов (КИА).

Студентите на КИА – Пловдив, взеха активно участие 
и презентираха разнообразни теми в сферата на обществе-
ния живот, туризма и националната сигурност.

На конференцията присъстваха и много представите-
ли на бизнеса, както и много официални гости.

ванието“, заяви при подписването 
на документа зам.-председателят 
на БАН акад. Александър Попов. 
„Най-нормално и естествено е да 
си сътрудничим с БАН. За нас е 
чест, че ще можем да черпим от 
опита на българската академична 
мисъл. В близко бъдеще ние, от 
КИА, ще инициираме създаването 
на регионален научен консорциум 
и ще включим в него и други пло-
вдивски вузове. Така интегрирани, 
ще можем да дадем още по-силен 
тласък на съвместната ни дейност 
и да помогнем и на регионалното 
развитие. За това може да привле-
чем към общата ни работа и наши-

те чуждестранни партньори, с които имаме подписани дого-
вори и работим по съвместни проекти“, заяви президентът 
на КИА проф. Георги Манолов.
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На 13.VI.2013 г., от 13 ч., в Заседателната зала на 
Колежа по икономика и администрация – Пловдив, 

се състоя официалното подписване на Споразумението за 
научно-техническо сътрудничество между БАН, универси-
тетите на територията на Пловдив и фирмите на Регио-
налния академичен център (РАЦ) – Пловдив. На срещата 
присъстваха председателят на БАН – акад. Стефан Воде-
ничаров, зам.-председателят на БАН – акад. Д. Дамянов, 
чл.-кор. проф. Д. Димитров – съветник на председателя на 
БАН и ректор на КИА, координаторът на РАЦ – Пловдив – 
проф. д-р Р. Каканаков, президентът на КИА – проф. д.п.н. 
Г. Манолов, университетски преподаватели, собственици 
на фирми и др. До момента такива регионални академични 

центрове са разкрити в Русе и Бургас, а до края на юни ще заработят и в Плевен, Благоевград, Велико Тър-
ново и Шумен. Страните сключиха споразумението, за да си сътрудничат в научноизследователската и инова-
ционната дейност, квалификацията на кадрите, съвместните публикации и патенти и участието в съвместни 
научноизследователски и научноприложни проекти, свързани с развитието на пловдивския регион и страната. 
Специално внимание беше отделено на бъдещото разработване на проекти като надеждна основа за финан-
сово обезпечаване на дейностите на РАЦ – Пловдив.

КИА – ДОМАКИН НА СЪЗДАВАНЕТО
НА РЕГИОНАЛНИЯ АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР НА БАН

През месец юни 2013 г. 
зам.-ректорът на УНСС 

– проф. д-р Веселка Павлова, 
и директорът на Регионалния 
център за дистанционно обуче-
ние (РЦДО) на УНСС – Пловдив, 
– проф. д-р Емилия Миланова, 
участваха на специална прес-
конференция в КИА. Изклю-
чително ползотворно се оказ-
ва сътрудничеството на КИА с 
УНСС – Пловдив, на базата на 
перфектните договорни и коле-
гиални отношения за съвместно обучение в ОКС „ма-
гистър“, сподели проф. Павлова. Според президента 
на Колежа – проф. Манолов, КИА има собствена па-

РАЗШИРЯВА СЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С УНСС
зарна ниша и двете учебни за-
ведения в никакъв случай не се 
конкурират, защото основният 
контингент млади хора, завър-
шили „професионален бакала-
вър“ в КИА, се стремят да про-
дължат образованието си в ма-
гистърските програми на УНСС 
– София. И двата вуза работят 
интензивно по реализирането 
на спечеления проект „Развитие 
на електронни форми в дистан-
ционното обучение“, което не 

само ще унифицира формата на обучение, но и ще 
спомогне за качественото осъществяване на договор-
ните отношения между висшите училища.

Колежът си е поставил амбициозната цел да стане регионален, а впоследствие и национален център за 
научноизследователска дейност. Политиката на Колежа включва една основна стратегия, която е чрез 

научните изследвания, да се подобрява качеството на учебния процес. Това се реализира чрез четири основни 
цели: 1. Чрез научните изследвания да се повишава качеството на преподавателския състав; 2. Продуктите на 
научната дейност по естествен начин да се включат в преподавателския процес; 3. Да се издига качеството на са-
мата научна продукция като наукометрични показатели; 4. Да се внедряват научните изследвания в практиката.

проф. д.и.н. Асен Конарев – преподавател в КИА

Ние сключихме споменатия договор с БАН именно за да помогнем в научния обмен, предоставихме на-
шите договори с чуждестранни университети. Точно по този начин ще се създадат условия за съвмест-

но участие в изследователски проекти, с които да се кандидатираме пред наши и международни финансови 
институции; да се осигури обмен на преподаватели; да се обвържат информационните системи; да се окаже 
помощ в обучението на докторантите; и не на последно място да се провеждат съвместни научни форуми – 
конкурси и конференции, с наше, и особено с чуждестранно участие.

чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров – ректор на КИА

стр. 11СЪТРУДНИЧЕСТВО 10 години  КИА – Пловдив



СОЦИАЛНА ПРОГРАМА12 стр. 10 години  КИА – Пловдив

КИА ПОДАВА РЪКА НА СИРАЦИ

БЛАГОДАРСТВЕНО СЛОВО
НА СТУДЕНТА НИКОЛАЙ ЧАПКЪНОВ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА КИА

КИА участва със свой щанд на традиционния абитуриентски бал за 
сираци от цялата страна, който организират всяка година президен-

тът Георги Първанов и съпругата му Зорка Първанова. 272 сираци от 56 
специализирани дома, общински институции и училища за деца, лишени от 
родителска грижа, празнуваха абитуриентския си бал в резиденция „Бояна“ 
тази година. Преди бала се проведе традиционната трудова и кандидатсту-
дентска борса, на която бяха представени възможностите за реализация 
на младите хора от домовете. Със свои щандове участваха най-големите 
работодателски съюзи и браншови организации, както и 14 висши учили-
ща, сред които и Колежът по икономика и администрация.

Бих искал да изкажа огромната си благодарност и преклонение пред проф. Трендафилов, 
проф. Манолов и цялото ръководство на Колежа по икономика и администрация за всич-

ко, което направиха за мен.
Искам специално да благодаря на ръководството на висшето училище за това, че ми помог-

наха и ме включиха в социалната програма на КИА. По този начин аз напълно безплатно ще уча 
в специалностт „Бизнес администрация“ в редовна форма на обучение.

Тези хора с широки души и топли сърца ми помогнаха да се почувствам пълноценен гражда-
нин. Защото с искрена помощ и с подадена навреме ръка целите стават близки и възможни. За 
тези хора е моето огромно „БЛАГОДАРЯ!“.

Благодаря на цялото ръководство и на администрацията на КИА.
А на всички студенти на Колежа по икономика и администрация пожелавам много успехи по 

време на следването им!

Колежът по икономика и администрация е едно от 
първите частни висши училища в страната, което 

прилага специално социална програма спрямо своите сту-
денти. Воден от своята мисия и разбирания за ценността 
на висшето образование и необходимостта от него, както и 
заради осигуряване на по-широк достъп от 
знания и информация, Икономическият ко-
леж предлага прием и напълно безплатно 
обучение на студенти – кръгли сираци – от 
домовете за отглеждане на деца, лишени 
от родителска грижа.

В изпълнение на социалната програ-
ма и съобразно договора, сключен между 
висшето училище и МВР, от 2008 г. до мо-
мента във висшето училище безплатно са 
приети и се обучават и деца на служители 
на МВР, загинали при изпълнение на слу-
жебния си дълг.  Студенти в неравностойно 
положение, обучавали се абсолютно без-
платно за сметка на Колежа, се дипломи-
раха през 2010 г. Една от тях – Минка Ком-
перджиева от специалност „Счетоводство 
и контрол“, изказа своята благодарност в 
стихове, посветени на Колежа: „В КИА аз се 
срещнах с хора, мъдри, учени, будители. Те 
отвориха врата и влязох аз в света на моята мечта“. Огро-
мна благодарност към ръководството на Колежа и препода-
вателите изрази и Десислава Веселинова, абсолвентка от 
специалност „Мениджмънт на обществения ред“ от Випуск 
2012, обучавала се по социалната програма на КИА напъл-
но безплатно, чиято диплома бе връчена лично от ст. коми-
сар Тодор Чонов – бивш началник на Областната дирекция 
на полицията в гр. Пловдив. По нейните думи преподава-
телите в КИА са ѝ дали ценни знания и умения, за да стане 
отличен професионалист в своята област.

Колежът осигурявва 75 % намаление на годишните 

такси за студенти, които са деца на служители на МВР със 
затруднени финансови възможности. Пълните отличници, 
които отговарят на посочените условия, се освобождават 
от такси за обучение. В КИА има и социални облекчения за 
най-добрите студенти отличници. На тях се отпускат сти-

пендии от бюджета на Колежа. Всички сту-
денти получават за голяма част от изуча-
ваните дисциплини и безплатни учебници, 
написани от учредителите на Колежа.

Посочените социални предимства ня-
мат аналог в частното висше образование 
в България, тъй като разходите зо тях са от 
бюджета на КИА, без да се разчита на до-
пълнителни спонсорски или други финансо-
ви средства.

Социалната програма на Икономиче-
ския колеж в Пловдив продстои да бъде 
разширена. Ръководството на КИА си е по-
ставило амбициозната задача да създаде 
първи Национален център за обучение на 
деца в неравностойно положение и на за-
гинали полицаи и военни при изпълнение 
на служебния им дълг, изцяло финансиран 
от Колежа. Благодарение на този център и 
на уникалната учебна база, която висшето 

училище притежава, много деца в неравностойно положе-
ние от домове и деца на загинали полиции и военни при 
изпълнение на служебния им дълг от цялата страна ще се 
обучават в КИА при различни преференциални условия, 
повечето от които напълно безплатно.

Инициативата за създаване на този Център е част от 
социалната мисия на Колежа да подпомага усилията на 
младите хора да повишават своето образование и конку-
рентоспособност на пазара на труда и в изпълнение на на-
ционалната стратегия за учене през целия живот в съответ-
ствие с изискванията на Европейския съюз.
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Колежът по икономика и администрация – Плов-
див, е единственото висше училище от Пло-

вдивския регион, спечелило три проекта в рамките на 
година, финансирани с договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“, съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез Европейския социа-
лен фонд.

