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Думи на редактора

синьо  червено  жълто  черно

Академичният съвет на 
СА „Димитър А. Ценов” из-
бра с тайно гласуване за-
местник-ректорите за ман-
дат 2016-2020 г. На прове-
деното първо заседание на 
новоизбрания управленски 
орган на Свищовското висше 
училище, ректорът доц. д-р 
Иван Марчевски предложи 
броя на своите заместници 
и номинира конкретните ха-
билитирани преподаватели.

Проф. д-р Марияна Божи-
нова, която беше назначена 
за ВрИД ректор със заповед 
на министъра на образова-
нието, бе избрана от Акаде-
мичния съвет за зам.-ректор 
по учебна дейност. Тя ще от-
говаря за обучението на сту-
дентите в ОКС „бакалавър” и 
ОКС „магистър”.

Ресорът „Управление на 
качеството и развитие на 
академичния състав” е по-
верен на проф. д-р Георги 
Иванов. В неговите отговор-
ности попада и разработва-
нето на учебната документа-
ция и вътрешната норматив-
на база. Към момента проф. 
Иванов е ръководител на ка-
тедра „Контрол и анализ на 
стопанската дейност”. 

Зам.-ректор по науч но-
изследователска и про  ектна 
дейност ще бъ де доц. д-р 
Тодор Кръстевич, който към 
момента е ръководител на 
катедра „Маркетинг”. В не-
говия ресор ще бъдат Инсти-
тутът за научни изследвания, 
научните издания и участи-
ето на Академията в нацио-
нални и международни про-

екти. 
За зам.-ректор по сту-

дентска политика и институ-
ционални комуникации бе 
избран доц. д-р Николай Ни-
нов, директор на Академич-
ния център за кариерно кон-
султиране и връзки с общест-
веността. Ресорът на доц. 
Нинов обхваща приема на 
студенти, подпомагането им 
като кариерно консултиране, 
социално-битовите въпроси 
и алумни общността на Сто-
панската академия. 

Четиримата зам.-ректо-
ри встъпиха в длъжност вед-
нага след избирането им на 
26.02.2016 г.

С няколко свои решения, 
още на първото си заседа-
ние, Академичният съвет на-
прави и първите стъпки към 

промени, заложени в упра-
вленската програма на рек-
тора за мандат 2016-2020 г.                

Членовете на Съвета гла-
суваха редуциране на възна-
гражденията на ректора, не-
говите заместници и на де-
каните на четирите факулте-
та. С това решение ще бъдат 
намалени средствата за въз-
награждения не само на ръ-
ководството, но и за допъл-
нително възложена работа. 
Както обяви още в предиз-
борната си платформа доц. 
Марчевски, избраните на 
тези длъжности „ще работят 
повече, а ще получават по-
малко”, защото според него 
тази работа изисква практи-
чески повече отдаденост, а 
не финансова мотивация. 

(На 4 стр.)

ИЗБРАХА ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИТЕ НА СA 

През последните години 
името на нашата Академия 
често бе свързвано с негатив-
ни изказвания. Затова двой-
но по-голямо беше задовол-
ството ми от проведеното в 
края на февруари национал-
но състезание по икономика 
в Свищов. Пред голяма група 
ученици и учители от 16 учи-
лища в страната нашите пре-
подаватели и особено воде-
щият доц. д-р Николай Ни-
нов говореха разкрепостено 
за високите качества на на-
шето висше училище и вече 
с истинско самочувствие. А 
постепенно се забелязваше 
и отново порасналият инте-
рес към СА „Д. А. Ценов“ от 
страна на гостите. С две думи 
– това беше едно хубаво съ-
битие, което украси живота 
ни.  Да се радваме!

 

Да се радваме на 
хубавите моменти

Студенти от Стопан-
ската академия „Ди-
митър А. Ценов” чест-
ваха 138-та годишнина 
от освобождението на 
България на връх Шип-
ка. Желаещите възпи-
таници на Свищовско-
то висше училище да 
се поклонят пред под-
вига на българските оп-
ълченци и руските во-
ини стават все повече. 
Тази година стъпалата 
до легендарния връх 
изкачиха с трикольори 
в ръцете около 80 сту-
денти. С полагане на 
венци и цветя пред мо-
нумента с бронзовия 
лъв, те отдадоха дъл-
жимата почит на герои-
те, жертвали живота си 
за свободата на страна-
та ни. Свищовските сту-
денти присъстваха и на 
тържествения митинг 
на площада под връх 
Шипка. Походът до па-
метния връх, симво-
лизиращ желанието и 
единението на българ-
ския народ да извоюва 
свободата си, бе орга-
низиран от Студентския 
съвет.

