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СТУДЕНТСКИ ПРАЗНИКСТУДЕНТСКИ ПРАЗНИК
С МНОЖЕСТВО НАГРАДИС МНОЖЕСТВО НАГРАДИ

Празникът на българ-
ските студенти – 8 декем-
ври в Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” за 
втора поредна година, по-
ради противоепидемич-
ните мерки, бе отбелязан 
с тържествена онлайн це-
ремония. На празника във 
виртуалното пространство 
присъстваха ректорът, за-

местник-ректори, декани 
на факултети, ръководи-
тели на катедри, студенти 
и преподаватели. Специ-
ални гости на тържество-
то бяха: д-р Генчо Генчев, 
кмет на община Свищов; 
д-р Кристиян Кирилов, 
председател на Общин-
ски съвет - Свищов; Росен 
Маринов, директор на об-
щинска Дирекция „Кул-
тура и културно наслед-

ство” и член на Съвета на 
настоятелите на СА „Д. А. 
Ценов”; Ваня Дамянова 
– управител на „Мусала 
иншурънс брокер”. С при-
ветствие към свищовските 
студенти и към академич-
ната общност, тържестве-
ната церемония откри рек-
торът, проф. д-р Марияна 
Божинова. Приветствия 

поднесоха също докторант 
Лилия Петкова – предсе-
дател на Студентския съ-
вет и специалните гости на 
церемонията. Кметът по 
традиция връчи символич-
но ключа на града на сви-
щовските студенти.

Основен акцент в чест-
ването на студентския 
празник бе обявяването 
на ежегодните студентски 
стипендии и парични на-

гради за отличен успех, ак-
тивна студентска дейност 
и високи спортни постиже-
ния. Председателят на Об-
щинския съвет обяви носи-
теля на наградата на името 
на Григор Начович (първи-
ят български министър на 
финансите след Освобож-
дението), която се връчва 
ежегодно на студент, за-
вършил с отличие 3 курс. 
Носител на тазгодишната 
награда (в размер на 300 
лева) е Нелина Стоимено-
ва, редовно обучение, 4 
курс, спец. „Счетоводство 
и контрол”, със среден ус-
пех до момента 6.00. Рек-
торът връчи наградата за 
студент от четвърти курс 
в ОКС „бакалавър”, редов-
на форма на обучение, по-
стигнал най-висок успех по 
време на своето следва-
не. Наградата получи Тома 
Здравков от спец. „Иконо-
мика на туризма”, с успех 
до момента 6.00. По пред-
ложение на Студентския 
съвет, Академичното ръ-
ководство награди всички 
отличници от 4 курс, кои-
то до момента на своето 
следване имат успех над 
5.50. Обявени бяха имена-
та и на наградени за отли-
чен успех още 39 четвърто-
курсници. 
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На проведеното първо 
заседание на 47-ото На-

родно събрание на Репуб-
лика България бяха избра-
ни председател и замест-
ник-председатели. Сред 
седемте заместник-пред-
седатели на новия парла-
мент е възпитаникът на 
Свищовската академия – 
Цончо Ганев. 

Цончо Ганев е родом от 
гр. София. Завършил е спе-
циалност „Икономика на 
търговията“ в Стопанска 
академия „Димитър А. Це-
нов“. Владее английски и 

руски език. Семеен е и има 
едно дете. 

Професионалният път 
на свищовския възпита-
ник включва мениджърски 
позиции в международни 
компании. Управлявал е и 
успешен собствен бизнес. 
Притежава управленски и 
организационен опит. Бил 
е зам.-кмет на район „Мла-
дост“ във Варна с ресор 
„Устройство на територия-
та“ и общински съветник в 
морския град. 

Наш възпитаник е избран за
зам.-председател на 47-ото НС

Уважаеми колеги, 
скъпи приятели и въз-
питаници на Стопан-
ска академия „Дими-
тър А. Ценов” – Сви-
щов,

От векове хората 
посрещат Рождество 
Христово и Новата го-
дина с вяра, упование, 
мечти и надежда, от-
правяйки благопоже-
ланията си за здраве, 
късмет и успехи. Кога-

то си пожелаваме късмет и успехи, нека не забра-
вяме, че те не идват без необходимите усилия, че 
благополучието ни е постижимо, ако имаме раз-
бирателство и единение не само като общество, 
а и като академична институция, чиято мисия е 
да даде своята подкрепа и реални възможности 
за образование и реализация на способните, даро-
витите ни млади хора!