Проектът „Развитие на електронни форми 
на дистанционно обучение в системата на Коле-
жа по икономика и администрация“, чиято начал-
на пресконференция се проведе в края на миналата 
година, има за цел разработването на програми за 
електронно обучение от разстояние, както и повиша-
ването на квалификацията на преподавателите за ре-
алното им приложение в учебните курсове. В рамки-
те на проекта се предвижда създаване на Център за 
дистанционно обучение, осигурен с най-съвременно 
оборудване, като със средствата ще се финансира и 
закупуването на лиценз за специализиран софтуер – 
платформа за дистанционно обучение, и хардуер; ще 
се създаде електронно хранилище за електронни и 
мултимедийни помагала, необходими за подготовката 
на изпити, за проверката на знанията на студентите 
и т.н. Предвижда се и обучение на преподавателите, 
администрацията и техническия персонал за работа и 
поддръжка на платформата за електронно обучение. 
В курсовете ще бъдат включени над 450 студенти от 
всички курсове и специалности. Въвеждането на дис-
танционното обучение в Колежа по икономика и ад-
министрация – Пловдив, ще направи висшето образо-
вание в региона още по-достъпно за всички работещи 
и за хората в неравностойно положение, с което ще 
се извърши сериозна крачка напред към развитие на 
системата „учене през целия живот“ в съответствие с 
изискванията на Европейския съюз.

Вторият проект „Усъвършенстване на систе-
мите за управление в Колежа по икономика и ад-
министрация – Пловдив“ е ключ за повишаване на 

КИА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТИ
ЗА НАД ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА ПРЕЗ 2012 Г.

КИА Е С МНОГО ГОЛЯМА АКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

качеството на дейностите и услугите чрез ефективно 
работещи образователни и обучителни процеси, про-
тичащи в Колежа, и за последващо увеличаване на 
заетостта на работната сила. Сред дейностите, пред-
видени в проекта, са повишаване на ефективността 
на образователния процес чрез модернизирането му в 
съответствие с европейските критерии; усъвършенст-
ване на системите за администриране на процесите 
в КИА, на системите за събиране на информация, а 
също и на системите за информационно обслужва-
не на учебната дейност. В рамките на проекта ще се 
изгради, инсталира и интегрира цялостна IT инфра-
структура, предлагаща всички необходими функцио-
налности и технически възможности за прилагане на 
качествени и съвременни системи за управление. 
Особено внимание ще се отдели и на развиването на 
система за повишаване на компетентността и мотива-
цията на академичния състав и служителите в Колежа.

Третият проект „Актуализиране на учебните 
програми във висшето образование“, спечелен 
единствено от КИА, цели постигане на по-успешна 
социална и трудова реализация на висшистите и под-
готвяне на висококвалифицирани кадри чрез подобря-
ване на качеството на образованието и обучението и 
развитие на учебните програми в съответствие с из-
искванията на пазара на труда. Партньор на висшето 
училище е Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). В рамките на проекта ще се постигне 
по-ефективно използване на съвременните информа-
ционни технологии в процеса на образованието, което 
ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване 
на учебното съдържание и въвеждане на иновационни 
образователни технологии и методи в учебния процес. 
Ще се усъвършенства обучението, включително и на 
лица със специални образователни потребности. По 
проекта ще се постигне обмен на опит и добри прак-
тики с водещи университети, както и по-активно пар-
тниране с бизнеса за осигуряване на най-подходящата 
среда за практическо обучение на студентите.

КИА е сред 5-те пловдивски висши учебни заведения, което отбелязва най-голяма активност на 
студентите си по регистрации в уебсистемата на проекта „Студентски практики“. Вече над 100 студенти 

на КИА са се регистрирали онлайн и са стартирали практическото си обучение, като броят им непрекъснато 
расте. Студентите на КИА, подписали договори с работодатели, са от специалностите „Счетоводство и 
контрол“, „Финанси“, „Бизнес администрация“, „Мениджмънт на обществения ред и антитерористичната 
дейност“. Спедиторски и охранителни фирми, застрахователни компании, както и счетоводни кантори са сред 
работодателите, осигурили практика на студентите ни. В уебсистемата на проекта вече са регистрирани над 
61 442 студенти и над 30 000 са одобрените студенти за студентски практики от най-различни професионални 
направления. Целта на инициативата, която се реализира от Министерството на образованието и науката с 
помощта на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, е да сближи бизнеса с академичните среди 
и да осигури алтернатива на младите хора от цяла България за практическо обучение. Проектът „Студентски 
практики“ се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със 
Закона за висшето образование. Проектът за интернет борса се опитва да изгради трайна виртуална връзка 
между работодателите и младите кадри. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички 
редовни и задочни студенти. Студентите на КИА могат да участват в практическо обучение в реална работна 
среда и при успешно завършена практика ще им бъде изплатено възнаграждение в размер на 480 лв. Места 
за практики могат да заявят както от държавната и общинската администрация, така и от администрацията на 
президента, от различни медии и т.н.



ПРОЕКТИ14 стр.

КИА С ЕЖЕГОДЕН ЩАНД
НА НАЦИОНАЛНАТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА

УЧАСТИЕ В ПРЕСТИЖНО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ
„СВЕТОВНО ОБРАЗОВАНИЕ“ В СОФИЯ

СТУДЕНТИ НА КИА СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА РЕФОРМИ В ЕС

НАШ СТУДЕНТ С МАГИСТРАТУРА В ЛОНДОН

10 години  КИА – Пловдив

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, редовно участва 
със свой щанд на Националната кандидатстудентска борса. През тази 

година над 40 вуза взеха участие в 19-ото годишно изложение на висшите 
учебни заведения в България. Борсата традиционно се провежда през месец 
февруари и гостува и в други градове в страната като Пловдив, Хасково и 
Стара Загора и др.

Бъдещите студенти могат да посетят щанда на КИА, където ще намерят 
различни информационни материали и възможности за обучение във висшето 
училище, да се запознаят с най-актуалните програми на Колежа, както и да 
подадат документи за кандидатстване.

Изложението традиционно събира всяка година на едно 
място всички елитни училища, колежи и университети от 

България и чужбина. Форумът се провежда със съдействието на 
Министерството на образованието и науката, Столичната община, 
Българската търговско-промишлена палата и Националната агенция 
за професионално образование и обучение към Министерския 
съвет. Изложението има за цел да отговори на информационните 
очаквания на бъдещите ученици и кандидат-студенти, като 
представи разнообразието от възможности за обучение в средна 
и висша образователна степен в авторитетни училища, колежи и 
университети от България и други европейски страни, както и от САЩ 
и Канада. Включването на Колежа в панаира „Световно образование“ 
цели неговото допълнително популяризиране и утвърждаване като 

добър източник на квалифицирани млади специалисти в области като икономика, управление и туризъм. В 
съпътстващата програма на събитието са включени дискусии и работни семинари, посветени на актуални теми 
в областта на висшето и професионалното образование и обучение.

Отборът на Колежа от икономика и администрация 
заедно с 3 други студентски отбора участва в 

Пловдив в Първото регионално студентско състезание на 
тема „Европейските граждани и реформите в ЕС“. То се 
организира от 17 – 23 март т.г. в България в рамките на 
Дните на Европейския парламент. Журито е сформирано 
от членове на Европейския парламент, представители на 
Информационното бюро на ЕП, експерти и журналисти, 
представители на младежки неправителствени организации.

Младежкият форум е платформа за обмяна на мнения 
между студентите по актуални теми от дневния ред на 
ЕП и ЕС. В рамките на състезанието студентите ще 
имат и възможност да се срещнат и разговарят лично с 
членове на Европейския парламент, които участват пряко 
в подготовката на решенията на ЕП, както и да дискутират 
актуални теми от дневния ред на ЕС с експерти.

Христо Янков, който семестриално завърши тази учебна година 
специалността „Икономика на туризма“ в Колежа по икономика и 

администрация, е приет в няколко престижни лондонски университета, 
в които ще продължи образованието си. Пловдивчанинът успешно е 
издържал типичния английски изпит IELTS (подобен на изпита TOEFL) 
и е одобрен за студент в Метрополитен и Гринуич юнивърсити, Кингс 
колидж и Кингстън. От половин година Христо живее със семейството 
си в британската столица и работи като сервитьор в пицария. Той смята 
сам да финансира образованието си, разбира се, с подкрепата и на 
своите родителите. Магистратурата, която ще прави възпитаникът на 
КИА в някой от лондонските университети, ще бъде в областта на 
бизнеса и маркетинга.
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СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА КИА АКТИВНО УЧАСТВА
В „OРЕN STUDENT FEST“ 2012

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА КИА
ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР НА МФПМВ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА КИА УЧАСТВУА В ДИСКУСИЯ
ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПЛОВДИВСКИТЕ ВУЗОВЕ

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА КИА

Активно участие в организацията на тазгодишния „Open Student Fest“ взe 
Студентският съвет на Колежа по икономика и администрация – Пловдив. 

Студенти от КИА се включиха във футболния и волейболния турнир, а така също и 
в боулинг надпреварата и картинг състезанията между студентите от различните 
пловдивски университети. Четирима от бъдещите висшисти на Колежа бяха избрани 
и в предварителния кастинг за конкурса „Мис и Мистър Академика“ – „Open Student 
Fest“ 2012.

И тази година с този конкурс ще бъде закрит фестивалът на 18 май на Античния 
театър в Пловдив. Фестивалът „Open Student Fest“ 2012 се провежда за четвърта по-
редна година и е под наслов „Студентите за Пловдив“. Той се организира от всичките 

8 студентски съвети на университетите в Града под тепетата и се очертава като едно от най-значимите събития за месец 
май. Целта на събитието е да събере всички студенти в различни културни, еко- и спортни мероприятия.

Студентският съвет на КИА редовно участва в семи-
нари на Младежкия форум за партньорство с мест-

ната власт под патронажа на отдел „Младежки дейности, 
спорт и туризъм“ към Община Пловдив. В младежкия фо-
рум участват представители на студентските съвети и към 
други пловдивски вузове, Младежкият съвет, неправител-
ствени организации, които работят по младежки проблеми, 
младежки организации на политически партии. Участни-
ците обединяват усилията си за генериране на идеи във 

Представители от Студентския съвет на КИА взеха 
активно участие в дискусията „Общината – парт-

ньор на университетите и научните центрове в Пловдив“. 

