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Уважаеми колеги,
С искрено вълнение
отбелязваме деня, в
който всички ние тържествуваме като народ. На 24 май отново
и отново съпреживяваме най-хубавия ден
от най-красивия месец и душата ни се облива със светлина. На
този ден, под звуците на „Върви, народе
възродени”, ние отдаваме почит и възхвала към делото на светите братя Кирил и
Методий! Изразяваме преклонението си
пред просвещението,
пред българската духовност, пред всичко,
което в годините на
национален подем и
страдания сме съградили и съхранили за поколенията.
Това е празник, който ни обединява въпреки
политическите и личностните ни
пристрастия, където
и да се намираме по
света. В него е фокусирана националната
ни идентичност, изградена върху писмената на равноапостолите от Солун и техните последователи.
На тях дължим тържеството си като народ, защото азбуката

и книжнината станаха движещата сила на
българския възход през
годините, знанието се
превърна в сила, която
ни вдъхновява и обединява въпреки различията. Езикът, културата и литературата
са онази здрава сплав,
която ни държи заедно, и благодарение на
която с основание се

гордеем, „че и ний сме
дали нещо на света”…
24 май е един от
най-светлите и истински празници и защото таи в душите
ни топлия спомен за
букета за онзи учител, който е направил човек всеки един
от нас. В този празник
има нещо неповторимо, което всеки носи в

себе си от първото “а,
б” до последния си издъх. Носи го в словото,
което звучи в душата
му и осветява разума
и мислите му. Носи го
в спомена за майските
цветя, окичили ликовете на светите братя,
и за училищния звънец, който празнично
оглася тържеството
на буквите. На този
ден сякаш се срещат
далечните и сегашните лъчи на българската просвета и наука,
килийните училища и
днешните академии,
празнува цялата академична общност. Затова на 24 май изразяваме обичта си към
българското
писмо,
признателността
към творците на българската национална
духовност, към нашите учители, преподаватели, към науката,
която ни води по пътя
на знанието.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА
БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!
Доц. д-р
Иван МАРЧЕВСКИ,
ректор

Ректорът посрещна посланика на Палестина

Ректорът на Стопанската академия доц. д-р
Иван Марчевски прие
на официална среща
Негово превъзходителство д-р Ахмед ал Мадбух – извънреден и пълномощен посланик на
Палестина в Република
България и доайен на
дипломатическия корпус у нас. Гостът бе посрещнат пред барелефа
на дарителя Димитър
Ценов от ректора, зам.ректора доц. д-р Тодор
Кръстевич и проф. д.и.н.
и д.п.н. Карим Наама –
координатор на Евроарабския център към
Стопанската академия.
Работната среща се
състоя по покана на

Бъдещето на Стопанската академия „Димитър А. Ценов”, потребностите на младите хора и реалностите на образователния пазар коментира ректорът доц. д-р Иван Марчевски в предаването „България днес”, из-

лъчено по БНТ 2 на 27.04.2016г. Темата
на разговора с доц. Марчевски бе „Българските висши икономически училища в контекста на новите пазарни условия – реалности и предизвикателства”.

ректора, а самото посещение на посланика,
придружаван от първия
секретар на посолството Зухер ал Ашуах, бе
осъществено със съдействието на Евро-арабския център. Домакините и дипломатът обсъдиха възможности за
сътрудничество между
Свищовската академия
и университети от Близкия Изток и Северна Африка. Първоначалните
стъпки, които бяха набелязани, са свързани със
сключване на двустранни договори между Стопанската академия и
университети от региона
и изграждане на мрежи
(На 3 стр.)
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Кръгла маса дискутира отворените иновации