В навечерието на светлите Рождественски 
празници сърдечно се обръщам към всички Вас, 
които сте били и си оставате неразривна част 
от академичния социум на СА „Д. А. Ценов” – Сви-
щов, към нашите уважаеми съграждани, пожела-
вайки Ви Новата 2022 година да бъде изпълнена с 
надежда за по-доброто бъдеще, с дълбоката уве-
реност, че няма да пестим силите и енергията 
си, за да го постигнем! 

Коледните и новогодишните празници са вре-
ме за обновление, време, в което всеки от нас се 
обръща към детските си мечти с упование в си-
лата на доброто. Нека топлината на домашния 
уют и обичта на близките ни изпълнят с вяра да 
вървим напред с отворени сърца и чувство за жи-
тейска мисия! Новата 2022 година ще бъде така-
ва, каквато я сътворим с общи усилия. Нека тя 
да донесе здраве във всеки дом, сила на духа, за да 
преодолеем трудностите и смелост в сърцата, 
за да сбъднем мечтите си!

Нека Новата година да е мирна и благодатна 
за България! С вяра и мъдрост да посрещнем ид-
ните дни, благословени да са добрите пориви и 
стремежи към по-светли бъднини!

Честито Рождество Христово и щастлива 
Нова година!

Проф. д-р Марияна Божинова,
Ректор на СА „Д. А. Ценов”

Нека 2022 г. донесе Нека 2022 г. донесе 
здраве във всеки дом, здраве във всеки дом, 

сила на духа, сила на духа, 
смелост в сърцатасмелост в сърцата
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Академични преподаватели участваха Академични преподаватели участваха 
в национални и международни форумив национални и международни форуми
Проф. д-р Маргарита 

Бог  данова, декан на факул-
тет „Мениджмънт и мар-
кетинг“ в СА „Д. А. Ценов“, 
участва в първата по рода 
си инициатива на Института 
по публична администра-
ция към Министерския съ-
вет под надслов „Генератор 
на идеи: Политики за раз-
витие на публичната адми-
нистрация“. Основната цел 
на събитието бе насърча-
ването на младите държав-
ни служители за по-дейно 
участие в разработването 
на политики и в развитие-
то на публичната админи-
страция. Ментори на 60-те 
млади лидери от различни 
администрации в България 
бяха представители на Сви-
щовската академия, Софий-
ския университет, УНСС и 
Висшето училище по сигур-
ност и икономика, Пловдив. 
Екипът, ментор на който 
бе проф. Богданова, спече-
ли първо място с проектна 
идея, посветена на създава-
не на портал и приложение 
за пряко участие на гражда-
ните в управлението. Учас-
тието на СА „Д. А. Ценов“ в 
инициативи на ИПА и в мре-
жа с други висши училища, 
които преподават „Публич-
на администрация“, е част 
от ангажиментите по изпъл-
нението на мерките в Поли-
тиката за развитие на Вис-
шето училище.

Преподаватели от Сви-
щовската академия участ-
ваха в национален уебинар 
на тема „Дизайн на дистан-
ционното обучение „ново-
то нормално“, организиран 
от Академичната общност 
по компютинг и фондация 
„Проф. д-р Минко Русе-
нов“. Форумът се проведе в 
платформата за видеокон-
ференции BigBlueButton и 
в него участваха експерти 
и академични изследова-
тели от цялата страна. СА 
„Д. А. Ценов“ бе представе-
на от доц. д-р Веселин По-
пов – директор на Центъра 
за дистанционно обучение, 
проф. д-р Андрей Захари-
ев – декан на факултет „Фи-
нанси“, доц. д-р Драгомир 
Илиев, гл. ас. д-р Емил Ца-
нов и гл. ас. д-р Жельо Же-
лев – координатор в ЦДО. 
Сред участниците бяха и 
учени от работната гру-
па към Министерството на 
образованието и науката, 
разработила нова наред-
ба за дистанционно обуче-
ние във висшите училища, 
представители на Нацио-

налния център за дистан-
ционно обучение (НЦДО), 
членове на Академичната 
общност по компютърни 
системи и информационни 
технологии (АОКСИТ). Пър-
вият основен доклад на он-
лайн форума, изнесен от 
екипа на проф. д-р Ангел 
Смрикаров (РУ „Ангел Кън-
чев“), демонстрира предиз-
викателствата пред дистан-
ционното обучение като 
„новото нормално“ в посо-
ка на критериите за подго-

товка на атрактивни лекции 
и семинарни упражнения. 
Втория основен доклад, 
озаглавен „Стандарти за ка-
чество при подготовката и 
провеждането на изпити в 
дистанционна среда“, пред-
стави проф. д-р Андрей За-
хариев – декан на факултет 
„Финанси“ при СА „Д. А. Це-
нов“. В последвалия диску-
сионен панел бе споделен 
положителният опит на во-
дещите в развитието на 
дистанционното обучение 
висши училища в страната и 
бяха демонстрирани функ-
ционалните възможности 
на платформата за обуче-
ние, базирана върху игри и 
бизнес симулации Kahoot.

