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Ïúðâèÿò çàïèñàí ñòóäåíò – îòëè÷íèê è
ó÷àñòíèê â Íàöèîíàëíè ó÷åíè÷åñêè ñúñòåçàíèÿ
А лександра Про копиева е първия новоприет студент в Стопанска академия, записан непосредстве но след обявяване на
резултатите от първо
класиране за учебната
2018/2019 година. Тя е
възпитаник на свищовската ПДТГ „Димит ър
Хадживасилев”, където
завършва с отлична диплома специалност „Организация на туризма
и свободното време”.
В Стопанска академия,
Александра кандидатства със сертификат
от Национално ученическо състезание по
„Икономика и управление на туризма” – едно
от двете състезания, в
които е участвала като
ученичка. Избира да се
обучава в бакалавърска

спец. „Икономика на туризма”, редовна форма
и е приета по държавна
поръчка.
Първият записан студент бе приветстван от
зам.-рек тора по ст удентска политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай
Нинов. Той поздрави
Александра за направения избор на висше
училище, подари й комплект рекламни материали и изрази радостта
си от факта, че първият
записан първокурсник
от тазгодишната кандидатстудентска кампания
е възпитаник на партньорско училище и е двукратен участник в изданията на Националните
ученически състезания
по икономика. След като
пол у чи с т уден тската

си книжка, Александра
сподели, че сред причините да избере сви-

да надгради придобитите знания и умения по
сходната специалност в

щовската академия са
доказания авторитет
и традиции при обучението на икономисти,
наличието на желаната
специа лност, с която

Търговската гимназия,
възможността да съчетава обучението си с
почасова заетост в родния Свищов. Новата студентка сподели впечат-

Ñòóäåíòè ïîñåòèõà Ñâåòîâíàòà ìèòíè÷åñêà
îðãàíèçàöèÿ è Ñúâåòà íà ÅÑ â Áðþêñåë
Студенти от Стопанска академия посетиха
Световната митническа
организация, С ъвета
на Европейския съюз
в гр. Брюксел, Белгия
и Централното митническо управление на
А генция „Митници” в
гр. София. Работните
посещения бяха организирани от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”, която
развива обучение по
дисциплини, свързани
с митническия контрол
и митническото представителство. В групата
бяха студенти от 3-ти и
4-ти курс в специалност
„Стопански и финансов
контрол” и от магистърска програма „Валутен,
митнически и данъчен
контрол”, придружени от
своите преподаватели
към катедрата – проф.
д-р Георги Иванов и доц.
д-р Момчил Антов.
В централата на Све-

товната митническа организация (СМО) студентите имаха възможност

представители на бизнеса и университетите.
С топанска ака демия

да се запознаят с нейните основни функции и
задачи, както и с организацията на дейността
й. Основен акцент на
посещението бе представянето на най-новата инициатива на СМО
– WCO Academy, която е
насочена към осъществяване на електронни
обучения в областта на
митническия контрол за

е първия университет
в света, който стартира процес по включване в тази инициатива.
Посредством достъпа
до ресурсите на WCO
Academy, с т уден т и те
ще имат възможност да
придобиват задълбочени познания и специализирана информация
директно от СМО.
На 3 стр.

ленията си от топлото
посрещане и отличната
организация в Кандидатстудентския център,
приятната изненада от
академичното ръководство, услужливото отношение на докторантите,
които помагат при попълване на формулярите, и на инспекторките
във факултетска канцелария, приели и обработили нейните документи.
Относно своето бъдеще, вече настоящата
студентка на СА „Д. А.
Ценов” – А лександра
Прокопиева изрази увереност, че с получените
в следващите 4 години знания и придобити
нови учения, ще успее
да осъществи мечтата
си – да има собствена
туристическа агенция.