Кръгла маса на тема
„Отворените
иновации:
Нов тип коопериране между образованието и бизнеса” се проведе в Свищов,
организирана от Стопанската академия „Димитър
А. Ценов” и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ), със специалното участие на зам.-министъра на икономиката Даниела Везиева. С „Добре
дошли в Свищов – градът
на традициите и на младите хора”, гостите приветства проф. д-р Маргарита
Богданова – директор на
Института за научни изследвания към Стопанската академия. Тя изрази
благодарност от името на
домакините към Даниела
Везиева, за която подчерта, че е не само възпитаник
на Стопанската академия,
но е и човек, „разпознаващ важните проблеми за
висшите училища в България”. Във форума участваха
Марияна Хамънова – Рондини – представител на
КРИБ, проф. Венелин Терзиев – защитил академичната степен д.ик.н. в Стопанската академия, академичното ръководство в
лицето на ректора доц. д-р
Иван Марчевски, зам.-ректорите и деканите на факултети, ръководители на
катедри, центрове и звена,
представители на ИНИ.
Кръглата маса откри
ректорът доц. д-р Иван
Марчевски, който подчерта важността на темата
за бъдещето на научните
и
теоретико-приложните изследвания в рамките
на Стопанската академия
и на българските висши
икономически училища.
Доц. Марчевски коментира основните аспекти
на дискусията, сред които
са възможностите на експертите и специалистите в
управленската наука като
необходим и задължителен елемент от пазарната
реализация на проекти за
технологични и технически
решения, както и възможностите за теоретико-приложни изследвания в посока разработване на национални стратегии, планове
и други програмни документи, в които преподаватели от Стопанската академия могат да участват

по-активно като експерти.
Ректорът акцентира и върху това как по-добре може
да се интегрират теоретичните постижения на икономическата наука в бизнес
средата чрез прилагане на
подходящ инструментариум, какъвто могат да бъдат
възможностите за кандидатстване по оперативни
програми.
„Без иновации научноизследователска и развойна дейност, както и висока професионална квалификация, е невъзможно
да бъдем конкурентноспособни на глобалния пазар”, заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. По думите й
България все още е в класацията на плахите иновативни държави, но е втора
по динамика на иновации.
Това се дължи както на факта, че бизнесът търси все
повече иновации, така
и на научната приложна
общност, която разработва въпросните иновации.
„Идеята на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)
е да очертае рамката и тематичните области, където могат да се срещнат на
едно място бизнесът и науката”, поясни Везиева. Според нея, приложната икономическа наука има много важно място в общия
иновационен процес и в
постигането на високи резултати в бизнеса, тъй като
добрият бизнес е свързан
с доброто управление, а
именно в икономическите
висши училища студентите

придобиват необходимите
управленски компетенции
и знания. През 2014 г. разходите за наука са били 0,6
% от БВП, през 2015 са 0,8
%, а целта е до три години средствата за приложна
наука да се увеличат и да
достигнат до 1,5 %. Зам.министър Везиева поясни,
че ИСИС ще бъде реализирана чрез финансовите
инструменти на оперативна програма „Иновации и
конкурентноспособност”,
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Националния бюджет в рамките
на тригодишната бюджетна прогноза, Националния
иновационен фонд и Националния фонд за научни изследвания. „Отворените иновации трябва да
навлязат в малките фирми,
а пресечните точки между тези програми ще им
дадат възможност да внедрят иновации, чрез които да постигнат по-високи
резултати. Аз съм убедена,
че ако се обединим в усилията си – правителство,
висши училища и бизнес,
тази стратегия за интелигентна
специализация,
която е водеща в много от
оперативните програми,
ще стане един добър и работещ документ”, каза още
Даниела Везиева.
Темата за асоциираното
партньорство между бизнеса и науката коментира
и представителят на КРИБ.
Според Марияна Рондини фирмите имат нужда от
пазарна ориентация, подобряване на качествения

персонал и развитие на
иновациите. В рамките на
дискусията бяха изразени
мнения, че именно пазарната реализация е „болното място” на иновациите в
България. Без пазарна реализация иновационният процес е недовършен и
неустойчив, не генерира
добавена стойност, той е
рисков, неуправляем, финансово и социално неоправдан. Участниците в
кръглата маса се обединиха около становището,
че иновациите са ключов
фактор за икономическото
развитие и просперитета
на едно общество. В тази
връзка бе дискутирана необходимостта от разработване и реализиране на политики за стимулиране на
иновациите и на взаимодействието между университетите и бизнеса с цел
изграждане на „икономика на знанието”. Коментирано бе мястото на Стопанската академия в процесите, както и конкретни идеи
относно участието на Свищовското висше училище.
Подчертано бе, че през
настоящия
програмен
период 2014-2020 г. основният документ, който
предвижда качествен скок
в иновационното представяне на страната ни е
Иновационната стратегия
за интелигентна специализация. Стратегическата
цел, поставена в този документ, е до 2020 г. България да премине от групата на „плахи” иноватори в
групата на „умерени” иноватори.