Студентският съвет е орган за защита на общите 
интереси на студентите в Колежа по икономика и 

администрация − Пловдив. Студентският съвет има право 
да организира избора на свои представители в ръководни 
органи на КИА − Общото събрание и Академичния съвет; 
да прави предложения за въвеждане на допълнителни 
учебни дисциплини; при необходимост да създава и упра-
влява свои организационни звена; да установява вътрешни 
международни образователни, културни и спортни контакти 
между студентите; да изразява мнение и да прави пред-
ложения за развитието на спортната дейност във висшето 
училище. Органите на управление на Студентския съвет са 
следните: Общо събрание на членовете, което е върховен 
орган за управление на СС, и Управителен съвет, състоящ 
се от председател, двама заместник-председатели, секре-
тар и председател на Общото събрание. За по-ефективна 
работа на организацията са създадени постоянни комисии. 
Комисиите са ангажирани със следните области: учебна, 
проектна и научноизследователска дейност; връзки с об-
ществеността, PR; културни и социални дейности; спорт. 
Студентският съвет на КИА е инициатор на различни ини-
циативи, които правят академичния живот по-разнообразен 
и интересен. Способства за развитие на социалния живот 
на студентите, като им се организират интелектуални ме-
роприятия, лекции и спортни състезания, където всеки сту-
дент може да се докаже според възможностите си. Всеки 
месец се провеждат заседания на членовете на Студент-
ския съвет, на които се излагат конкретни въпроси и се съ-
действа за тяхното разрешаване.

Всеки семестър се реализират срещи на студенти с 
бизнеса, спортни състезания – футболни турнири, турнири 
по боулинг, картинг, стрелба, бойни изкуства. Студентският 

съвет е член и участва активно в семинари на Младежкия 
форум за партньорство с местната власт (МФПМВ) съв-
местно с отдел „Младежки дейности, спорт и туризъм“ към 
Община Пловдив и във връзка със Стратегията за младеж-
ката политика на град Пловдив 2010 – 2020 г., а също еже-
годно участва в общинския конкурс „Най-добър млад пред-
приемач на Пловдив“. Нашата студентка Ваня Аргирова, от 
специалност „Туризъм“ стана победител в конкурса „Най-
добър млад предприемач на Пловдив за 2010 г.“, на коя-
то бе връчена престижната Първа награда. Студентският 
съвет участва в различни доброволчески инициативи като 
Ден на доброволеца, зелената кампания на БГ радио, кам-
панията „Да изчистим България за 1 ден“; благотворителни 
акции като парти по случай 1 юни за децата от дома „Олга 
Скобелева“, спонсорство за децата от ДВФ „Омайниче“ и 
др. Ежегодно се организира конкурсът „Мис и Мистър КИА“ 
и редица конкурси за студентско творчество.

Студентският съвет има изключително добри партньор-
ства и меморандум за сътрудничество със студентските съ-
вети на другите висши училища в Пловдив. Най-мащабната 
съвместна инициатива, която се реализира в продължение 
на шест поредни години, е най-големият в България фести-
вал за всички студенти на Пловдив – „Open Student Fest“, и 
конкурсът „Мис и Мистър Академика“. Участвайки в различ-
ните мероприятия, включени във фестивалната програма, 
младите хора допринасят за развитието на културата, изку-
ството, спорта, екологията и социалния живот на града, в 
който учат и живеят. Студентският съвет е член на Нацио-
налното представителство на студентските съвети (НПСС). 
Студентският съвет на КИА – Пловдив, се утвърждава като 
действаща студентска организация, която със своята мно-
гообразна дейност обогатява облика на Колежа.

Участниците се обединиха около тезата, че е необходимо 
в общинския бюджет да има перо за решаване на кризисни 
ситуации в пловдивските вузове.

връзка със Стратегията за младежката политика на град 
Пловдив 2010 – 2020 г. Форумът е широко и демократично 
представителство на пловдивската младеж и развива своя-
та дейност в тясно взаимодействие с общината въз основа 
на принципите, залегнали в Европейската харта за учас-
тието на младите хора в живота на общините и регионите 
и Стратегията за национална младежка политика. Негов 
представителен орган е Консултативният младежки съвет, 
който се председателства от кмета на Община Пловдив.
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СТУДЕНТИ ОТ КИА УЧАСТВАТ
НА ПРЕСТИЖЕН СЕМИНАР ПО СИГУРНОСТТА

БЛАГОДАРСТВЕНИ ПЛАКЕТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА КИА
ОТ КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ“ НА БТВ

СТУДЕНТИ И РЪКОВОДСТВО НА КИА В ПОДКРЕПА НА МЛАД ЧОВЕК

УЧАСТИЕ В ДЕНЯ НА ДОБРОВОЛЕЦА –
5 ДЕКЕМВРИ

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА КИА
ОРГАНИЗИРА ПЕШЕХОДЕН ТУР ИЗ ПЛОВДИВ

Студентите от втори курс, специалност „Менидж-
мънт на обществения ред“ в Колежа взеха учас-

тие в престижен методически семинар в Пазарджик, на 
който беше направена презентация на нова учебна ли-
тература от преподаватели на Академията на МВР. Съ-
битието се организира под егидата на германската фон-
дация „Hanns Siedel Stiftung“ за България. 

Студентите от КИА присъстваха на семинара под 
ръководството на проф. Владко Иванов и взеха участие 
в дискусиите. Форума уважиха проф. Любомир Тимчев 

Студентите от КИА получиха специални благодар-
ствени плакети от г-жа Мария Лазарова – мени-

джър на кампанията „Да изчистим България за един ден“. 
Призът беше връчен за постигнатите ви-
соки резултати и добрата работа на Коле-
жа по икономика и администрация – Пър-
ви доброволчески информационен и ко-
ординационен център при провеждането 
на кампанията на територията на област 
Пловдив. Церемонията се проведе на 
12.VI.2013 г. в университетската ботани-
ческа градина на официално тържество, 
организирано от bTV по случай успешно-
то приключване на кампанията „Да изчистим България за 
един ден“. На тържеството взеха участие представители на 
бизнеса, държавни институции, неправителствени органи-
зация, браншови съюзи, музикални групи и изпълнители, 

Студенти на КИА се включиха в благотворителната 
акция и заедно с много други студенти на Пловдив 

събраха 4488 лв. в помощ на своя колега. Благотворител-
ната кампания бе инициирана от пловдивската академич-
на общност и с активната подкрепа на Община Пловдив 
в помощ на студента Николай Иванов. Това не е първата 
благотворителна инициатива на пловдивските студенти в 
помощ на техен колега. Досега младите хора от всички пло-
вдивски университети са организирали редица благотвори-
телни инициативи, за да помогнат на своя колега и неговото 
семейство в неравностойната битка с рака. Общата сума 
бе събрана чрез Коледен базар в сградата на Общинския 
съвет и чрез други акции на територията на пловдивските 

Да се включим в инициативата на Студентския съвет на КИА, организирана съвместно с Община Пловдив, и да 
опознаем повече от 40 забележителности в безплатен пешеходен тур из древния и вечен български град.

По време на обиколката ще разгледате археологически обекти, възрожденски къщи, музеи, културни институти и ще 
се информирате за културните прояви от събитийния календар на град Пловдив.

– зам.-ректор на Академията на МВР, и Богдан Мирчев – 
представител на фондация „Ханс Зайдел“ за България. 
На семинара бяха разгледани такива важни теми като 
полицейските правомощия, миграционния контрол и из-
ползването на сила, помощните средства и оръжието от 
органите на МВР, правата на човека и актуалните задачи 
на полицията, контрола на границите на ЕС и Шенген, 
разкриването на организирани престъпни групи, новите 
учебни пособия за нуждите на оперативно-издирвател-
ната дейност и др.

студенти от различни висши учебни заведения и др.
В обръщението си към студентите от КИА г-жа Ма-

рия Лазарова изказа благодарност и подчерта, че именно 
младите хора са двигател на проекта и 
благодарение на ентусиазма им кампани-
ята постига високи резултати. Областна 
администрация – Пловдив, също изказа 
благодарност за ползотворното партньор-
ство с Колежа, чиито съвместни усилия 
доведоха до една от най-високите актив-
ности при реализирането на кампанията 
в област Пловдив. Студентите на КИА 
поздравиха г-жа Политова – председател 

на УС и генерален директор на bTV Media Group, за успеш-
ната реализация на проекта и отправиха покана за среща 
на екипа на БТВ в КИА – Пловдив, през есента във връзка с 
възможностите за стажове на нашите студенти в медията.

университети.
Ръководството на КИА също подкрепи тази благород-

на инициатива на студентската общност, като дари сумата 
500 лв. в помощ на нуждаещия се млад човек.

Николай Иванов е на 26 години, страда от тежка фор-
ма на рак и лечението му се провежда в Испания. Специ-
ално създадената страница във Фейсбук „Да помогнем на 
Николай“ наброява повече от 8500 души.

Кампанията бе реализирана под надслов „Нека дадем 
шанс на този млад човек да оздравее и да продължи живо-
та си като всички нас. Нека върнем усмивката на лицето му. 
Надежда все още има“.

Под надслов „Стани доброволец и ти“ премина участието на студентите 
на КИА в празничното шествие по повод на Деня на доброволеца – 5 

декември, организирано съвместно с Община Пловдив и асоциацията „Голям 
брат, голяма сестра“.
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БЛАГОТВОРИТЕЛНО ЗА ДЕЦАТА
ОТ ДОМОВЕТЕ „ОЛГА СКОБЕЛЕВА“

И „РАДА КИРКОВИЧ“

НАША СТУДЕНТКА СТАНА „МИС В. 
„МАРИЦА“ И „МИС ПЛОВДИВ“

ТРИУМФ НА КРАСОТА И ТАЛАНТ
В КОНКУРСА „МИС И МИСТЪР КИА“ 2013

КИА СЕ ВКЛЮЧИ В „ЗЕЛЕНАТА“ КАМПАНИЯ НА БГ РАДИО
В седмицата на благотворителността (23 – 29 сеп-

тември) в Пловдив студентите от КИА съвместно 
с Община Пловдив проведоха ежегодната акция на БГ 
Радио по засаждане на дръвчета, част от офсет инициа-
тивата на радиото. На 25 септември, от 11 ч., на мястото 
за отдих и релакс на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, 
студентите от КИА с помощта на любимеца на всички 
български тийнейджърки Богомил от първия сезон на „X 
фактор“ дариха и засадиха дърво.