АМ

Ïèîíåðíèÿò âèïóñê îò
óêðàèíñêè ìàãèñòðè ïî ïðîåêò
çà „äâîéíà äèïëîìà” çàùèòè
óñïåøíî èçïèòíàòà ñåñèÿ â ÑÀ
Първият випуск от украински студенти, обучавани в магистърска
степен за „двойна диплома” по „Международен
финансов мениджмънт”
(„International Financial
Management”), положи
успешно всички изпити
в Стопанска академия.
Проведеният интензивен
цикъл от присъствени
лекции в компют ърно
оборудваната научна лаборатория „Банка Пиреос”, бе и заключителния
етап на втория семестър
от обучението на пионерния випуск от проекта
„двойна диплома”. Проек т ът се осъществява
между катедра „Финанси
и кредит” при СА „Д. А.
Ценов”, с ръководител
проф. д-р Андрей Захариев и катедра „Финанси
и банково дело” при Донецкия национален уни-

верситет „Василий Стус”
– гр. Виница, Украйна с
ръководител доц. д-р ик.
н. Олександра Лактионова. Украинската катедрапартньор е в структурата
на Икономическия факултет с декан проф. д-р
ик. н. Лариса Шаулская.
Особ ено внимание и
подкрепа за старта на
проекта оказаха лично
ректорът на университета, проф. д-р ю. н. Роман
Гринюк и зам-ректорът
по меж дународно сътрудничество, проф. д-р
ик. н. Татяна Орехова. В
групата украински магистри бяха Лаура Асеева,
Вадим Мисник, Вячеслав
Демьохин, Серхий Василченко и Марк Лемешко,
водени от преподавателката от партньорската катедра, доц. д-р Виктория
Матвейчук.
На 2 стр.
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Ðåêòîðúò ñå ñðåùíà ñ êëóáà Ïèîíåðíèÿò âèïóñê îò óêðàèíñêè ìàãèñòðè ...
íà âåòåðàíèòå ïðè ÑA
Рек торът участва в
първата работна среща,
която проведе новоучреденият клуб на ветераните при Стопанска академия. Доц. д-р Иван
Марчевск и поз д рави
гост у ващите членове
на клуба и приветства
идеята за създаването
му. Ректорът изрази радостта си от факта, че
наред с десетките алумни клубове на хора, които
са учили в свищовското
висше училище, вече е
създаден и клуб на хората, които са работили
в него. Доц. Марчевски
участва в срещата по
покана на клуба с цел да
запознае бившите преподаватели с актуални
въпроси от дневния ред
на СА. Той коментира
с гостите държавната
политика в сферата на
висшето образование в
България и тенденциите
при обучението на икономисти. Представена
бе информация за финансирането и издръжката на СА, новости при
обучението на студенти
и актуализиране на учеб-

ните програми с участието на представители на
прак тиката, развитие
на научната дейност в
Академията. В срещата
участва и зам.-ректорът
по студентска политика
и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов. Той представи текущи резултати
от Кандидатстудентска
кампания 2018 и сподели,
че сред кандидат-студентите има и от държави от
Европейския съюз.
Членовете на клуба
коментираха с представителите на академичното ръководство конкретни идеи и предложения
за сътрудничество между
бивши и настоящи преподаватели, лобиране за
родната Алма матер и изграждане имиджа на СА.
Председателят на клуба
– проф. д.ик.н. Васил Меразчиев, благодари на
ректора и зам.-ректора
за гостоприемството,
проявеното ува жение
към бившите преподаватели и готовността за
бъдещи съвместни дейности и инициативи.

От 1 стр.
В рамките на обучението в Свищов, със студентите по програмата
за „двойна диплома”,
бяха проведени лекции
и упражнения по дисциплините „Управление
на дълга”, „Капиталово бюджетиране”, „Финансово у прав ление
на човешките ресурси”,
„Финансова аналитика”, „Корпоративно бюджетно управление” и
„Магистърски семинар”.
Всеки учебен к урс
бе осигурен с преведени на английски език
авторски учебници на
преподаватели от катедрата и всеки ст удент получи безплатен
комплект от учебното
осигуряване на хартиен
и електронен носител.
Изпитите на украинските студенти бяха организирани чрез многовариантни тестове
на английски език от
задачи и теоретични
въпроси. По всяка учебна дисциплина имаше
разработен и семестриален казус с цифров
генератор на уникални
финансови променли-

ви за всеки обучаем
студент. В резултат на
сесията, всички украински магистри отчетоха
позитивни резултати, а

Украинските партньори поставиха найвисока оценка на условията и средата на
обу чение в Свищов,

студентите Лаура Асеева и Серхий Василченко станаха пълни
отличници на випуска.
Чрез компютърно оборудваната научна лаборатория, студентите
получиха пълен достъп
до електронните бази
данни с научна периодика, където намериха
ценни източници и изследвания в подкрепа
на написване на техните дипломни работи.