Открита
лекция
Катедра „Бизнес информатика“ проведе открита лекция на тема „Интернет на нещата“ пред
ученици от специалност
„Икономическа информатика“ от Държавната търговска гимназия „Димитър
Хадживасилев“. Проявата
се състоя в аудитория 401
на Стопанската академия.
В началото доц. д-р
Веселин Попов - ръководител на катедра „Бизнес
информатика“, обясни, че
това е поредната инициатива, която катедра „Бизнес информатика“ организира за ученици. Той посочи, че в момента 13 ученика от ДТГ „Димитър Хадживасилев“ се обучават
в безплатния курс „Програмиране на уеб приложения с PHP”, воден от ас.
Ангелин Лалев. По време
на лекцията водещият ас.
Асен Божиков представи
цялостната концепция, известна под наименованието „Интернет на нещата“
(Internet of Things (IoT)) –
от възникване на идеята,
през началните трудности
до широкото разпространение на т.нар. „умни“ устройства в наши дни, новите предизвикателства,
появяващи се в резултат
на тяхното използване. Нееднократно беше споменато, че „Интернет на нещата“ ще промени начина
на живот и работа в резултат на навлизането на все
повече физически устройства, които „виждат, чуват
и чувстват”. Значителна
част от презентацията на
лектора беше посветена
на приложението на Интернет на нещата.
След
презентацията
всеки от учениците имаше
възможност да провери
степента на усвояване на
новите знания по темата
посредством електронен
тест. Всички от присъстващите се справиха успешно
с поставената от лектора
задача. В края на лекцията
доц. Веселин Попов представи катедра „Бизнес информатика“ и специалността, в която тя обучава
студенти. Откритата лекция с лектор ас. Асен Божиков е сред поредицата
събития, които преподавателите от катедра „Бизнес
информатика“ посвещават
на 50-годишния юбилей
от основаването на катедрата.
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Стопанската академия
„Димитър А. Ценов” връчи наградите от националния конкурс „Най-добра областна администрация 2015 г.” Резултатите от
проведеното
проучване
бяха обявени на тържествена церемония в София,
на която присъстваха представители на държавната
администрация, областни
управители, академични
преподаватели и студенти. Сред гостите на събитието бяха Павел Иванов
– изп. директор на Института по публична администрация към Министерския
съвет, Красимир Божанов
– директор на дирекция
„Модернизация на администрацията” и други експерти от администрацията на Министерския съвет,
ръководители на катедри
от УНСС, Югозападния университет – Благоевград и
Техническия университет –
Габрово.
С приветствие към участниците, церемонията откри ректорът на Стопанската академия доц. д-р
Иван Марчевски. Говорейки за целите на провеждания конкурс и очакваните
резултати, той сподели, че
част от мотивацията е да се
скъси дистанцията между
теорията и практиката и да
се стимулира конкуренцията между областните администрации. Правото на
Стопанската академия да
провежда конкурса доц.
Марчевски обясни с факта, че това е висше училище с 80-годишна традиция,
което повече от 20 години
обучава студенти в сферата на публичната администрация, а самите преподаватели са добре познати в практиката и могат да
дадат обективна и безпристрастна оценка за получените резултати.
В поздравителния адрес, изпратен за официалната церемония по наг-