Представители на 
академичната общност 
участваха и в тържест-
веното честване на На-
ционалния празник 
пред Паметника на сво-
бодата в Свищов – пър-
вият освободен град. 
Венци и цветя подне-
соха ректорът доц. д-р 
Иван Марчевски, пре-
подаватели, студенти и 
служители.

Студенти честваха 
3 март на Шипка

„Традиции и инова-
ции” е мотото на упра-
вленската програма на 
ректора на Стопанската 
академия „Димитър А. 
Ценов” за мандат 2016-
2020 г. Това мото пролича 
и в конкретните цели и 
приоритети, които пред-
ставиха на пресконфе-
ренция заместник-рек-
торите за развитието 
на Свищовското висше 
училище през следва-
щите 4 години. На среща 
с представители на раз-
лични медии ректорът 
доц. д-р Иван Марчевски 
представи управленския 
екип на Академията в 
лицето на номинирани-
те от него и избрани от 
Академичния съвет че-
тирима зам.-ректори по 
съответните ресори.

Управлението на учеб-
ната дейност е поверено 
на проф. д-р Марияна Бо-
жинова. В нейния ресор е 
включено обучението на 

студентите в ОКС „бака-
лавър” и ОКС „магистър”. 
Един от основните акцен-
ти в мандатната програ-
ма е разработването на 
нови учебни планове за 
ОКС „бакалавър”. Това, 
по думите на проф. Божи-
нова, е твърде належащо 
от една страна заради 
препоръки от Национал-
ната агенция за оценяване 
и акредитация относно 
фундаменталния блок от 
изучаваните дисципли-
ни, а от друга страна, за 
да придобият студентите 
компетенции, отговаря-
щи на потребностите на 
бизнеса. За обучението в 
ОКС „магистър” ще бъдат 
актуализирани учебните 
планове, а за дистанцион-
ната форма се предвижда 
разработване на нова, 
съвременна платформа 
за обучение. На фокус при 
дистанционната форма 
ще бъде и обучение на 
английски език в други 

магистърски програми, 
освен наличното по „Фи-
нансов мениджмънт”. 

„Горещата тема в ака-
демичната общност през 
последните години е 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж”. 
Така се нарича и новата 
оперативна програма, на 
която всички висши учи-
лища и научни институ-
ции в страната разчитат 
в следващите няколко 
години”. Това подчерта 
зам.-ректорът по науч-
ноизследователската и 
проектна дейност доц. д-р 
Тодор Кръстевич. В тази 
връзка той очерта прио-
ритетите за Стопанската 
академия в развитието 
на научните изследвания 
и реализацията на науч-
ни проекти в три основни 
пункта. Първият от тях е 
създаване на конвертиру-
ем научен продукт, който 
да е приет от бизнеса. 
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Амбициозни цели, базирани
на традиции и иновации,

си поставя управленският екип на СА
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За целта през този мандат 
Стопанската академия 
трябва да се доближи 
много плътно до профи-
ла на изследователските 
университети. Вторият 
ключов приоритет са ино-
вациите и по-конкретно 
дигиталните иновации, 
тъй като научните изслед-
вания в днешно време 
са тясно свързани с не-
прекъснат обмен на ин-
формация, сверяване на 
часовника със световните 
постижения, бързо при-
лагане на усвоено ноу-хау. 
В тази връзка доц. Кръсте-
вич заяви, че ще се акцен-
тира върху иновативни 
проекти, базирани на 
информационни и кому-
никационни технологии, 
които да подпомогнат 
работата на всички функ-
ционални и структурни 
звена в Академията. Той 
обобщи третия основен 
приорит с к лючовата 
дума „интернационали-
зация” по отношение 
на научните изследва-
ния в посока висока ви-
димост и разпознавае-
мост в международното 
пространство на препо-
давателите, които съз-
дават научния продукт 
в Свищовското висше 
училище. Доц. Кръсте-
вич сподели и конкретни 
стъпки, които ще бъдат 
предприети за да се ре-
ализират представените 
визионерски идеи.