Годишните музикални награди на БГ Радио са първо-
то музикално събитие в България, на което бе направен 
офсет: количеството вредни емисии, които бяха произ-
ведени по време на шоуто и неговата организация, бяха 
компенсирани със засаждането на определен брой дър-
вета. Тази есен старт на засаждането дадоха зам.-кме-
тът по младежка политика и спорт на Община Пловдив 
Георги Титюков съвместно с пом.-ректора гл. ас. Петров и 
студентите от Колежа по икономика и администрация и с 

Студентският съвет на Колежа по икономика и администра-
ция – Пловдив, съвместно с Техническия университет – 

Пловдив, организира благотворително парти по повод на Деня на 
детето на 3 юни в клуб „Инфи“ за децата от домовете „Олга Скобе-
лева“ и „Рада Киркович“ в Пловдив.

През 2011 г. първокурсничката от Колежа по икономика 
и администрация – Пловдив, Виолета Гуйгова събра 

най-много гласове от онлайн гласуването в сайта на вестник 
„Марица“ за конкурса „Мис Пловдив“ 2011, който се проведе в 
началото на април. 21-годишната Виолета Гуйгова учи в КИА 
„Бизнес администрация“ и има отличен успех. Любопитно е, че 
първокурсничката по стопанско управление е родена в Либия, 
но в момента живее в Пловдив. Мерките ѝ са 81/58/86. Вио-
лета безапелационно оглави класацията на вестник „Марица“ 
и като награда получи абонамент за изданието, талон за без-
платни процедури и терапии в салони за красота „Клеопатра“, 
както и фотосесия.

За поредна година КИА излъчи своите най-красиви студенти. Събитието е част от честванията по повод на 10-го-
дишния юбилей на Колежа по икономика и администрация, чиито сту-

денти са едни от най-очарователните, та- лантливи и интелигентни млади хора, 
с които се гордее учебното ни заведение. Второкурсниците Виктория Комнева и 
Гюнай Мехмед са тазгодишните носите- ли на титлата „Мис и Мистър КИА“. И 
двамата са от град Бургас и учат „Марке- тинг“. Жури определи подгласничките 
на кралицата на красотата, които са в една и съща специалност „Менидж-
мънт на обществения ред“ – това са Ро- сица Калницка и Любомира Стоянова. 
Сред момчетата Марио Кутев от „Менидж- мънт на обществения ред“ зае второто, 
а Георги Пайташки от „Мениджмънт на антитерористичната дейност“ третото 
място. Две от участничките в конкурса ще продължат участието се и във финала 
на конкурса „Мис и Мистър Академика“ 2013, който ще се проведе на 17.V.2013 
г. в Античния театър е заключителното събитие на „Open Student Fest“ 2013, в 
чиято организация взимат активно участие и студентите на КИА, съвместно с още 7 пловдивски висши учебни заведения.

участието на изгряващата звезда Богомил.
Колежът по икономика и администрация ще получи 

Сертификат за направено дарение за благородната кау-
за. Събраните средства от продажбата на дръвчета и хра-
сти ще бъдат дарени за каузите, подкрепени в Седмицата 
на благотворителността, а именно: подпомагане на ЦНСТ 
„Майка Тереза“, подпомагане на ЦНСТ „Детска къща“, за 
кризисен център за деца „Св. Георги“ – спортен салон, 
кризисен център за деца „Св. Георги“ – оранжерия,  за-
купуване на аутофрактометър за очната клиника при УМ-
БАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, създаване на терапевтична 
зона за емоционална подкрепа на пациентите в Клиника-
та по детска хирургия при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

Студентите и ръководството на КИА за пореден път 
доказаха, че са съпричастни към подобни екосоциални 
каузи и са в синхрон с мотото на инициативата „Слу-
шайте БГ РАДИО и бъдете въглеродно неутрални – по-
садете дърво“.
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СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ ПОЛУЧИХА КОЛЕЖАНИТЕ
ЗА СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК

Много стипендии и награди получиха отличниците 
на Колежа по икономика и администрация за Сту-

дентския празник. Официалното честване на събитието 
беше на 5.XII.2012 г., от 10 ч., в I аудитория на Колежа. При-
ветствени слова за весел празник отправиха към студенти-
те проф. Тончо Трендафилов 
– председател на Настоятел-
ството на Колежа, и чл.-кор. 
проф. Димитър Димитров – 
ректор на КИА. Проф. Трен-
дафилов подчерта колко е 
важно студентите да бъдат 
не само образовани, но и 
знаещи и можещи, да позна-
ват трите фундаментални 
житейски въпроса за себе-
познанието, себеполагането 
и самореализацията. Да се 
самореализираш в нашата 
епоха, продължи той, е труд-
но, защото е епоха на пре-
ход. Да не се задоволяват с 
постигнатото, но и да не над-
ценяват възможностите си, 
посъветва той колежаните. А 
в заключение им пожела да бъдат рационални, реалисти и 
безкомпромисни към постигане на възгледите си. Ректорът 
на КИА подчерта, че и в бъдеще ще се запази традицията 
на Колежа по награждаване на отличниците, но е дълг на 
колежаните да се увеличава броят на наградените. Лично 
чл.-кор. проф. Димитров връчи грамотите и стипендиите 
на най-добрите студенти за тази година. Общо 13 колежа-
ни получиха стипендии за отличен успех. Това са: Стефка 
Рашкова – III курс, специалност „Бизнес администрация“, 
среден успех 6,00; Теодора Караджова – III курс, специ-

алност „Мениджмънт на обществения ред“, среден успех 
5,93; Кристина Костаманова – II курс, специалност „Сче-
товодство и контрол“, среден успех 5,77; Антон Делянов – 
IIΙ курс, специалност „Мениджмънт на обществения ред“, 
среден успех 5,71; Джансу Ахметоглу – II курс, специалност 

„Финанси“, среден успех 5,69; 
Росица Калницка – II курс, 
специалност „Мениджмънт 
на обществения ред“, среден 
успех 5,67; Богдан Тошев – II 
курс, специалност „Менидж-
мънт на обществения ред“, 
среден успех 5,58; Десислава 
Тенева – ΙΙ курс, специалност 
„Мениджмънт на обществе-
ния ред“, среден успех 5,58; 
Любомира Стоянова – ΙΙ курс, 
специалност „Мениджмънт 
на обществения ред“, среден 
успех 5,58; Иванка Имирска 
– IIΙ курс, специалност „Фи-
нанси“, среден успех 5,57; 
Нели Атанасова – IIΙ курс, 
специалност „Мениджмънт 
на обществения ред“, среден 

успех 5,57; Петя Минцова – II курс, специалност „Счетовод-
ство и контрол“, среден успех 5,54; и Даниела Тодорова – IIΙ 
курс, специалност „Мениджмънт на обществения ред“, сре-
ден успех 5,50. Стефка Рашкова – студентката с най-висок 
успех и секретар на Студентския съвет на Колежа, поздра-
ви своите колеги и преподаватели по повод на Студентския 
празник. По традиция на 8 декември Студентският съвет 
на КИА организира и празнична дискотека. Тази година сту-
дентите на Колежа ще отпразнуват Студентския празник в 
нощен клуб „Планета Пайнер“.

11 МАЙ БОУЛИНГ ТУРНИРИ

ФУТБОЛНИ ТУРНИРИ

Венци и цветя 
пред паметника 

на светите братя Кирил 
и Методий поставиха 
по традиция и в знак на 
уважение и преклоне-
ние пред тяхното дело 
ръководството, админи-
страцията и студентите 
от Колежа по икономи-
ка и администрация – 

Пловдив. Специално тържествено слово произнесе доай-
енът на Колежа и председател на Настоятелството проф. 
Тончо Трендафилов.

Третокурсници от 
„Икономика на 

туризма“ обраха пър-
вите места на боулинг 
турнира. Стоян Манав-
ски, Злати Карамфилов, 
Борислав Новаков и 
Мартин Хаджиев заеха 
съответно първо, второ, 
трето и четвърто място 
със зашеметяващи ре-
зултати. Боулинг състезанието, което се проведе в боулинг 
залата на МОЛ „Галерия Пловдив“, завърши при много ос-
порван двубой, като в него се включиха студенти от всички 
курсове и специалности.

Футболните турнири се организи-
рат и провеждат от Студентския 

съвет по време на Майските тържества 
на КИА. Всички участници, освен задъл-
жителните знаменца и грамоти, полу-
чават и парична премия. През 2013 г. 
второкурсникът Гюнай Мехмед от специ-
алност „Маркетинг“ грабна престижното 
отличие „Голмайстор на турнира“ с реа-
лизирани 6 гола. Отборът на второкурс-
ниците от специалност „Мениджмънт на 

обществения ред“ спечели първо място 
в юбилейния футболен турнир на Ко-
лежа по икономика и администрация – 
Пловдив, а отборът, заел второ място, 
получи престижното отличие за „Спорт-
ментска игра“. Помощник-ректорът на 
висшето учебно заведение връчи купата 
и флагчето за лидерската позиция. Съ-
дия на срещите беше Даньо Пенев. Ма-
човете на Колежа се играха на терените 
на Спортен комплекс „Оптимум“.
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В Кариерния център към КИА студентите могат 
да намерят актуална информация за пазара на 

труда, помощ в професионалната реализация по отно-
шение на бъдеща работа, консултации за изготвяне на 
личен кариерен план, връзка с потенциални работодате-
ли, стажант-
ски програми 
в България 
и чужбина, 
както и съ-
действие за 
професио -
нално ори-
ентиране в 
професията. 
Подпомага 
с ъ т р уд н и -
чеството на 
КИА за кари-
ерно разви-
тие и сътрудничество с други висши училища, работо-
дателски, синдикални и неправителствени съюзи и ор-
ганизации от бизнеса, публичната администрация и др. 
В Кариерния център можете да получите информация 
също за национални, европейски и други международ-
ни проекти и програми в областта на образованието, 
работата и свободното време.

Във висшето училище ежегодно се организират 
срещи-форуми, на които представители на едни от 
най-големите фирми и банки от региона, директори на 
училища от Пловдив и колежанското ръководство об-
съждат възможностите за практическа реализация на 
студентите. Форумите са продължение на традициите, 
залегнали във философията на Колежа, който перио-
дично е домакин и организатор на подобни срещи. Съби-
тията имат за цел да се затвори веригата между образо-
ванието, бизнеса и местната власт и, от една страна, да 
съдейства за успешната реализация на своите студенти, 
а от друга, да помогне на бизнеса да получи по-добре 
обучени и специализирани кадри.

Колежът по икономика и администрация – Пловдив, 
има подписани договори с няколко банки като Централ-
на кооперативна банка, Пощенска банка, Уникредит Бул-
банк, държавни институции, Националната агенция по 
приходите в Пловдив и с няколко големи хотела като 
„Тримонциум Принцес“, новотел „Пловдив“ и др.