(От 1 стр.)
за съвместни научни изследвания. Коментирана бе и съвместната дейност на следващ етап в
сферата на обучението
на студенти. Ректорът
доц. Марчевски и Негово превъзходителство
д-р Мадбух договориха
първи стъпки за контакти с палестинския университет Абудис, за които посланикът лично се
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СА връчи наградите от националния конкурс
"Най-добра областна администрация 2015"
раждаването, народният
представител Георг Георгиев приветства усилията на
Стопанската академия и на
целия екип на конкурса за
разработването на система
за оценка на административния капацитет на публичните администрации,
чрез която да се даде възможност за независима и
обективна оценка на административното функциониране на областните администрации в страната. С пожелания за успех и просперитет на Стопанската академия, депутатът отдава
признание на Свищовското
висше училище, което по
думите му „дава познания
и умения, свобода за избор
и шанс за реализация”.
Резултатите от проведените за 2015 г. проучвания
обяви председателят на
журито проф. д-р Борислав
Борисов, преподавател в
катедра
„Стратегическо
планиране” и инициатор
на конкурса. Той поясни, че
работата по провеждането на националния конкурс
за „Най-добра администрация” стартира през 2013 г.,
когато е разработена методика за оценяване на организациите от публичния
сектор с 42 критерия. Из-

следването се провежда
в различни сфери от дейността на администрациите
като стратегическо и оперативно планиране, финансово управление и контрол, в
т.ч. управление на риска и
мониторинг, управление на
информацията, публичност
и откритост, управление на
човешките ресурси, управление на собствеността,
контрол върху индивидуални и нормативни административни актове. Методиката е съгласувана с главния секретар на Министерския съвет на Република
България и с Института по
публична администрация
(ИПА) към Министерския
съвет. За събиране на необходимата информация за
най-добра администрация
за 2014 г. е разработен въпросник, специално за областните администрации, а
за 2015 г. фокусът отново е
върху администрациите на
областните управители, за
да се види какъв е напредъкът спрямо предходната година. „Ефективността,
капацитетът, прозрачността
и иновативността на публичния сектор са от ключово значение за постигането
на всички цели, заложени в
стратегията „Европа 2020”,

каза проф. Борисов. Той
подчерта, че нов момент в
тазгодишния конкурс е, че
набирането на емпиричната информация, посещенията на място и попълването на въпросниците е извършено от студенти от ІV
курс, специалност „Публична администрация” от Стопанската академия. Междувременно, в Патентното
ведомство на Република
България е регистрирана
търговската марка „Най-добра администрация”, която
проф. Борисов дари на Свищовското висше училище.
Поканата за участие в
конкурса за 2015 г. са приели 21 областни администрации. Пет от тях получиха награди в пет тематични направления, а една
беше отличена за цялостна дейност. Наградите са
присъдени от жури, в чийто състав са Павел Иванов
– директор на ИПА, проф.
д-р Маргарита Богданова
– ръководител на катедра
„Стратегическо планиране” към Стопанската академия, д-р Снежана Димитрова – член на УС на
Професионалното обединение на държавните служители, доц. д-р Валентин Василев – от катедра

Ректорът посрещна посланика...
ангажира да съдейства.
Неофициално ръководството отправи покана към д-р Мадбух
да бъде сред гостите на
предстоящото през есента честване на 80-годишния юбилей на свищовското висше училище. Дипломатът с удоволствие прие поканата
и дори изрази желание

да посредничи пред посланици на други държави, които също да гостуват на честванията.
В края на работната среща домакините
и гостът си размениха
подаръци. Негово превъзходителство получи
плакет на Стопанската
академия и книгите на
проф. Р. Радков за сви-

щовското висше училище - „Началото” и „Дарителят”.
Посланикът
подари на доц. Марчевски и на проф. Наама
плакети, изработени по
негова идея, с благодарност за приноса в развитието на отношенията
между България и Палестина.
Посещението на д-р