Ре со р ът  „Ст уд е н т-
ска политика и инсти-
туционални комуника-
ции”, който е поверен на 
доц. д-р Николай Нинов, 
е свързан с приема на 
студенти, странични дей-
ности за студентите, кари-
ерното им консултиране 
и връзки с алумни асо-
циацията на Стопанската 
академия. Анализирайки 
факторите, които влияят 
на образователния пазар, 
доц. Нинов подчерта, че 
ще бъдат запазени до-
брите практики по от-
ношение на приема на 
студенти, сред които са 
директния маркетинг и 
провеждането на нацио-
нални ученически състе-

зания по икономика. Пред 
медиите той сподели, че 
продължават посещени-
ята в средните училища 
в страната, които са в 
рамките на „Кандидатсту-
дентски тур 2016“, и при 
които презентиращите 
екипи от студенти, док-
торанти и преподаватели 
от Академията са много 
добре посрещани. Освен 
това, на 18 и 25 март пред-
стоят още две издания 
на състезанията за сред-
ношколци в различни на-
правления, за които има 
заявен голям интерес. По 
отношение привличането 
на чуждестранни студен-
ти доц. Нинов коментира 
направените вече първи 
ст ъпки к ъм държави, 
в които има българска 
диаспора. Говорейки за 
кариерното консулти-
ране на студентите, зам.-
ректорът информира, че 
програма „Студентски 
практики” ще продължи, 
като очакванията са вто-
рата фаза да стартира 
в края на м. май с нови 
правила. Той припом-
ни, че в първата фаза на 
програмата са участвали 
4000 свищовски студен-
ти, които са имали въз-
можност да придобият 
професионални умения. 
Сред ключовите задачи в 
поверения му ресор доц. 
Нинов посочи и работата 
с бившите възпитаници 
на свищовската А лма 
матер. Само за пет годи-
ни са създадени над 50 
алумни клуба с повече 
от 2000 членове и целта 
сега ще бъде по-актив-
на комуникация и взаи-
модействие с хората от 
практиката, които да са 
в помощ на студентите. 

Зам.-ректор по акре-
дитация и управление 
на качеството е проф. 
д-р Георги Иванов, като 
в неговия ресор е и из-
растването на академич-
ния състав. Не случайно 
той взе последен думата 
защото всички предста-
вени от другите трима 
зам.-ректори инициативи 
трябва да бъдат осигуре-
ни с една изключително 
адекватна и ефективна 

система за управление 
и контрол на висшето 
училище. „Стопанската 
академия от години е но-
ватор в образователното 
пространство в България 
по отношение на сис-
темите за управление и 
ние ще продължим да ги 
развиваме”, каза проф. 
Иванов. Един от ключо-
вите аспекти за ресора, 
свързан с израстването 
на кадрите в Академията, 
е обучението в образо-
вателна и научна степен 
„доктор”, и развитие на 
всички останали членове 
на преподавателския със-
тав. По думите на проф. 
Иванов, „качеството” ще 
бъде основен приоритет 
не само по отношение 
на академичното израст-
ване, но и по отношение 
обучението на студентите 
и управлението на висше-
то училище.

„Заявените амбициоз-
ни идеи са подкрепени и 
с реални възможности”, 
заяви в края на прескон-
ференцията рек торът 
доц. д-р Иван Марчевски. 
Освен на изградените 
традиции през 80-годиш-
ната си история, Стопан-
ската академия ще зало-
жи и на иновации, които 
драстичната промяна на 
образователния пазар 
изисква като нови мерки 
и интензивен начин на 
развитие, повишаване на 
качеството, акцентиране 
върху научните изслед-
вания, повишаване ефек-
тивността на процесите. 
По думите на доц. Мар-
чевски, всичко това може 
да се реализира с общите 
усилия на управленския 
екип, преподавателите, 
служителите и студен-
тите на Стопанската ака-
демия.

Във връзка с избор-
ния процес в Академи-
ята, ректорът обяви, че 
два от факултетите вече 
имат избрани нови дека-
ни и факултетни съвети. 
Очаква се да приключат 
изборите и в другите два 
факултета, а до края на 
м. март да бъдат избра-
ни и ръководителите на 
катедри.