Доц. д-р Маруся Смоко-
ва – директор на Центъра за 
международна дейност при 
СА „Д. А. Ценов“ участва в 
китайски онлайн дискусио-
нен панел, посветен на про-
грама Еразъм+. Форумът бе 
организиран от Shanghai 
Lixin University of Accounting 
and Finance – икономичес-
ки университет, базиран в 
гр. Шанхай, Китай. Темата 
на дискусионния панел бе 

свързана с програма Ера-
зъм+ и възможностите, кои-
то тя дава за развитието на 
международната дейност 
на китайските университети 
и специално в униврсите-
та-организатор. В рамките 
на своята презентация доц. 
Смокова представи основ-
ните етапи в историята на 
програма Еразъм+, нейното 
разпространение в Бълга-
рия и Китай, реализирани-
те по програмата проекти, 
както и новите моменти в 

нея за програмния период 
2021-2027 г. Тя коментира 
и възможностите за задъл-
бочаване на сътрудничест-
вото между Свищовската 
академия и Shanghai Lixin 
University of Accounting and 
Finance. Двете висши учи-
лища имат успешно функ-
циониращо институционал-
но партньорство от 2018 г. 

Доц. д-р Александър Ган-
чев – директор на Кариер-
ния център и преподава-
тел към катедра „Финанси 
и кредит“, взе участие във 
виртуалната международна 
конференция Global Town 
Hall 2021, организирана от 
индонезийския тинк-танк 
FPCI. Форумът, провеждан 
за втора поредна година, 
има за цел да събере пред-
ставители на правителстве-
ни и неправителствени ор-
ганизации от Азия, Европа, 
Северна Америка, Южна 
Америка, Африка и Австра-
лия, които да дискутират 
актуалните световни проб-
леми. Темата на тазгодиш-
ната конференция бе свър-
зана с управлението на кон-
куренцията, конфликтите и 

сътрудничеството в услови-
ята на COVID-19. 

Форумът бе организи-
ран в десет последователни 
дискусионни панела, посве-
тени на състоянието на све-
та през 2021 г., глобалните 
процеси, регионалната си-
гурност в Централна Азия, 
геополитическите противо-
поставяния, пандемията от 
новия коронавирус, вакси-
национната кампания сре-
щу COVID-19, блокчейн тех-
нологиите, климатичните 

промени, състоянието на 
световната икономика, ви-
соките технологии и ролята 
на младите хора в световни-
те процеси. Доцент Ганчев 
се включи в дискусионния 
панел Growth, Inequality, 
Disruptions and Dislocations 
in the World Economy: What 
Has Happened to the “Great 
Reset”? и участва в отворе-
ната дискусия в рамките на 
панела Technology as the 
New Frontier of Competition 
and Cooperation.

Доц. д-р Любка Илие-
ва – директор на Центъра 
за качество, акредитация 
и дигитализация на обуче-
нието при СА „Д. А. Ценов“ 
участва в експертна група 
към асоциацията за серти-
фициране „Руски регистър“ 
по процедура за външна 
независима оценка на го-
товността за международ-
на акредитация на Тверския 
държавен университет в 
Рус ката федерация. Групата, 
която ще извърши оценката, 
e формирана от 17 експер-
ти, от които осем са с меж-
дународен статут. Доц. Или-
ева, която е преподавател 

към катедра „Икономика и 
управление на туризма“, е 
поканена да участва в про-
цедурата в качеството си на 
специалист в областта на ту-
ризма и като регистриран 
одитор по стандарт ISO 9001 
в International Register of 
Certificated Auditors (IRCA). 
Асоциация за сертифицира-
не „Руски регистър“ е най-
голямата международно 
призната руска сертифици-
раща организация, която от 
18 години развива дейност 
в областта на сертифицира-
нето и експертните оценки 
за съответствието във всич-
ки отрасли на икономиката 
и обществения живот. Кли-
енти на „Руски регистър“ са 
над 6000 организации от Ру-
сия и множество други дър-
жави, включително компа-
нии като Газпром, Роснефт, 
Роснергоатом, Руски желез-
ници, КАМАЗ, и други.