„Публично-правни науки
и публичен мениджмънт”
към ЮЗУ „Неофит Рилски”
– Благоевград и студентката от Стопанската академия Аделина Григорова,
ІV курс, специалност „Публична администрация”. Наградата
„Най-прозрачна
областна администрация”
получи област Търговище.
Като „Най-целево ориентирана” бе обявена областната администрация
Силистра. „Най-отворена
за сътрудничество” е областната администрация
в Разград. За „Най-проектно ориентирана” бе определена администрацията
на област Русе, а за „Найиновативна” – областната
администрация в Благоевград, която бе носител на
голямата награда в първото издание на конкурса.
Наградите в петте категории връчиха ректорът на
Стопанската академия и
членове на журито.
Призът „Най-добра областна администрация за
2015 година за цялостна
дейност” ректорът връчи
на областния управител на
Кюстендил.
Освен плакет и грамота, Виктор Янев получи и
реплика на оригиналната
сабя на Васил Левски като
символ на държавността.
„Приемам тази награда
с чувство на отговорност
и благодарност”, каза областният управител на Кюстендил като подчерта, че
заслугата за това признание е на всички служители
в администрацията.
Представителите на наградените областни администрации изразиха благодарност към организаторите на конкурса и към
студентите, реализирали
посещенията и проучванията в над 20 града и обещаха да продължат все така
качествено и отговорно да
изпълняват своите задължения.

Ахмед ал Мадбух съвпадна с церемонията
по дипломиране на магистри, към която гостът
прояви интерес и изяви
желание да присъства
на следващо дипломиране на свищовски студенти. Посланикът посети Академичния музей,
където се запозна с историята на висшето училище и положи подпис в
почетната книга.

май 2016

Страница 4

Участие в международна конференция

Представителите
на
Академичния център за
кариерно консултиране
и връзки с обществеността гл. ас. д-р Радосвета
Кръстева-Христова – главен координатор и ас. д-р
Юлиян Господинов – координатор „Образователен
маркетинг“ взеха участие
в Международната конференция „Образование
и бизнес - Бъдещите лидери“ (гр. София, 11.05.2016
г.). Събитието бе организирано от Bulgaria ON AIR
и Bloomberg TV Bulgaria.
Във фокуса на вниманието бяха теми, свързани с
търсене на отговор на въпросите как образованието помага на младите хора
да изградят лидерски качества и как компаниите
откриват и развиват лидери. Модератор на конференцията беше Дориана Ранкова - журналист от
Bloomberg TV Bulgaria, автор и водещ на предаването „Инвестбук“.
На форума Стопанската
академия „Димитър А. Ценов“ участва с рекламен
банер, поставен във фоайето пред залата, както и с
рекламно-информационни материали, вложени
в папките на близо 200
участници - представители на образователния сектор, правителството, неправителствени организации, компании, студенти и
медии.
При откриването на форума приветствия към организаторите и участниците отправиха Димитър Шумаров – изпълнителен директор на Пощенска банка, както и Васил Велев
- председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ)
и изпълнителен директор
на „Стара планина Холд“
АД.
Лектори на конференцията бяха:
• Роберто Патраси - откривател на таланти за ФК
„Милан“ до 2013 г., правен съветник на футболната федерация на Италия по закона за спорта
за начинаещи и в сектора
спортни игрища и терени
от изкуствена настилка;
• Огнян Траянов - председател на българската
мрежа на Глобалния договор на ООН, собственик
и изпълнителен директор
на софтуерната компания
„ТехноЛогика“, член на
Контролния съвет на Българската асоциация по ин-

формационни технологии
(БАИТ);
• Любомир Янчев - изобретател и предприемач,
включен в класацията на
Forbes „30 под 30“ в категория „Изобретения и наука“, управляващ партньор
в „Melissa Climate“;
• Доц. д-р Красимир
Недялков - вицепрезидент на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“;
• Александър Кръстев PR експерт, преподавател
по „Бизнес комуникация
в LinkedIn“, автор на първата българска специализирана е-книга „LinkedIn
- Социалните контакти в
полза на бизнеса“, създател на най-големия сайт за
книги и четене в България
- многократно награждавания AzCheta.com;
• Доц. д-р Миглена Темелкова - ръководител на
Центъра за учебно-тренировъчни фирми във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“;
• Проф. д-р Анатолий
Занковский - ръководител на Лабораторията по
психология на труда към
Института по психология на Руската академия
на науките, професор в
Московския институт по
психоанализа,
официален представител на Grid
International Ltd. в Русия,
консултант по организационно развитие и формиране на корпоративна
култура на редица руски и
международни компании;
• Страци Кулински -