и поеха анга жимент
да популяризират максимално сред своите
колеги набирането на
магистри за втория випуск по „International
Financial Management”.
В следващите месе ци предстои третият,
заключителен етап в
обучението, свързан с
написване и защита на
дипломна работа, който
ще се проведе в родния
им университет.

Äèïëîìèðà ñå òðåòèÿò âèïóñê Ïúðâèòå êàíäèäàò-ìàãèñòðè ïîäàäîõà
äîêóìåíòè âåäíàãà ñëåä äúðæàâíèòå
íà Áóëñòðàä Àêàäåìèÿ
ñè èçïèòè çà ÎÊÑ „áàêàëàâúð”
Дългосрочният съвместен проект на Стопанска
академия и ЗАД Булстрад
Виена Иншурънс Груп, озаглавен „Булстрад Академия”,
отново осигури възможност
на служители от застрахователния бранш да повишат
квалификацията си. Обуче-

зарджик, Пловдив, Петрич,
Р усе, Севлиево, София,
Хасково и Ямбол. В квалификационното обучение,
организирано от Центъра
за професионално обучение
към Стопанска академия,
лектори бяха ръководителят на първата българска

ние по „Застрахователен
мениджмънт” (Организация
и управление на застраховането) премина третият
випуск на Булстрад Академия, в който бяха обучени
20 служители от структурите на Булстрад и Булстрад
Живот от градовете Бургас,
Варна, Велико Търново,
Казанлък, Нови пазар, Па-

застрахователна катедра
„Застраховане и социално
дело” при СА, доц. д-р Румен
Ерусалимов и преподаватели от същата катедра, а
гост-лектори бяха Иво Груев
– изп. директор и член на УС
на Булстрад, Пламен Шинов
– изп. директор и член на УС
на Булстрад, Благой Анков –
зам.-директор на дирекция

„Правна” на Булстрад. Отличници на випуска станаха
Силвана Стоева – мениджър
екип от Севлиево и Димо
Чаков – експерт „Общо застраховане” от Пазарджик.
Сертификатите на курсистите бяха връчени на
тържествена церемония в
зала Булстрад в Стопанска академия. Официални
гости бяха доц. д-р Иван
Марчевски – ректор на СА,
доц. д-р Тодор Кръстевич
– зам.-ректор по научноизследователска и проектна
дейност, Иван Иванов – член
на УС на Булстрад и Благой
Анков. В приветствията си
към обучаемите те подчертаха значението на съвместния проект, който реално
представя връзката между
висшето образование и бизнеса. По думите им, дипломирането на третия випуск
на Булстрад Академия е
още едно доказателство за
необходимостта от съвместната инициатива и нейната
устойчивост.

В рамките на два дни над
80 души кандидатстваха за
продължаване на висшето си
образование в ОКС „магистър” в СА Приемът на документи стартира в първия ден
от държавните изпити и найнетърпеливите се възползваха от възможността още в
рамките на същия ден, след
получаване на оценката, да
кандидатстват в избраната
магистърска програма. За
учебната 2018/2019 година
приемът е по 39 магистърски
програми в направленията
3.8. „Икономика” и 3.7. „Администрация и управление”,
в редовна и дистанционна
форми на обучение. Първият кандидатствал за редовна магистратура, веднага
след държавния си изпит, е
Кристина Цветозарова – завършила ОКС „бакалавър” в
спец. „Аграрна икономика”,
кандидатства за магистърска програма „Агробизнес”.
Кандидат-магистрите за редовно обучение, които завършиха с пълно отличие
бакалавърска степен (сре-