Представители на Сто-
панска академия „Д. А. Це-
нов“ в лицето на проф. д-р 
Маргарита Богданова, гл.ас. 
д-р Анелия Панева и изсле-
довател д-р Александри-
на Александрова, участва-
ха в уъркшоп, организиран 
в рамките на проект „Цен-
тралноевропейска мрежа 
за устойчива и иновативна 
икономика“. Участници от 
шест партньорски универ-
ситета присъстваха на съ-
битието, което се прове-
де в Университета в Сегед, 
Унгария. Преподаватели от 
Познанския университет по 
икономика и бизнес в Пол-
ша проведоха обучението, 
посветено на внедряване-
то на Storytelling и Movie 
education в обучителния 
процес. В рамките на уърк-
шопа се обсъдиха и зада-
чи, свързани с вече публи-
куваните електронни книги 
– резултат от изпълнение 
на проектните дейности. 
Дискутираха се и планове 
за бъдещи съвместни ини-
циативи и научни изслед-
вания. По време на събити-
ето се проведоха работни 
посещения в лаборатории 
към Инженерния факултет 
на Сегедския университет 
и студиото на Egyetem TV. 
Участниците в уъркшопа 
усвоиха ключови знания за 
работа със софтуера da Vinci 
и обсъдиха регламента на 
планираното в рамките на 
проекта студентско състе-
зание, в което ще участват 
студенти и докторанти от 
всички партньорски уни-
верситети.
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Свищовската академия отново 
е партньор на МОН и СБУ 

Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” про-
дължава обучението на 
учители по проект на Ми-
нистерството на образова-

нието и науката (МОН) и 
Синдиката на българските 
учители (СБУ). След про-
веденото през настоящата 
2021 г. обучение по проект 
„Повишаване на финан-
совата грамотност и ико-
номическата култура на 
ученици 5-10 клас в бъл-
гарските училища” и про-
явения голям интерес (от 
предвидени 150, са обуче-
ни 166 учители от Свищов, 
Велико Търново, Габрово, 
Плевен и Враца), стартира 
нов проект със същото наи-
менование. Новият проект 
предвижда обучение на 

150 учители от София-град, 
София-област, Перник, 
Кюс тендил и Благоевград. 

Стартът на обучения-
та бе даден в столица-

та с участието на учите-
ли от средни училища от 
София-град. Приветствие 
към обучаващия екип от 
Свищовската академия и 
към участващите учители 
поднесе д. ик. н. Янка Та-
кева – председател на СБУ 
и член на Съвета на нас-
тоятелите на Стопанска-
та академия. Приветствие 
към учителите от името на 
Академията поднесе ръко-
водителят на обучителния 
екип – доц. д-р Румен Еру-
салимов, зам.-ректор „Сту-
дентска политика, институ-
ционални комуникации и 

продължаващо обучение”. 
Ръководителят на катедра 
„Обща теория на иконо-
миката” – доц. д-р Людмил 
Несторов, запозна аудито-
рията с основни понятия 
в икономическата теория. 
Темата „Пари и кредит” 
представи доц. д-р Марин 
Маринов – преподавател 
в катедра „Финанси и кре-
дит” и финансов директор 
на Академията. Ръководи-
телят на катедра „Застра-
ховане и социално дело” 
– доц. Ерусалимов, презен-
тира „Застраховане – прин-
ципи и практика”. „Данъци 
и други публични взема-
ния – контрол, отговорно-
сти, санкции” бе темата на 
доц. д-р Пепа Стойкова от 
катедра „Контрол и анализ 
на стопанската дейност”. 
Обучение по предприема-
чество учителите получиха 
от доц. д-р Искра Пантеле-
ева – зам.-ректор „Учебна 
дейност и акредитация” и 
преподавател към катедра 
„Индустриален бизнес и 
предприемачество”. Ака-
демичните преподаватели 
предоставиха на учителите 
и специално разработени 
за проекта обучителни ма-
териали, с които да ги под-
помогнат в работата им с 
учениците. 

Меморандум за сът-
рудничество сключиха 
Стопанска академия „Ди-
митър А. Ценов”, катедра 
„Стратегическо планира-
не” и Община Раковски. 
Водени от разбирането, 
че за постигане на устой-
чиво икономическо и со-
циално развитие е необ-
ходимо взаимодействие 
и партньорство между 
публичната администра-
ция, бизнес организаци-
ите, неправителствения 
сектор и академичните 
среди, подписи под доку-
мента положиха ректорът 
на Академията – проф. 