президент на Американския университет в България;
• Ангелос Георгиу - мениджър „Услуги за търговските вериги“, Nielsen България;
• Джордж Харос - главен изпълнителен директор на People Solutions
ICAP;
• Аделина Костова мениджър „Управленско
развитие“ ЕМЕА (Европа,
Близък Изток и Северна
Африка), Nestle България;
• Стамен Янев - изпълнителен
директор
на Българската агенция
за
инвестиции.
В резултат от изнесените
презентации и последвалите дискусии участниците в конференцията постигнаха консенсус в разбирането, че лидерът е
визионер с цел или кауза,
която в очите на неговите
последователи е част от
един по-добър свят, с модел, в който хората вярват,
човек, който непрекъснато развива собствените си
умения и споделя знанията си със света.
Осъществени
бяха
контакти и бе поставена
основата за предстоящо
изнасяне на публични
лекции пред академичната общност, провеждане на студентски стажове,
посещения на студенти в
реална работна среда,
както и други в областта
на образователния маркетинг, кариерното консултиране и възможностите за намиране на работа.

Договори с над 60 чуждестранни
университета има Академията
Договори с над 60 чуждестранни университета
има сключени Стопанската академия „Димитър А.
Ценов” за учебната 2016/2017 г. по програма „Еразъм+”. 36 от договорите са с университети от 15 европейски страни, а 27 са с висши учебни заведения
в 11 държави-партньори извън Европейския съюз.
Тази информация представи екип от Центъра за
международно сътрудничество и проекти към Свищовската академия в рамките на информационния
ден по програма „Еразъм+” за студенти и докторанти.
„Програма „Еразъм+” е една от най-успешните
инициативи на Европейския съюз и е част от стратегията за борба с младежката безработица”, каза
доц. д-р Маруся Смокова. Тя поясни, че програмата се базира на интегриран подход, който гарантира
ефективно взаимодействие между всички сектори в
областта на образованието, обучението, младежта
и спорта. Сред целите на програма „Еразъм+” са подобряване на уменията и пригодността за заетост,
както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. „Стопанската академия има разширена Еразъм харта за висше образование 2014/2020 г.”, подчерта още доц. Смокова. Тя
разясни пред свищовските студенти, че и през следващата учебна 2016/2017 г. ще могат да кандидатстват за два типа мобилности – с цел обучение или с
цел практика. Обучението в чуждестранния университет се обезпечава финансово от програмата, като
грантът е съобразен с жизнения стандарт на приемащата страна. За държави извън ЕС, освен индивидуален месечен грант се предоставя и транспортен.
Еразъм-студентите получават европейско дипломно приложение и Europass мобилност сертификат,
подписан от Стопанската академия и от чуждестранния партньор.
Пред студентите бяха представени и възможностите за мобилност с цел практика, която може
да бъде реализирана само в страни от ЕС. От екипа
на Международния център в Стопанската академия
разясниха изискванията към кандидатстващите за
практическо обучение, какви са критериите, по които се селектират студентите и как се уреждат договорните взаимоотношения с чуждестранните работодатели. Коментирани бяха и конкретни примери
със свищовски студенти, реализирали мобилности
по програма „Еразъм+” в различни държави.

Свищовски студенти дискутираха

Конкурс за студентско
есе на тема „Актуални
проблеми пред развитието на публичния сектор и бизнеса в Република България” организира
катедра „Стратегическо
планиране“. В конкурса
участие взеха 35 студенти
от специалностите „Публична администрация”,
„Стратегическо и бизнес
планиране”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси” и „Маркетинг“. Презентациите на студентските разработки оценяваше жури. Първо място
бе присъдено на Христо
Топалов – III курс, спец.

„Стратегическо и бизнес
планиране”. Второ място зае Ралица Икова – II
курс, спец. „Публична
администрация”. На трето място бе класирана
Николета Йорданова – II
курс, спец. „Счетоводство
и контрол“. Поощрителна
награда журито присъди
на Семра Ферад – II курс,
спец. „Финанси” .
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