„Над 10 % от служителите в „Тримонциум Прин-
цес“ са кадри на Колежа по икономика и администра-
ция“, заяви на една от срещите Бисерка Петкова – ди-
ректор „Човешки ресурси“ в хотелската верига. Ето какво 
споделят мениджърите за подготовката на нашите сту-

БОГАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

В една частна структура като КИА има много по-голяма гъвкавост, по-голяма екипност, адаптив-
ност – все качества, провокирани от пазара. Това води и до по-добра работа със студентите. 

„С професорите и доцентите, които водят теоретичната част, сме в тясна връзка. Моята задача като 
асистент е да науча студентите да прилагат практически наученото. Техническите средства, с които 
разполагаме, ни дават големи възможности да проиграем на практика даден проблем. Правят се про-
екти, бизнес планове, които се презентират и защитават пред цялата аудитория. Това е много полезно 
за студентите в техния бъдещ професионален живот. Тук целта е всеки студент сам да стигне до исти-
ната за своето най-добро управление, ползвайки целия опит в тази област, която е научил при нас, в 

Колежа. Това, което правя, е удоволствие за мен по няколко причини: радва ме позитивизмът на младите хора и обичам 
да работя с тях. Не споделям мнението, че сегашното поколение не знае какво иска и към какво се стреми. Напротив, 
младежите много добре знаят защо са в Колежа, защото виждам как студентите израстват за период от три години, как 
натрупват знания. Това ме изпълва със задоволство и оптимизъм“, споделя за работата си в КИА гл.ас. Тепавичарова.

денти. Бисерка Петкова – директор „Човешки ресурси“ 
в хотелска верига: „От няколко години работим плътно 
с Кариерния център на Колежа по икономика и админи-
страция. При нас идват на стаж много студенти с добра 
подготовка от висшето училище, на които се опитваме 
да дадем друг мироглед, да ги научим на най-основни-
те неща в нашата работа“; Валентин Кирчев – директор 
на ЦКБ – клон Пловдив: „Ще се радвам и занапред да 
си сътрудничим с Колежа, тъй като неговите студенти 
бързо схващат „тайните“ на банковата наука, а и прак-
тически се ориентират много бързо в банковото дело“; 
Величка Георгиева – директор на Частната професио-
нална гимназия по икономика и управление – Пловдив: 
„Нашите ученици с голямо желание идват да учат в КИА 
поради високото качество на преподавания материал“.

Благодарение на успешно функциониращия Кари-
ерен център, който позволява висока степен на реали-
зация на кадрите, близо 70 % от бившите студенти на 
Колежа работят като специалисти в едни от най-го-
лемите предприятия, банки и фирми в региона. На 

фо р у м и т е 
присъстват 
и успешно 
реализира-
ли се бивши 
студенти на 
КИА, които 
с п о д е л я т 
своя опит 
при намира-
нето на ра-
бота благо-
дарение на 
знанието и 

опита, получени във висшето училище. Част от тях по-
настоящем заемат важни позиции в различни държавни 
и частни структури във всички сфери на обществения 
живот като Централна администрация (БДЖ, Пожарна 
служба, Военна полиция, Агенция по вписванията, ГД-
БОП и др.) – 5 души; администрации на регионално и 
местно равнище (кметове, зам.-кметове, общински съ-
ветници, служители в бюрата по труда, НАП, „Чистота 
– Пловдив“, Летище Пловдив и др.) – 40 души; в сферата 
на обществения ред (РПУ, общинска полиция, КАТ и др.) 
– 100 души; водещи български компании („Белла Бълга-
рия“, „Винпром Пещера“, Пловдивски панаир, Нова бъл-
гарска телевизия, „Брадърс Секюрити“, „Лидер“, „Тотал 
Спорт“, Мтел, Виваком, „Асарел Медет“, и др.) – над 100 
души; развиват собствен бизнес в сферата на туризма 
(винарски изби, хотели, коктейл-барове) и търговията 
(търговски представители) – над 35 души.
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РЪКОВОДСТВАТА НА „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ И КИА
ОБСЪДИХА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И БИЗНЕС ПРОБЛЕМИ

„ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ“ НА ГОСТИ В КИА

НАША СТУДЕНТКА С НАГРАДА В КОНКУРСА
ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО STARTUP@PLOVDIV 2011

През 2013 г. се проведе среща на Елза Маркова – 
изпълнителен директор на „Белла България“ с ака-

демичната общност на КИА. „Хранителният гигант е един от 
най-проспериращите холдинги у нас, което се дължи на ви-
сокото качество на продукцията, 
добре развитата дистрибуторска 
мрежа и гъвкавата иновативна 
бизнес стратегия. Компанията 
има съществен принос за пови-
шаване на заетостта в Пловдив-
ския регион, както и в други райо-
ни“ – подчерта г-жа Маркова.

Вече почти десет години 
Колежът по икономика и адми-
нистрация поддържа успешно 
партньорство с „Белла Бълга-
рия“ по силата на договор, спо-
ред който студентите на КИА 
участват успешно в стажантска-
та програма на холдинга. Компа-
нията предлага стаж в областта 
на финансите, продажбите, експорта, маркетинга, човеш-
ките ресурси, информационните технологии, корпоратив-
ните комуникации, производството и снабдяването. Усло-
вие за участие в програмата е студентите да са завършили 
успешно трети курс и да притежават отлична компютърна 
грамотност. Успешният кандидат трябва да е силно моти-
виран, за да се развива в динамична среда с високи профе-
сионални стандарти. Инициативността и отговорността са 

ключови за развитието на младите таланти, поради което 
компанията търси да присъедини към екипа си хора с та-
кива качества. Освен възможността за усъвършенстване в 
конкретна професионална област, одобрените кандидати 

получават и финансово възна-
граждение за периода на стажа 
и затова мнозина студенти на 
КИА, които получават възмож-
ност да стажуват в хранителния 
холдинг по време на следването 
си, намират там и своята профе-
сионална реализация.

На практика студентите, 
особено от специалностите „Сче-
товодство и контрол“ и „Финан-
си“, могат да се запознаят с един 
наистина успешен бизнес модел 
и да получат правилна ориента-
ция за бъдещата си кариера. А 
досега в хранителния холдинг 
„Белла България“ работят 11 

души, които са завършили Колежа.
Сътрудничеството между КИА и „Белла България“ е 

особено важно, „...защото, от една страна, се скъсява връз-
ката между практиката и теорията във висшето училище, а 
от друга, отговорността на българския бизнес е да подкре-
пя инициативи за създаване на благоприятна среда за раз-
витие на младите хора, което между впрочем се прави“ – 
обобщи президентът на КИА проф. д.п.н. Георги Манолов.

През месец май 2013 г., в 
заседателната зала на 

КИА се проведе презентация на 
националната кампания „Чудесата 
на България“, представена от г-жа 
Славка Бозукова – главен редактор 
на вестник „Стандарт“. Тя синтези-
рано запозна аудиторията с кул-
турния маршрут „Чудесата на Бъл-
гария: изкуство, вино и традиции“, 
който изпреварва всички останали 
културни дестинации в Европей-
ския съюз.

Г-жа Сл. Бозукова със задо-
волство съобщи, че аудиторията на 
в. „Стандарт“ се е увеличила с млади хора, откакто се е 
развила кампанията „Чудесата на България“. Защото след 
откриването например на мощите на св. Йоан, когато вест-
никът подема кампанията, основната ѝ цел намира реално 
проявление в приповдигането на българския дух. А това 

означава почитане на културно-ис-
торическото наследство на Бълга-
рия, при това в момент, в който ние 
като народ имаме най-голяма нуж-
да от духовна култура.

По думите на г-жа Бозукова в. 
„Стандарт“ е станал един от най-
тиражираните всекидневници, зад 
чийто успех се крият четири основ-
ни правила: вярно таргетиране на 
аудиторията; балансираност на ме-
дията; позитивност на материалите 
и сила на екипа. Накрая главният 
редактор припомни на студентите 
винаги да се опитват да бъдат себе 

си, да не спазват шаблоните, да имат повече мечти, да 
вярват в чудеса, но и да знаят, че те се случват само на 
добрите хора. „Само така – изтъкна г-жа Бозукова – можем 
да се обединим около ценностите, които са най-характер-
ни за културно-историческото наследство на България.

Абсолвентката от Колежа по икономика и администрация – Пловдив, 
Антоанета Петрова спечели награда на конференцията по предпри-

емачество „StartUP@Plovdiv“ 2011. Форумът събра на едно място млади 
предприемачи, студенти, инвеститори и изпълнителни директори на водещи 
компании. Целта на „StartUP@Plovdiv“ е да пробуди предприемачески дух и да 
покаже на хората как да стартират и раз- вият собствен бизнес. Антоанета Петро-
ва, която завършва тази година специ- алността „Финанси“ в КИА, взе участие в 
„Elevator pitch“ сесията и спечели награ- да областта „Моята бизнес идея“, за кое-
то получи много похвали от видни наши и чуждестранни предприемачи. „Всичко 
това е благодарение на знанията, които получих в КИА, поради което завършвам 
Колежа с високо вдигната глава“, спо- дели Антоанета Петрова.



РЕАЛИЗАЦИЯ 10 години  КИА – Пловдив стр. 21

КИА ДАВА НАЧАЛЕН СТАРТ НА ДВАМА
ОТ НАЙ-МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ НА ГРАД ПЛОВДИВ

СТУДЕНТИ ОТ КИА УСВОЯВАТ УМЕНИЯ В РЕАЛНА БИЗНЕС СРЕДА

ДЕН НА МЛАДИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ В КИА

Колежът по икономика и администрация ежегодно 
стимулира младите хора на Пловдив, които разра-

ботват и реализират бизнес проекти и така стартират собст-
вен бизнес и е сред най-активните спонсори на престижния 
младежки форум под патронажа на Община Пловдив.

През 2010 г. студентката Невена 
Начева участва в конкурса и грабва 
специалната награда „Най-най-млад 
предприемач на Пловдив 2010“. Ос-
вен грамота, помощник-ректорът на 
КИА гл.ас. Иван Петров ѝ връчва и 
парична награда 1000 лв. Тя влага 
парите в реализирането на проекта 
„Създаване на пчелин, добиване на 
пчелни продукти и произвеждане на 
високоенергийни храни на базата на 
пчелния мед“. Инвестира парите в 
малка дърводелска работилница, в 
която и досега изработва кошери. С 
осъществяването на проекта младата предприемачка смя-
та да запълни една ниша на пазара за качествени високо-
енергийни пчелни продукти.