Амбициозни цели, базирани...
А) от състава на хабилитираните преподава-

тели:

1. Проф. д-р Андрей Боянов Захариев
2. Проф. д-р Анета Георгиева Денева
3. Проф. д-р Борислав Димитров Борисов
4. Проф. д-р Виолета Флорева Краева
5. Проф. д-р Георги Стефанов Иванов
6. Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
7. Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
8. Проф. д-р Марияна Върбанова Божинова
9. Проф. д-р Пенка Димитрова Шишманова
10. Доц. д-р Валентин Иванов Милинов
11. Доц. д-р Венцислав Симеонов Василев
12. Доц. д-р Веселин Димитров Попов
13. Доц. д-р Диана Карамфилова Ималова
14. Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев
15. Доц. д-р Жельо Вътев Вътев
16. Доц. д-р Иван Йорданов Андреев
17. Доц. д-р Иван Рашков Марчевски
18. Доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
19. Доц. д-р Маруся Иванова Смокова
20. Доц. д-р Николай Благоев Нинов
21. Доц. д-р Пенка Вълчева Горанова
22. Доц. д-р Росица Христова Колева
23. Доц. д-р Стефан Маринов Симеонов
24. Доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич
25. Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки

Б) от състава на нехабилитираните препода-
ватели:

1. Ас. Асен Петров Божиков
2. Ас. Петър Каменов Личев

В) от състава на докторантите и студентите:

1. Александра Петрова Петрова
2. Антонио Румянов Първанов
3. Владислав Любомиров Любенов
4. Георги Стефанов Димитров
5. Калоян Ангелов Петков

Г) от състава на административния персонал:

1. Валерий Атанасов Александров

Състав на Академичния 
съвет, мандат 2016-2020 г.

проф. д-р Иван Александров Върбанов – 
председател

доц. д-р Петя Емилова Попова – зам.-пред-
седател

доц. д-р Крум Петков Крумов - член
доц. д-р Людмил Иванов Несторов - член
Цветан Александров Цаков - член

Състав на Контролния съвет, 
мандат 2016-2020 г.
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В първите за тази ака-
демична година нацио-
нални ученически със-
тезания по икономика, 
организирани от Стопан-
ската академия „Дими-
тър А. Ценов”, участваха 
около 130 средношкол-
ци. Като домакин на 15-
то издание на национал-
ния форум, участниците 
приветства директорът 
на Академичния център 
за кариерно консултира-
не и връзки с обществе-
ността доц. д-р Николай 
Нинов. Представяйки 
участ ниците, той пояс-
ни, че това издание, ор-
ганизирано в четири на-
правления, е провокира-
ло представители на 16 
училища от 13 града: ПГТ 
„Д-р Васил Берон” и Ста-
ропрестолната гимназия 
по икономика – Вели-
ко Търново, СОУ „Васил 
Кънчов” и СОУ „Козма 
Тричков” – Враца, ПГИ 
„Рачо Стоянов” – Дря-
ново, ДФСГ „Интелект” 
– Плевен, ПГИ „Робер 
Шуман” – Разград, СОУ 
„Възраждане” – Русе, 
ДТГ „Д. Хадживасилев” 
и ПГЛПС – Свищов, ПГСУ-
АУ „Атанас Буров” – Си-
листра, ТГ „Княз Симеон 
Търновски” – Стара Заго-
ра, ПГИИ „Джон Атана-
сов” – Търговище, СОУ 
„Васил Воденичарски” 
– Хайредин, ФСГ „Ата-
нас Буров” – Хасково, ТГ 
„В. Е. Априлов” – Червен 
бряг. С „Добре дошли!” в 
света на Свищовското ви-
сше училище, учениците 
и техните учители при-
ветстваха ръководители 
и представители на кате-
дрите, съорганизатори в 
отделните направления. 

Всички ученици, уч-
аствали в националните 
състезания по икономи-
ка в различните направ-
ления, получават серти-
фикати, с които могат да 
кандидатстват за прием 
във висши училища, като 
в Стопанската академия 
могат да бъдат записани 
за студенти по първата 
желана специалност.

Н а й - м н о г о б р о й н и 
бяха участниците в на-

правление „Управление 
на проекти”, организира-
но от катедра „Стратеги-
ческо планиране”. Мен-
торите, които подпома-
гаха екипите, са студен-
ти в III и IV курс от двете 
специалности към кате-
драта – „Публична адми-
нистрация” и „Стратеги-
ческо и бизнес планира-
не”. Голямата награда и 
първо място журито при-
съди на екип № 3 „Граж-
дани на света” с ментор 
Поли Любенова, който 
работи в тематичната об-
ласт „Туризъм”. 