ден успех Отличен (6.00) и
оценка от държавен изпит
Отличен (6.00) и подадоха
документи в същия ден след
изпита, са Николета Йорданова от спец. „Счетоводство
и контрол”, кандидатстваща
за МП „Счетоводство и одит
в нефинансовите предприятия”, и Станислава Стоянова
от спец. „Финанси”, избрала
МП „Финансов мениджмънт”.
Първият кандидат-магистър неикономист е Христина
Михайлова – медицинска
сестра, избрала да продължи обучението си в МП
„Здравен мениджмънт”, а
първият професионален бакалавър, кандидатствал за
ОКС „магистър”, е Антония
Конова, избрала „Счетоводство и одит в нефинансовите
предприятия”. Част от кандидат-магистрите с отличен
успех са предпочели дистанционната форма на обучение
поради възможността да
съчетаят ученето с работа,
с отглеждане на децата си
или с пребиваването им в
различни части на света.
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Ñâèùîâñêè ñòóäåíò å ïîáåäèòåë
â êîíêóðñà „Ìëàä îäèòîð”
Свищовският студент Кирил
Лучков е победител в тазгодишното, седмо издание на
националния конкурс „Млад
одитор”. Той участва за първи

път в конкурса и се пребори за
приза, конкурирайки се с възпитаници на 11 висши училища
в България и два чуждестранни университета.
Кирил Лучков завършва
средното си образование в
ПГ по икономика – Благоевград. Като студент в Свищов
издава помагало по „Счетоводство на предприятието”
(сборник 370 стр. от задачи,
казуси и тестове), предназна-

чено за обучение на ученици
от професионални гимназии
по икономика и т ърговски
гимназии. През периода на
обучение в Свищов участва
ак тивно в множество
научни изяви, бил е стипендиант на Фондация
„Атанас Буров”, отличен
е с трета награда в IX националeн конкурс „Студент на годината” в категория „Стопанска науки”.
Кирил Лучков е завършил
с отличен успех едновременно две специалности
в Стопанска академия
– „Счетоводство и контрол” и „Финанси” в ОКС
„бакалавър”.
Наградата си като победител в седмото издание на конкурса „Млад
одитор” – парична награда в размер на 2000 лв. и
възможност за едномесечен
стаж във водеща одиторска
компания, свищовският студент получи на официална
церемония в София. Церемонията беше уважена от ръководители и представители на
държавни институции, публичния финансов сектор, търговски, одиторски и застрахователни дружества.

Ñòóäåíòè ïîñåòèõà Ñâåòîâíàòà...
(От 1 стр.)
На проведената в края
на посещението работна
среща между свищовските преподаватели и
представители на СМО
бяха разисквани възмож нос т и за бъ дещо
сътрудничество и сертифициране на учебните
програми на Стопанска
академия по митнически
контрол, съобразно стандартите на СМО (PICARD
Professional Standards).
По време на посещението в Брюксел, със
съдействието на Агенция
„Митници”, за ст удентите бе организирано
присъствие на редовно
заседание на работната
група „Митнически съюз”
към Съвета на ЕС, която
координира митническите отношения с държави
извън ЕС и представя
общата позиция на ЕС
в СМО. На заседанието
студентите наблюдаваха дебати по конкретни
политики в областта на
митническия контрол и

изслушаха позициите на
отделни държави-членки
на ЕС. Председателят на
работната група, Филип
Лефебюр направи отделна среща с групата
от Стопанска академия,
на която представи основните политика на ЕС
в областта на митническия контрол. Студентите
проявиха особен интерес
относно бъдещето на митническия съюз в контекста на BREXIT. В края на
визитата, за свищовската
група бе организирано и
посещение в основните
административни сгради
на ЕС – Justus Lipsius, Европа и Лекс.
След завръщането си
в България групата от
Стопанска академия бе
приета от Юлиан Мирков – зам. директор на
Агенция „Митници”. На
срещата бяха обсъдени бъдещи съвместни
действия с образователен характер между СА
„Д. А. Ценов” и Агенция
„Митници”.