Грамоти за участие и парични награди на стойност 
1000 лв. връчи пом.-ректорът на Колежа по икономика и 

На 11.11.2010 г. беше проведена презентация 
на AH Holding пред студенти от III курс, спе-

циалност „Туризъм“, редовно обучение от Колеж по 
икономика и администрация – гр. Пловдив. В офи-
са за продажби на туристически услуги на „Астрал 
Холидейз“ беше изнесена лекция по дисциплината 
маркетинг и реклама в туризма от доц. Снежинка 
Константинова.

Пред студентите в работна обстановка бяха 
представени от Теодора Кънева фирмите, участва-
щи в структурата на AH Holding, туристическите ус-
луги, които се предлагат от холдинга, качеството на услугите, техният контрол и тестване, 
основните интернет сайтове за продажби, както и самите процеси на продажба на услуги. 

С това още повече се засилиха партньорските контакти между науката и бизнеса от туристическия бранш с цел усвояване 
на умения в реална икономическа среда.

В емблематично ежегодно събитие за студентите и преподавателите от Колежа и за бизнеса се превърна колежан-
ският конкурс „Ден на младия предприемач в КИА - Пловдив“. В рамките на студентския форум се представят 

различни проекти за създаване и развитие на фирми с възможности за мултимедийни презентации и постерни сесии. 
Най-добрите бизнес планове се класират съответно на първо, второ и трето място, а техните автори получават множе-
ство награди. Консултанти по проектите са проф. д.и.к. Асен Конарев и доц. д-р Снежинка Константинова. Президен-
тът на Колежа проф. д.п.н. Георги Манолов традиционно приветства 
всички участници от името на ръ- ководството на КИА. „Този конкурс 
за пореден път показва, че млади- те хора са мотивирани. Доволен и 
горд съм, защото ние в Колежа не целим само да получите диплома, 
а и да придобиете практически умения. Тук трябва да получите 
най-важното – да стъпите на осно- ва, върху която да се развивате. 
Убеден съм, че трасирате пътя в бъдещото си професионално раз-
витие“, заявява проф. Манолов.

Част от наградените бизнес планове са в сферата на туризма 
(„Изграждане и развитие на ресто- рант „Пикник“ в с. Първенец, Пло-
вдивско“, „Изграждане и развитие на ресторант с италианска кухня 
„Калабрезе“ („Calabresse“) в гр. Пловдив“, „Създаване и развитие 
на семеен хотел „Панорама“ в гр. Сопот“ и „Създаване и развитие на 
фирма „Археолоджи тур“ в гр. София“, „Създаване и развитие на „Сити круизъри“ („City Cruisers“) в гр. Пловдив“, „Създа-
ване на „Хата йога център“ в гр. Пловдив“ и мн.др. Председателят на авторитетната комисия проф. д.и.н. Асен Конарев 
изказа своето задоволство от всички участвали бизнес проекти и пожела успехи в практическата им реализация. Ръковод-
ството и администрацията на Колежа също пожелават много професионални успехи на младите предприемачи.

администрация на третокурсничката от специалност „Ико-
номика на туризма“ на КИА Даниела Алексиева с бизнес 
план на тема „Ресторант за здравословна и органична 
храна „Каприз“, както и на един от най-младите участни-
ци, 18-годишния Никола Николов, в общинския конкурс за 

2012 г. с бизнес план на тема „Стар-
тиране на студио за уебдизайн и раз-
работка на софтуер“. Младият пред-
приемач подчертава, че не би стар-
тирал лесно собствен бизнес, защото 
e необходимо да се осигури солидна 
финансова поддръжка. Никола спо-
деля, че паричната награда на КИА 
е финансов старт, стимул за участие 
и в следващите формати на конкур-
са „Млад предприемач на град Плов-
див“. Възнамерява след завършване 
на професионалната гимназия да 
продължи образованието си в об-

ластта на информационните технологии в някой от пло-
вдивските вузове или в атрактивната специалност „Бизнес 
информатика“ на Колежа по икономика и администрация. 
Сред престижното жури на конкурса се открои и председа-
телят на Студентския съвет на КИА Богдан Тошев.
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НАША СТУДЕНТКА СТАНА НАЙ-ДОБРИЯТ
МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ НА ПЛОВДИВ ЗА 2010 Г.

Абсолвентката Ваня Аргирова, която завършва 
специалност „Туризъм“ в КИА, стана победител в 

конкурса „Най-добър млад предприемач на Пловдив“ и ѝ 
бе връчена престижната Първа награда на стойност 7000 
лв. лично от кмета на Пловдив Славчо Атанасов. Ваня Ар-
гирова спечели конкурса с проект за създаването на туро-
ператор, който да развива културно-исторически туризъм 
в Пловдив. „На международния пазар България е позната 
като дестинация за масов туризъм. Културният туризъм е 
ниша, която тепърва започва да се развива“, заяви Ваня 
Аргирова. Според нея затова е необходима и повече ра-
бота на национално ниво. Ваня разработва своя проект в 
продължение на два месеца. В него е заложено създаване-
то на туристическа агенция, предлагаща културен туризъм.

„Винаги съм обичала да пътувам и да се докосвам 
главно до исторически ценности. Надявам се да развия 
бизнес плана, който направих за конкурса. Страшно съм 
благодарна на моите преподаватели от Колежа по иконо-
мика и администрация, които със своите знания и опит ме 
запалиха по идеята за развитие на културен туризъм“, спо-

чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров – ректор на КИА

От няколко години вече ние се опитваме да развием тази връзка между образованието на студен-
тите и тяхната практическа реализация. В продължение на тази идея се събираме периодично с 

представители на местния бизнес на регионално и местно ниво – хора, които имат собствен бизнес и биха 
поели на стаж наши студенти. В резултат на тези срещи в КИА се издава бюлетин, в който освен разисква-
ните въпроси, се обсъждат предстоящите теми и какви са възможностите да се развие идеята. Практиче-
ската реализация на студентите не е само проблем на Пловдивския колеж, той е национален проблем и 
държавата трябва да направи всичко възможно да стимулира предприятията, които ще поемат стажантите.

Eлза Маркова – изп. директор на „Белла България“

Съвместната работа с Колежа продължава вече повече от 10 години. Ежегодно приемаме студенти 
и сме много доволни от високата степен на образование и качественост, която получават в КИА. 

Голяма част от тях след завършване на образованието си започват работа при нас. Някои от тях са сред 
водещите мениджъри в компанията. Тези кадри са едни от най-предпочитаните за холдинга и с удоволст-
вие ще продължим договора си с Колежа.

дели Ваня. 23-годишната пловдивчанка е убедена, че раз-
гръщането му у нас трябва да започне от Пловдив – един 
от най-древните градове в Европа. Затова и главната цел 
на нейния проект е привличането на чужди туристи и попу-
ляризация на страната ни и в този аспект. Повече трябва да 
рекламираме културно-историческото величие на Пловдив, 
допълни още Ваня Аргирова.

ЗАЩО ИЗБРАХ ДА УЧА В КИА?
Избрах Колежа по икономика и адми-

нистрация, защото е най-модерно-
то висше училище в Пловдив и то ми дава 
шанс да получа ново образование, което да 
е адекватно на новото време. КИА се грижи 
отлично за практическата реализация на 
своите възпитаници. Колежът ме изпрати на 
стаж в Община Родопи. В КИА получавам са-

мочувствие на знаещ и можещ специалист, което ми дава 
възможност да бъда конкурентен на европейския пазар.

Богдан Тошев, председател на Студентския съвет,
спец. МОР, III курс, 2013 г.

Студентският живот в Колежа е пъл-
ноценен и пъстър. Всяка година тук 

се организират футболни турнири, множе-
ство дискотеки, факелни шествия, конкурси, 
екскурзии, семинари, участия в панаири на 
образованието, научни конференции, срещи 
с изявени политически личности, експерти и 

специалисти от всички сфери на икономиката. На разполо-
жение на нас, студентите, просторни амфитеатрални ауди-
тории, семинарни зали, компютърни и лингвистични каби-
нети. Цялата база е оборудвана с най-съвременни инфор-
мационни и иновационни технологии, с плазмени екрани. 
За наше улеснение е изградена информационна система, 
чрез която от всяка точка на света можем да комуникираме 
помежду си, да разберем какви са оценките ни от даден из-
пит, да проверим програмата си и т.н. Навсякъде в сградата 
на Колежа има и уайърлес и по този начин ползваме необ-
ходимата ни информация и в интернет. КИА ни осигурява и 
невероятни стажантски програми в най-големите предпри-
ятия, банки и фирми в региона. Имаме и много ефективен 
Кариерен център, който ни позволява максимална реали-
зация след дипломирането ни.

Димитър Шамбуров – председател на Студентския
съвет, спец. „Счетоводство и контрол“, 2011 г.

В КИА избрах да уча заради специал-
ността, която е профилирана и която 

би ми вършила работа в професионалното 
ми развитие. Направих проучване, харесах 
и си избрах специалността „Мениджмънт 
на обществения ред“, която и практикувам. 
Повечето преподаватели са от Академията 

на МВР, бивши и настоящи колеги с професионален опит. 
Много ми хареса, че за изключително кратък период от вре-
ме протичат и учебните занятия, и изпитите. По този начин 
успях да се справя с наличната ми отпуска. Ако трябва да 
уча отново, пак бих избрал КИА.

Атанас Ташев, спец. МОР, 2012 г.
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Избрах Колежа по икономика и администарция пора-
ди ред причини, а впоследствие разбрах, че тук ка-

чеството, интелигентността и академизмът вървят ръка за 
ръка. Първо искам да отбележа, че не ми бе никак трудно 
да разбера за съществуването на това учебно заведение. 
Колежът е доста популярен сред младите хора. Една от 
причините да избера точно КИА е, че предлаганите специ-
алности напълно покриваха желанието ми за по-нататъшно 
развитие. Специалностите са съобразени с реалността, 
т.е. с това какви кадри изисква пазарът днес. Друга при-
чина за избора ми е уникалната материална база, с която 
разполага Колежът. Уча специалност „Мениджмънт на об-
ществения ред“ и с удоволствие провеждаме теоретични и 
практически занятия в специализирания кабинет по крими-
налистика. Благодарение на знанията, които придобих тук, 
в момента работя в охранителната фирма „Даикс“, с която 
КИА има договор за сътудничество. А преподавателите ни 
са едни от най-добрите специалисти в сферата на нацио-
налната сигурност и обществения ред. Смея да твърдя, че 
образованието, което ми дава Колежът, е на европейско 
ниво, и аз не съжалявам, че направих този избор.