В направление „Биз-
нес информатика” се 
състезаваха 24 ученици 
от седем училища. От-
правеното към екипи-
те предизвикателство от 
катедра „Бизнес инфор-
матика” бе да създадат 
проект на Web сайт на 
събитието „Национална 
конференция „Софтуер-
ни приложения за мо-
билни устройства”. Мен-
тори на ученическите 
отбори бяха студенти от 
спец. „Бизнес информа-
тика” в III и IV курс. На 
първо място журито кла-
сира екипa на Цветелина 
Петрова от ПГТ – В. Тър-
ново, Илиан Георгиев от 
СОУ „Възраждане”- Русе 
и Петьо Кирилов от ДТГ- 
Свищов с ментор Милен 
Костадинов. 

Направление „Управ-
ленски решения в меж-
дународния бизнес” пре-
дизвика 22 средношкол-
ци от пет училища. Ор-
ганизаторите от катедра 
„Международни ико-

номически отношения” 
бяха подготвили делова 
игра, в която учениците 
трябваше да изпълняват 
консултантска услуга за 
чуждестранна компания, 
търсеща възможност за 
международна експан-
зия. Учениците трябваше 
да препоръчат форма за 
навлизане на българския 
пазар като отчитат осо-
беностите на компания-
та, характеристиките на 
българската икономика 
и възможностите за при-
съствие на световния па-
зар от българска тери-
тория. Най-добре пред-
ставилият се отбор беше 
отличен с грамота на 
клуба на възпитаници-
те на специалност МИО. 
Специалната награда по-
лучиха Джем Мехмедов 
и Христина Христова от 
ФСГ – Хасково, Десис-
лава Вълкова, Симона 
Аврамова и Юлия Атана-
сова от ДТГ – Свищов. 

Участниците в направ-
ление „Застраховане и 
осигуряване” се състе-
заваха индивидуално и 
сами изтеглиха задани-
ята си. Като мениджъри 
на застрахователно дру-
жество (за участниците 
в направление застра-
ховане) или на пенсион-
но осигурително друже-
ство (за участниците в 
направление осигурява-
не), учениците трябваше 
да разработят и предло-
жат нов застрахователен 
или осигурителен про-
дукт, с който да отгово-
рят на потребностите на 
потенциалните клиенти. 

Освен това, среднош-
колците трябваше да 
оформят предложение 
към застрахователните 
по средници с цел стиму-
лиране на продажбите. 
Трябваше да покажат и 
начините, чрез които ще 
промотират новия про-
дукт. 

В ролята на ментори 
бяха двама редовни док-
торанти от катедра „За-
страховане и социално 
дело” и три студентки от 
IV курс, спец. ЗСД. В ка-
тегория „Застраховане” 
първо място завоюва Де-
бора Бойкова от Староп-
рестолната гимназия по 
икономика, В. Търново. В 
категория „Осигуряване” 
първо място журито при-
съди на Анелия Минков-
ска от СОУ „Васил Кън-
чов”, Враца.

В рамките на 15-то 
издание на национал-
ните ученически състе-
зания по икономика се 
проведе и традиционна-
та работна среща между 
представители на Сто-
панска академия и учи-
телите, придружаващи 
своите възпитаници. В 
качеството си на зам.-
ректор по студентска по-
литика и институционал-
ни комуникации, доц. 
Нинов представи визия-
та на академичното ръ-
ководство за партньор-
ство със средните учили-
ща. Ръководителите на 
четирите катедри комен-
тираха с учителите какви 
форми на допълнително 
обучение и квалифика-
ция и каква специализи-

рана литература може да 
осигури Академията за 
преподавателите по съ-
ответните икономически 
дисциплини в средните 
училища. Сред дискути-
раните теми бяха и под-
държаните тесни връзки 
с практиката, подпомага-
щи както обучението на 
студентите, така и пос-
ледващата им кариерна 
реализация. По искане 
на учителите бе обсъде-
на възможност за лек-
ционни курсове, които 
академични преподава-
тели да изнесат на място 
в средните учебни заве-
дения.