Äîêòîðàíò è ìàãèñòúð ñ ïîáåäà è òðåòî
ìÿñòî â êîíêóðña „Ìëàä èêîíîìèñò”
Докторант и магистър от Стопанска академия завоюваха
победа и трето място в националния конкурс „Млад икономист-2018”, който се организира
ежегодно от Съюза на икономистите в България. Докторант
Силвия Заркова от катедра
„Финанси и кредит” бе класирана на първо място в категория
„Докторанти”, а Беатрис Любенова – редовен магистър по
„Финансов мениджмънт”,
е трета в категория „Студенти”.
Силвия Заркова завършва през 2015 г. с отличен успех бакалавърска
степен в спец. „Финанси”
в СA, а една година по-късно успешно се дипломира
в магистърска програма
„Финансов мениджмънт”.
В периода на своето обучение е активен участник
и победител в редица локални, национални и международни фо руми. През
2014 г. заема първо място
в кон курса „Млад икономист” в категория „Студенти”
с разработка на тема „Зелената икономика – въ зможности и предизвикателства”.
Като док торант разработва
дисертационен труд на тема
„Проблеми и предизвикателства пред управлението на

държавния дълг на еврозоната (по примера на Гърция и
Италия)”.
Беатрис Любенова завършва през 2017 г. с пълно отличие
и златна значка на СА „Д. А.
Ценов” своето бакалавърско
образование в спец. „Финанси”.
Тя също е носител на редица
отличия в национални конкурси. През 2017 г. е победител в
конкурса за именни стипендии

на фондация „Еврика” в направление „Икономика” на името
на акад. Евгени Матеев, а от
Съюза на икономистите бе класирана на второ място в конкурса „Млад икономист-2017”,
участвайки като студент в ОКС
„бакалавър”.

Àáñîëâåíòè äàðèõà ïàðè çà ñòèïåíäèè
íà ñòóäåíòè ñúñ ñîöèàëíà ïîòðåáíîñò
В рамките на държавния
изпит на випуск 2014–2018 г.
от специалност „Финанси”

„Проф. д-р Минко Русенов”
и съгласувано с волята на
дарителя е насочено за

в СА „Д. А. Ценов”, абсолвентите от задочна форма
на обучение направиха
дарение за подпомагане
на студенти със социална
потребност от 1-ви и 2-ри
курс. Дарението бе прието
от академична фондация

стипендии на двама финансисти, успешно приключили началните курсове на
обучение. Студентът-стипендиант от втори курс е
от гр. Плевен и страда от
детски паралич. Студентътстипендиант от първи курс

е от гр. Свищов, полусирак,
който сам се грижи за семейството си, като паралелно учи и работи.
В деня на полагане на
държавния изпит по специалността студентите–финансисти в задочна форма
традиционно организират
абсолвентски бал. Тази
година абсолвентите решиха да пренасочат част на
средствата си за бала към
една благородната кауза.
Преди да предадат дарението, студентите споделиха, че абсолвентския им
бал ще бъде с по-скромно
меню и без фойерверки,
защото искат средствата
да бъдат използвани за
нещо по-смислено и необходимо. По думите им,
тяхната инициатива е провокирана от дарителския
жест на Димитър Ценов,
който те смятат, че трябва
да бъде пример за всички
идни поколения.
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Àêàäåìèÿòà áå äîìàêèí íà
Ñòóäåíòñêèÿò òåàòúð îòíîâî ñ
íàãðàäà îò íàöèîíàëåí ôåñòèâàë ñèìïîçèóì îò „Îðåë íà Äóíàâà”
Ст удентският теат ър
при Ст удентски дом на
културата в Стопанска академия за втори път участва
през настоящата академична година в национа-

лен фестивал и за втори
път завоюва награда.
Третокурсникът Добрин
Тодоров и първокурсничката Галина Лазарова – и
двамата от специалност
„Счетоводство и контрол”,
участваха в XXI Национален фестивал на любител-

ските театри с международно участие „Каварна
2018”. Магията на Мелпомена докосна зрителите чрез
най-добрите театрални постановки – след провеждане на селективна
сесия, до участие
във фестива ла
бяха допуснати
22 спектакъла с
над 250 участници. Свищовският
студентски театър бе сред седемте младежки
ф ормац ии, из брани от кандидатствалите 14. С
пиесата на Петер
Турини „Лов на
плъхове”, под онлайн режисурата
на Сашо Петков,
двамата актьори
представиха чувствата,
желанията и отношението
на младите хора към консуматорското общество,
наречено от тях „плъховско”. За ролята му на „ТОЙ”
в пиесата, Добрин получи
трета награда за младежка мъжка роля.