Илия Боруков, спец. МОР, III курс, 2013 г.

Избрах КИА не само заради високото 
качество на образованието и реал-

ната ми реализация след това, но и заради 
активния студентски живот, заради възмож-
ностите, които ми предлага Колежът като 
контакти, обществени и благотворителни 
мероприятия, с които се занимаваме като 

членове на Студентския съвет. Гордея се с това, което 
ръководството на КИА е постигнало, и в частност и ние, 
студентите. В Колежа наистина кипи активен студентски 
живот. Организират се много партита. Трудът на всеки тук 
се възнаграждава. Колежът предлага много възможности 
за развитие на студентите си. Активно участвам в органи-
зацията на всички инициативи на Студентския съвет съв-
местно с ръководството на ВУ. По повод на юбилея на КИА 
през изминалата година бяха инициирани много събития в 
сферата на културата, научноизследователската дейност 
и др. Ежегодно Колежът организира на студентите си две 
партита – в чест на Студентския празник и Пролетно пар-
ти, отбелязващо патронния празник на КИА Св. св. Кирил и 
Методий. Тази година организирахме „Мис и Мистър КИА“, 
взехме участие в „Open Student Fest“, в „Мис и Мистър Ака-
демика“, бяхме партньори на БТВ в кампанията „Да изчис-
тим България за един ден“. Колежът ни беше регионален 
център за Пловдив. Стартирахме и спортните инициативи. 
Сега се опитваме да сформираме и футболен клуб, кой-
то да способства за участието ни на междууниверситетски 
турнири. Имахме и фотоконкурси, артконкурс, участие в 

Аз съм студентка вече трета година и съумявам да 
съчетавам обучението с работа. Бих искала да 

получа образованието си в учебно заведение, което ме 
стимулира да бъда професионалист, което постоянно се 
усъвършенства. Учебно заведение, което да ме посреща и 
изпраща с усмивка. Завършила съм Математическата гим-
назия в Пловдив с пълно отличие. Избрах да уча в КИА, 
защото, ако в другите учебни заведения ти определят какво 
да учиш според някакъв сбор от цифри, познат като бал, 
тук студентът сам избира какво да учи, без да се притесня-
ва от бал, защото няма тежки кандидатстудентски изпити. 
Освен бързината и коректното обслужване, получих и пъл-
но консултиране за всяка една специалност, за да мога по-
лесно да си избера в коя да се запиша. Редовно получавам 
стипендия за отличен успех от КИА, а също и европейска 
стипендия. Обслужването на студентите е добронамерено 
и същевременно професионално − така се печелят млади-
те хора, не с висене на опашка и когато ти дойде редът – 
грубо и неприветливо отношение от служителя.

Любомира Стоянова, зам.-председател на Студентския 
съвет, спец. МОР, III курс, 2013 г.

различни благотворителни инициативи. Базата е уникална, 
учебният процес е много добре органзиран, преподавате-
лите са добри професионалисти. Гордея се с кабинета ни 
по криминалистика, където наистина на практика можеш да 
приложиш наученото. Точно тези специалности в сферата 
на националната сигурност за Пловдивския регион се пред-
лагат единствено в КИА. Колежът има сключени договори с 
много други вузове като УНСС, НБУ, където можем да про-
дължим обучението си в магистърската степен без никакъв 
проблем и с много привилегии от страна на Колежа. Избрах 
специалността МОР, защото е нова, атрактивна, широкооб-
хватна, а магистратурата ти дава възможност да се профи-
лираш. Аз лично се представям като човек в униформа и 
се надявам, че след завършването си тук ще успея да се 
реализирам. Сигурна съм в това, защото вече има много 
наши реализирани кадри в тази сфера. Колежът ни осигу-
ри различни стажантски позиции по проекта „Студентски 
практики“ на МОН. В продължение на 6 седмици практику-
ваме специалността, придобиваме опит и най-хубавото е, 
че този труд се възнаграждава. Съществуват няколко сте-
реотипа на следване в няколко пловдивски вуза, а реално 
кандидатстудентите не се оглеждат достатъчно за това кое 
може да бъде по-новаторското, по-приложимото. Смятам, 
че нашият колеж предлага точно това – не само добра база, 
добро обучение, предлага и нови и интересни неща, които 
наистина биха могли да бъдат нов поглед в бъдещето.

Росица Калницка, зам.-председател
на Студентския съвет, МОР, III курс, 2013 г.

Искам да благодаря на всички пре-
подаватели за техните усилия, без-

гранично търпение и всеотдайност, с която 
ни предаваха най-безценното – това, което 
никакви пари или скъпоценности на света 
не могат да купят, – познанието и житей-
ския опит. Сега ние, абсолвентите от КИА, 
трябва да направим най-сериозната крачка 

в живота си и да се превърнем от обикновени студенти в 
млади, перспективни и работещи граждани. Нека покажем, 
че единственият изход от общата социално-икономическа 
криза се крие в младите образовани хора. Нека покажем, 
че имаме смелостта, куража и силата да се преборим за 
възраждането на икономиката на страната ни.

Отличникът на Випуск 2010 Атанас Христов, 
спец. „Бизнес администрация“

Преподавам технология на кулинар-
ната продукция – теория и практика, 

професионална етика и туристическо поведе-
ние, практика по хотелиерство. Занимавам се 
и със собствен бизнес, разполагам и с къща 
за гости и ресторант, които се намират в с. Ба-
чково. Избрах да уча в КИА, защото работата 
ми изисква необходимото образование и ква-

лификация и тук, в този колеж, аз намерих това, което тър-
сех. Аз съм от първия випуск – 2003 г., със специалност „Ту-
ризъм“. Образованието и квалификацията, които получих, 
ми даде старт за по-нататъшната ми реализация. Част от 
колегите ми завършиха и магистратура по туризъм, работят 
в сферата на хотелиерството и са много добре подготвени 
кадри от Колежа. Синът ми също завърши „Туризъм“ в КИА 
– Випуск 2011, тъй като имаме семеен бизнес в сферата на 
туризма и решихме, че тук е най-доброто място за нас.
Любляна Мунева, преподавател в Гимназията по туризъм
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Обмен на кадри и идеи и организирането на международни научни конференции обогатяват научния 

престиж на Колежа.
– Подписване на договор за сътрудничество с Института по туризъм – Малта, и с Международия институт 

по туризъм – Щвейцария
– Договор за сътрудничество с най-големия частен кипърски университет University of Nicosia
– Договор за сътрудничество и цялостен трансфер на академични кадри и идеи с един от най-големите 

университети на град Нова Горица, Словения
– Сътрудничество с италианската фирма „TOR“ в областта на националната сигурност

ПРЕЗ 2008 Г. КИА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
С ИНСТИТУТА ПО ТУРИЗЪМ – МАЛТА

КИА ПОДПИСА ДОГОВОР
С ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СЛОВЕНИЯ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ТРАНСФЕР НА НАУЧНИ ИДЕИ И КАДРИ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯТ ДВАТА ВУЗА

Първи по рода си договор за 
пловдивския регион за пол-

зотворно и качествено сътрудничест-
во в рамките на Европейското обра-
зователно пространство на Колежа по 
икономика и администрация – Плов-
див, и Института по туризъм – Мал-

През 2011 г. Колежът подписа договор с един от 
най-големите университети на Словения – този 

в гр. Нова Горица. Словенското висше учебно заведение 
е държавен университет, който предлага бакалавърски, 
магистърски, докторски програми и провежда специ-
фични научни изследвания. Той е един от най-големите 
университети в Словения и си партнира с много между-
народни институции от цял 
свят с цел насърчаване на 
мултидисциплинарни науч-
ни изследвания и програми, 
насочени към изграждане 
на партньорства между ин-
дустрията и академичните 
среди.

Договорът за сътрудни-
чество включва и цялостен 
трансфер на академични 
кадри и идеи между двете 
образователни институции. 
„В условията на интензивна 
глобализация подписване-
то на този договор е нещо 
задължително – заяви доц. 
Макарович. – Ние имаме 
договор за академично съ-
трудничество по Програма „Еразъм“ с държави като Ве-
ликобритания, Германия, Унгария, Турция и мн.др. Сега 
чрез Колежа по икономика и администрация вече ще 
си сътрудничим и с България – добави той. – Възхите-
ни сме от учебната база на Колежа, тук са създадени 
перфектни условия за пълноценно европейски образо-
вание, възхитени сме и от Пловдив с неговата древна 
и нова история. Надяваме се в най-скоро време ръко-
водството на Колежа да може да ни върне визитата и да 

ни дойде на гости в нашия университет“, отправи покана 
доц. Макарович.

„Първата стъпка, която ще предприемем още през 
следващата година, е да стартираме магистърски про-
грами на Университета в Нова Горица тук при нас, в Ко-
лежа – заяви при подписването на договора президентът 
на КИА проф. д.п.н. Георги Манолов. – Словения е много 

развита държава не само в 
икономически смисъл, но и 
в областта на висшето об-
разование. Имаме много 
какво да научим от словен-
ските си колеги. Смятам, 
че това е пътят, по който 
трябва да вървим занапред 
– тясно сътрудничество с 
университети от Западна 
Европа, за да можем да ин-
тегрираме напълно нашите 
вузове към европейското 
образование“, допълни 
проф. Манолов.

Той подари множество 
учебници от Колежа на сло-
венските гости и заяви, че 
това е първата стъпка при 

обмена на научна литература между КИА и Университе-
та в Нова Горица. „Оттук нататък следват конференции, 
семинари, трансфер на научни идеи, кадри и студенти 
между нас и словенските ни колеги“, заяви той.

Ректорът на КИА проф. д.с.н. Димитър Димитров 
пък връчи на гостите трети брой на сп. „Социология и 
икономика“, издание на Колежа, като заяви, че очаква 
много словенски учени да се включат със свои научни 
статии на неговите страници.

та, част от голяма верига, базирана в 
Швейцария, притежаваща седем фи-
лиала в цял свят. Перспективите са 
за обучение на български студенти, 
но и чуждестранни – от Балканския 
регион, само на английски език по 
специалността „Туризъм“.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КИПЪРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ГОСТУВАХА В КОЛЕЖА

КИА РАЗШИРЯВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ С ИТАЛИЯ

ПРЕДСТОЯЩ ДОГОВОР С КОЛЕГИ ОТ РУСИЯ

През 2011 г. кипърска делегация от Университета в Нико-
зия гостува в Колежа по икономика и администрация. 