Състезанията бяха во-
дени от доц. д-р Николай 
Нинов, директор на Ака-
демичния център за ка-
риерно консултиране и 
връзки с общественост-
та и заместник ректор 
по студентска политика 
и институциални кому-
никации. В началото гос-
тите бяха поздравени и 
от доц. д-р Галина Заха-
риева – ръководител на 
катедра „Международни 
икономически отноше-
ния“, доц. д-р Петя По-
пова от катедра „Бизнес 
информатика“, доц. д-р 
Румен Ерусалимов от ка-
тедра „Застрахователно 
и социално дело“ и ас.  
д-р Юлиян Господинов от 
катедра „Стратегическо 
планиране“. В поздрави-
те си към гостите те при-
зоваха: “Добре дошли в 
нашия свят!“ 

Проведеното 15-то 
издание на национални 
ученически състезания 
по икономика даде въз-
можност и на победите-
лите в националния кон-
курс за ученическо есе, 
организиран от Стопан-
ска академия, да получат 
своите награди и призна-
ния в Свищов. Конкурсът 
предизвика 140 сред-
ношколци от страната с 
поставените две теми: 
„10 причини да продъл-
жа образованието си в 
България” и „10 причини 
да продължа образова-
нието си в чужбина”. 

Алма матер

Средношколци от 16 училища участваха в 
националните състезания по икономика в СA
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„10 причини да продължа образованието си в България”
 Първо място
Десислава Неделчева Попова – Професионална гимназия 

по селско стопанство „Никола Пушкаров“ – гр. Попово, 11 клас
 Второ място
Евелин Руменова Георгиева – СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. 

Червен бряг, 11 клас
Ирена Руменова Георгиева – Професионална гимназия по 

туризъм  „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново, 12 клас
 Трето място
Екатерина-Мария Ангелова Костадинова – Национална тър-

говско-банкова гимназия  – гр. София, 11 клас
Михаела Стефанова Габровска – Национална финансово-

стопанска гимназия – гр. София, 11 клас
Христина Тихомирова Тасева – Професионална гимназия по 

икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, 11 клас
 

 „10 причини да продължа образованието си в чужбина”
 Първо място
Александрина Николаева Угренова – СОУ „Васил Левски“ – 

гр. Карлово, 12 клас (английски език)
Християна Данаилова Раева – СОУ „Йордан Йовков“ – гр. 

Тутракан, 11 клас (английски език)
 Второ място
Ива Иванова Ранковска – Национална Априловска гимна-

зия – гр. Габрово, 11 клас (немски език)
Инна Петкова Стоянова – Първа езикова гимназия – гр. Ва-

рна, 11 клас  (немски език)
Трето място
Албена Минчева Цачева – Езикова гимназия „Проф. д-р 

Асен Златаров“ – гр. Велико Търново, 11 клас (български  език)
Михаела Христова Пенчева – СОУ „Васил Левски“  – гр. Тро-

ян, 12 клас (испански език)
Нелина Пламенова Петрова  – Професионална гимназия по 

стопанско управление, администрация и услуги  „Атанас Бу-
ров“  – гр. Силистра, 11 клас (френски език)         

Национален конкурс за есе 

(От 1 стр.)
В унисон с обещанието, 

което новият ректор даде 
пред Общото събрание, Ака-
демичният съвет прие изме-
нения в досегашния Правил-
ник за прилагане на Закона 
за развитие на академичния 
състав в Стопанската акаде-
мия. Взето беше решение за 
закриване на Академична-
та експертна комисия, която 
при съществуването й може-
ше да бъде използвана като 
инструмент за намеса в про-
цедурите по академично из-
растване на преподаватели-
те.

Членовете на Академич-
ния съвет приеха отчета за 
изпълнението на бюджета 
за 2015 г. и гласуваха Бюджет 
2016 г. Според финансовия 
директор проф. д-р Геор-
ги Баташки, новият бюджет 
е така разчетен, че да няма 
притеснения за финансово-
то състояние на Стопанската 
академия. Той увери члено-
вете на Съвета, че не същест-
вува и най-малкото съмне-
ние за запазване на сегашни-
те работни места и текущи-
те възнаграждения за рабо-
тещите в Академията. Сред 
точките в дневния ред на 
заседанието бяха още проек-
тобюджетът на Студентския 
съвет, план-приемът за след-

ващата учебна 2016/2017 го-
дина, таксите за кандидат-
стване и обучение. С други 
свои решения Академични-
ят съвет отмени нормативни 
документи, засягащи статута 
на бившите ректори и почет-
ните професори на Свищов-
ското висше училище, по си-
лата на които те получаваха 
допълнителни привилегии 
и възнаграждения в разрез 
с академичните принципи 
и морал. Тези решения бяха 
гласувани по предложение 
на ректора доц. Марчевски, 
което бе поредно доказа-
телство за устояване на виж-
данията му, заявени още в 
началото на предизборната 
кампания.