Стопанска академия бе
домакин на симпозиум на
тема „Древното наследство и опазването му в България” – част от проявите в
XIV фестивал на античното
наследство „Орел на Дунава”. Гост-лектор бе проф.
д.и.н. Николай Овчаров
– археолог, общественик
и съветник на министъра
на културата. Във форума
участва и Мария Цанкова –
изп.директор на Асоциацията на дунавските общини
„Дунав”, а сред официалните гости бе народният представител д-р Станислава
Стоянова. Като домакин на
симпозиума, приветствие
към участниците и гостите
поднесе ректорът, доц. д-р
Иван Марчевски. Той връчи
на проф. Овчаров и на М.
Цанкова почетния знак
на свищовското висше
училище.
В своята лекция проф.
Овчаров (известен и като
българския Индиана Джоунс) представи инициативата „Мисия България”,
която популяризира в 10
държави приноса на България към световната ци-

вилизация. Говорейки за
опазването на древното
наследство в страната ни,

на трансграничния регион
Румъния-България”. Тя подчерта, че античният град

като обект на културно-историческия туризъм и част
от българската икономика,
лекторът обясни от какво
зависи и как може да се
привлече т уристически
поток към даден археологически обект или културно-исторически паметник.
Като пример, проф. Овчаров посочи археологическия комплекс Перперикон.
Мария Цанкова представи к улт урно-историческия маршрут „Римска
граница на територията

Нове край Свищов, който
е и естествената сцена на
фестивала „Орел на Дунава”, е включен сред основните обекти на маршрута.
Като домакин на проведения симпозиум, Стопанска академия обяви първия
фестивален ден като Ден
на отворените врати в Академичния музей, където
участниците във форума и
други гости на града имаха
възможност да се запознаят с историята на свищовското висше училище.

ÑÒÄ „Àêàäåìèê” èçêà÷è âðúõ Âåëüêà Ñâèùîâêà
è ïëàíèíñêèÿ ïúðâåíåö íà Ïîëøà
Студентско туристическо дружество „Академик” – Свищов проведе обхождане на част от
планината Високи Татри
в Словакия и райони
около нея, включено в
календарния план на
дружеството за автопешеходен туризъм през
м. юли 2018 г. Високите Татри са планинска
верига, която включва
най-високата част от
Татрите и е с най-голяма
надморска височина в
целия район на Карпатите, като по-голямата
им част се намира в
Словакия, а по-малката
част е в Полша. Основното ядро на масива и
всички най-високи върхове на планината са в
Словакия. Най-високият връх на планинската
верига – Герлаховски
щит (2655 м) е същевременно и най-високата
точка на страната. На

границата със Словакия
се намира и най-високата точка на Полша –
връх Риси.
Група от 10 опитни
туристи – членове на
академичното туристическо дружество, водена от Николай Нейков,
посети различни исторически и природни
забележителности в
Югоизточна Словакия
– средновековната крепост край Спиш, ледената пещера до гр. Рожнява, ждрелото Задел в
Национален парк „Словенски карст”, водопада в с. Хърхов, мемориала Андраши. В самата планина, по много
добре под държани
маршрути, свищовските
туристи достигнаха до
Щръбске плесо („плесо”
– езеро), Попра дске
плесо, Голямото, Жабешкото и Скалнатото
езера. С т ъпиха и на

изходните пунктове за
най-високите татрански върхове – Герла-

отнема около 10 часа
за изкачване и слизане. На следващия ден

ховски щит и Ломницки
щит, но недостатъчното
време, с което разполагаха, не им позволи да
организират изкачването им. Свищовските
т у ристи обаче изкачиха граничния връх
Риси (2503 м), който е
първенец на Полша и

групата изкачи високия
2038 м. връх с изненадващото за повечето
свищовлии название
Велька Свищовка (Голяма Свищовка) в Слова-

кия, където по традиция
при покоряването на
различни планински
височини, отново развя
българския трибагреник
и знамето на СТД „Академик”.
По думите на водача
на групата, престоят на
свищовските туристи
в Словакия и първото обхождане на този
маршрут, направено с
цел проучване, са били
съпътствани от хубаво
и подходящо за изкачване време, но веднага
след напускане на района, върховете на планината били скрити с
черни облаци, раздирани от светкавици. За да
направи целия обход,
10-членната група измина около 3000 км. с
автомобили.
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