Гостите разгледаха новата учебна база на пловдивското ви-
сше училище и останаха очаровани от възможностите, които 
тя дава за цялостно обучение по всички европейски и световни 
стандарти. На срещата бяха обсъдени бъдещо подписване на 
споразумение и договор за сътрудничество между University 
of Nicosia и Колежа по икономика и администрация за евен-
туален академичен обмен на кадри и студенти. Най-големият 
частен университет в Кипър е престижно висше учебно заведе-
ние, което разполага с кампуси в трите най-големи града в тази 
страна – столицата Никозия, Лимасол и Ларнака. В момента в 
University of Nicosia се обучават около 5000 студенти, 4000 от 
които са базирани в Никозия. Висшето училище поддържа тес-

ни връзки и работи по общи проекти с редица университети в света и предлага професионални програми, съо-
бразени с изискванията на Association of Chartered Certifi  ed Accountants (ACCA), Certifi ed Accounting Technician 
(CAT), Chartered Institute of Banking и други именити международни институции. Той участва активно в евро-
пейски и местни изследователски проекти като партньор и координираща институция. University of Nicosia има 
одобрение за Erasmus University Charter и е официален участник в Европейската система за трансфер на 
кредити (ECTS).

През 2012 г. в КИА се проведе среща с изпълни-
телния директор на италианската фирма TOR г-н 

Джордж Манос. Компанията е специализирана в осигуря-
ването на сигурност, противодействието на престъпността, 
тактиката на разследване и управлението на риска. Фирма-
та е основана през 2005 г. и събира на едно място военни и 
полицейски специалисти от целия свят. Служители на ТОR 
са изпълнявали рискови проучвателни, разузнавателни и 
спасителни мисии в Иран, Ирак и Афганистан под егидата 
на ООН. Съвсем наскоро фирмата откри офис в София. 
Интересът към Колежа по икономика и администрация е 
породен от специалността „Мениджмънт на обществения 
ред“ и високото качество на подготовката на студентите. 
Проф. Манолов запозна обстойно госта със специално-
стите и формите на обучение в КИА. Той сподели, че през 
следващата година ще бъде изграден специален кабинет по бойни изкуства, за да се стартират нови програми 
и курсове по антитероризъм, които да обогатят образованието по тази специалност. На срещата беше обсъде-
но подписването на договор за сътрудничество между ТОR и Колежа по икономика и администрация. Г-н Джор-
дж Манос обеща да съдейства и за евентуална среща между италиански полицейски колежи и професионални 
училища и Колежа по икономика и администрация за съвместна бъдеща работа. Гостът разгледа учебната 
база на КИА и остана очарован от възможностите, които тя дава за цялостно обучение по всички европейски 
и световни стандарти.

На проведената юбилейна международна научна конференция в КИА на 
25.X.2013 г. представителите на Башкирската академия по публична адми-

нистрация и мениджмънт в лицето на декана на Факултета по икономика и менидж-
мънт, д-р по икономика Динара Пескова, предложиха на ръководството на Колежа 
да се обсъди въпросът за сключване на договор между двете институции. Предло-
жението беше прието с благодарност.
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ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРСКИ ЛИЧНОСТИ
Високопоставени гости посещават Колежа на важни дати или на непринудени срещи със студентите. 

Висши представители на държавната власт, изявени учени, общественици споделят опит и дискутират 
с колежаните по редица теми от обществения живот

През октомври 2009 г. в аулата на Колежа се проведе среща-разговор на 
студенти и преподаватели от КИА и на представителите на общините 

Пловдив, Марица и Родопи с омбудсмана на Република България г-н Гиньо Га-
нев. Разговорът бе на тема „Доброто управление и добрата администрация – 
право на всеки гражданин и ново качество на живот в общината“. Срещата пре-
мина при много голям интерес и студентите зададоха над 30 въпроса, свързани 
главно с това кога в България ще има добро управление на всички възможни 
равнища.

Министърът на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов 
връчи дипломите на Випуск 2012 на КИА. В речта си проф. Игнатов отбе-

ляза, че първи висшите училиша осъзнават, че такъв, какъвто е интелектът, така-
ва трябва да бъде и материалната среда. В продължение пожела на абсолвенти-
те всичко, което са научили, да приложат на работното си място, защото Бълга-
рия преминава през труден период. Той допълни, че само на базата на добрата 
професионална реализация, образованието, което получават, ще има смисъл. В 
заключение министърът подчерта, че съвременната образователна философия 
е образование през целия живот, а тя е и гаранция за младост. Накрая приветства 
всички абсолвенти с думите: „Условието за дълъг и активен живот е постоянното 
умствено напрежение. На добър час в света на усвояването на знания!“.

Министър Божидар Дими-
тров откри новата учебна 

2011/2012 г., пожелавайки на студен-
тите успешно вземане на изпитите, 
съдържателен студентски живот и 
колкото повече купони, толкова по-до-
бре. Той изрази задоволството и учуд-
ването си от модерната материална 
база на Колежа и от прекрасните ус-
ловия, които колежаните намират тук 
за своето обучение.

През 2011 г. в Колежа по икономика и администрация се проведоха серия 
срещи на студенти, преподаватели и ръководство с някои от най-рейтинго-

вите политици и кандидати за президент на РБългария – Ивайло Калфин и Меглена 
Кунева. В откровен разговор със студентите, преподавателите и ръководството на 
Колежа двамата политици изложиха своите виждания за ролята и отговорностите на 
президентската институция и нейното бъдеще, както и за състоянието на страната 
в условията на криза. Голяма част от дискусиите бяха 
върху проблемите на младите хора, и в частност на 
студентите. Обсъдени бяха и връзките между бизне-
са, общините, държавата и висшите училища и ролята 

на това сътрудничество в професионалната реализация на бъдещите специалисти. 
Ивайло Калфин съобщи на студентите, че вече има напредък в разрешаването на 
проблема с дипломите за висшистите, които завършват образованието си в чужбина. 
Досега легализирането на документите отнемаше много време, нерви, средства и оби-
каляне по различни институции.

Премиерът Пламен Орешарски беше официален гост на Нацио-
налната научна конференция „Изводи от кризата – поуки, пре-

поръки, стратегии“, която се проведе на 13.V.2011 г. в КИА. В своето 
изказване той подчерта, че големият проблем на страната в момента е 
чисто икономически, защото стопанската активност е свита, малкият и 
средният бизнес са в колапс, а въпросът за приходите е вторичен, тъй 
като няма откъде да се събира необходимото равнище на приходи. А 
за да се възстановяваме, трябва да има повече инвестиции.
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Бившият областен 
управител на Плов-

див г-н Здравко Димитров 
бе сред специалните гости 
на редица празници и тър-
жествени церемонии по 
откриване на учебната го-
дина и промоции в Колежа. 
„Наистина има три опорни 
точки в живота на човека: 
трудът, знанието и любо-
вта. Това са нещата, които 
движат човечеството напред“, според г-н Димитров.

Ло б и р а н е т о 
е изкуство, 

игра, дипломация. Тя 
е сложна и деликатна 
работа, която изисква 
подготовка, познания, 
умения, култура и не 
на последно място, та-

лант, заяви професор Ринус ван Схенделен при пред-
ставянето на своята книга „Макиавели в Брюксел. Из-
куството на лобиране в ЕС“ в Колежа по икономика и 
администрация през 2011 г.

Ринус ван Схенделен, професор по политология
в университета „Еразъм“ в Ротердам

Атанас Петров – съсобственик на „Винпром Пещера“ АД – Пловдив: „В Икономическия колеж се реализира съвре-
менно обучение с необходимата практическа насоченост.“
Жорж Веселинов – съсобственик на хранителна индустрия „Белла“ АД – Пловдив: „Студентите се обучават на 
прагматичен мениджмънт и американска деловитост“.
Илия Кирчев – директор на Регионалния клон на Пощенска банка – Пловдив: „От стажувалите в банката колежани 
от Икономическия колеж съм с най-добре впечатления“.
Румяна Костадинова – директор на филиал Пловдив, УниКредит Булбанк: „При нас вече работят възпитаници на 
колежа, които от касиери, вече са мениджъри“.
Валентин Кирчев – директор на Централна кооперативна банка – клон Пловдив: „При нас ежегодно стажуват коле-
жани, чиято подготовка надвишава равнището на някои университетски бакалаври“.
Бисерка Петкова – мениджър „Човешки ресурси“ в хотел „Дедеман Тримонциум“: „Може да се каже, че кадрите, 
завършили Колежа, са на европейско ниво“.
Иван Иванов – директор на РПУ – Хисаря: „Специалността „Мениджмънт на обществения ред“ по нищо не отстъпва 
като подготовка и качество на сродни специалности в специализираните висши училища“.
Людмила Гайдарова – собственик на счетоводна кантора „Сиела Консулт“: „Обучението по счетоводство в КИА 
дава много добри практически резултати, които студентите веднага показват в своята професионална дейност“.

Искам да Ви поздравя за 10-годишнината от създаването на Колежа. Вие 
подготвяте кадри, които са много важни за българската администрация, 

подготвяте професионални кадри във всички сфери на обществения живот. Хуба-
во е, че огромна част от студентите, които излизат оттук, намират приложение и 
веднага се реализират по специалността си, което е много за развитието на ад-
министративните услуги в България. В този колеж има много живот и в студентите 
виждат страхотен интерес по всички въпроси, които вълнуват обществото. Много 
са живи очите на студентите тук, много са любопитни. Това е нещо, което ще бъде 
един сериозен стимул и в бъдеще.

Валерия Велева – първи зам. главен редактор на в. „Преса“

През 2011 г. официален гост на Студентския празник в КИА беше г-н 
Иван Тотев – управител на област Пловдив. Той пожела на студен-

тите весело прекарване на студентския празник и повече шестици и по-
малко двойки на изпитите през сесията.

През 2007 официален гост на честването на Студентския празник в 
КИА беше г-н Славчо Атанасов – кмет на град Пловдив. Той поздрави 

студентите и им пожела много здраве, успехи в науката и приятно прекарва-
не на празника.

Официален гост на откриването на учебната 2011 г. в КИА беше 
Илия Кирчев, регионален мениджър на EFG Eurobank, който съ-

щоотправи пожелания за успех на студентите през новата учебна година. 
„Силно вярвам, че голяма част от тук присъстващите в първа аудитория 
първокурсници ще станат след време наши стажанти, а защо не и служи-
тели“, допълни г-н Кирчев.