По-голямата част от реше-
нията бяха взети с абсолютно 
мнозинство от членовете на 
Академичния съвет след ши-
роко обсъждане, като в деба-
тите активно се включиха и 
представителите на студен-
тите и докторантите. След 
провеждане на първото за-
седание на Академичния съ-
вет и избора на зам.-ректори, 
предстои избор на ръковод-
ните органи на факултетно 
и на катедрено ниво. На съ-
ответни заседания ще бъдат 
избрани декани на четирите 
факултета, а след това и ръ-
ководители на катедрите.

Стопанската акаде-
мия „Димитър А. Ценов” 
взе участие във 22-то из-
дание на „Кандидатсту-
дентска борса”, което 
по традиция бе откри-
то в София, а до края на 
март ще се проведе в 
още осем български гра-
дове. Събитието, в кое-
то участват почти всич-
ки висши училища у нас, 
има за цел да представя 
българското висше обра-
зование, да среща пред-
ставители на висшите 
училища с ученици и тех-
ните родители като ги на-
сърчава да продължават 
образованието си, както 
и да привлича и задър-
жа младите хора в Бъл-
гария. 

Свищовската акаде-
мия бе представена от 
ръководителя на отдел 
„Бакалавърско обуче-
ние” Галя Божкова, Ли-
лия Минкова и Петя Ки-
рилова – старши инспек-
тори съответно в редов-
но и в задочно обучение. 
Изложението се състоя 
в Университета по архи-
тектура, строителство и 

геодезия (УАСГ), където 
сред официалните гос-
ти на откриването бяха 
доц. д-р Мария Фъртуно-
ва – директор на дирек-
ция „Висше образова-
ние” при МОН, ректори 
и зам.-ректори на висши 
училища. „На добър час 
в кандидатстудентската 
кампания!” пожелаха на 
участниците в изложени-
ето доц. д-р Димитър Ге-
оргиев – председател на 
сдружение „Кандидат-
студентска борса”, рек-
торът на УАСГ проф. д-р 
инж. Иван Марков и доц. 
Фъртунова. Щандът на 
Стопанската академия 
по сетиха кандидат-сту-
денти, проявяващи ин-
терес към обучение как-
то в ОКС „бакалавър”, 
така и в ОКС „магистър”. 
Те получиха актуална и 
подробна информация 
от носно условията за 
кандидатстване, прием, 
форми на обучение, со-
циално-битови условия, 
възможности за реали-
зация след завършване 
на висшето образование 
и др. Част от посетители-

те се възползваха от въз-
можността да поздравят 
представителите на Сви-
щовското висше учили-
ще за избора на доц. д-р 
Иван Марчевски за рек-
тор. Специални поздрав-
ления отправи и Виолета 
Младенова – финансов 
директор на УАСГ, която 
също е завършила ви-
сшето си образование в 
Свищов.

За представянето на 
Стопанската академия 
в изложението в София 
бе излъчен репортаж в 
предаването „Кариера” 
по ТВ „Европа” на 5 март 
2016 г. Свищовското ви-
сше училище участва и 
в предстоящите издания 
на изложението „Канди-
датстудентска борса” в 
Пловдив, Монтана, Ве-
лико Търново, Добрич, 
Варна, Бургас, Хасково 
и Стара Загора. Канди-
дат-студентите могат да 
посетят щанда на Сто-
панска академия в тези 
градове и да получат не-
обходимата им инфор-
мация на удобно за тях 
място.

СА участва в „Кандидатстудентска борса – 2016“

„Индустриална бизнес 
икономика“ е най-предпо-
читана от първите канди-
дат-студенти в Стопанската 
академия „ Димитър Апос-
толов Ценов“ – Свищов за 
прием 2016 в ОКС „бакала-
вър“. Тази специалност е по-
сочена като първа желана и 
от първия подал документи 

– Паулина Асенова от село 
Петърч, Софийска област, и 
от кандидат-студента с най-
висока оценка от първия 
проведен изпит – Елеонора 
Миланова от София.

За академичната 2016/2017 
учебна година Свищовското 
висше училище осъществя-
ва прием оп 17 специално-

сти в направления „Иконо-
мика“ и „Администрация и 
управление“. 

Най-предпочитаната специалност 

Избраха заместник-ректорите на СA 

Стопанската академия в Свищов - едно привлекателно висше училище