д-р Марияна Божинова, 
ръководителят на катед-
рата – доц. д-р Евелина 
Парашкевова и кметът на 
община Раковски – Па-

вел Гуджеров. „Да вляза 
днес отново в моята Алма 
Матер и то за да подпи-
ша меморандум за парт-
ньорство, за мен е огром-
на чест и удоволствие”, 
заяви г-н Гуджеров. Той 
завършва в Свищовската 
академия спец. „Марке-
тинг” и МП „Маркетингови 
комуникации”. В момента 
е втори мандат кмет. Бил 
е гл. сп. „Проекти и евро-
фондове” и заместник-
кмет, народен представи-
тел в 42-то Народно съб-
рание, заместник-минис-
тър на Министерството на 
околната среда и водите. 

Сътрудничеството ще 
бъде фокусирано върху ус-
кореното професионално 
изграждане на младите 
кадри. 

Меморандум за 
сътрудничество

В рамките на ежегодно 
провежданата от Нацио-
налната агенция по прог-
рама „Еразъм+” и прог-

рама „Европейски корпус за со-
лидарност” валоризационна кон-
ференция, проект за академична 
мобилност на Стопанска академия 
„Д. А. Ценов” беше единственият 
награден проект в категория „Вис-
ше образование”. Финалният от-
чет на проекта е оценен с 97 точки 
от 100 възможни.

Форумът под надслов „Възста-
новяване от кризата и насърчава-
не на приноса към Европейско-
то образователно пространство” 
беше открит с видео приветствие 
от Мария Габриел – Еврокомисар 
по иновации, научни изследвания, 
култура, образование и младеж. 
На събитието присъстваха минис-
търът на образованието и науката 
акад. Николай Денков, зам.-ми-
нистърът на образованието и нау-
ката проф. д.ф.н. Генка Петрова-

Ташкова, зам.-министърът на мла-
дежта и спорта Яничка Труева и 
изпълнителният директор на ЦРЧР 
Михаил Балабанов. 

Свищовската академия беше 
представена от зам.-ректора по 
студентска политика, институ-
ционални комуникации и продъл-
жаващо обучение доц. д-р Румен 
Ерусалимов и директора на Цен-
търа за международна дейност 
и институционален Еразъм+ ко-
ординатор доц. д-р Маруся Смо-
кова. В рамките на официалната 
церемония по награждаване на 
отличените проекти, проф. д.ф.н. 
Генка Петрова-Ташкова връчи на 
доц. д-р Маруся Смокова плакет 
и сертификат за качествено изпъл-
нение на проект № 2019-1-BG01-
КА103-061445. Това е четвъртият 
проект по програма „Еразъм+” на 
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, 
получил знак за качество от Цен-
търа за развитие на човешките ре-
сурси.

Центърът за професио-
нално обучение към СА 
„Д. А. Ценов” е отличен 
с плакет и сертификат 

за „Доб  ра практика в професио-
налното обучение” в категория-
та „Добри практики в лицензира-
ните центрове за професионално 
обучение”. Наградата бе обявена 
по време на проведената онлайн 
конференция на Националната 
агенция за професионално обра-
зование и обучение (НАПОО), в 
която участва и директорът на от-
личения академичен център – доц. 
д-р Христо Сирашки. Като реали-
зирана добра практика той пред-
стави квалификационния курс по 
„Митническа документация”, кой-
то се организира и провежда пер-
манентно с активната подкрепа 
на ръководството на Свищовската 
академия, катедра „Контрол и ана-
лиз на стопанската дейност” и лич-
но на лектора – доц. д-р Момчил 
Антов. Сред постигнатите ефекти 

от отличената добрата практика 
са: създадената обучителна сре-
да, близка до реалната работна 
среда за редуване на теоретично-
то с практическото обучение при 
използване на IT-технологии; ре-
ализираната успешна форма на 
сът рудничество с работодатели 
като резултат от повишения инте-
рес към професията „Данъчен и 
митнически посредник”; покрива-
не на изискванията на пазара на 
труда относно компетентностите 
на работещите в областта на мит-
ническия контрол и митническото 
представителство; популяризира-
не на квалификационната дейност 
на ЦПО в страната и чужбина. Про-
веденият национален форум е по 
Проект „Качество и ефективност”, 
изпълняван от НАПОО в партньор-
ство с Министерството на труда и 
социалната политика и Агенцията 
по заетостта, финансиран от ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020, съфинансиран от ЕС.
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Катедра „Бизнес информати-
ка” при Стопанска академия 
„Д. А. Ценов” проведе ежегод-
ното Национално ученическо 

състезание по бизнес информатика. 
Състезанието предизвика широк ин-
терес сред средношколците от 11 и 12 
клас, които бяха провокирани от орга-
низаторите да покажат умения за гра-
фичен дизайн и аналитични способ-
ности. В средношколската надпрева-
ра се включиха над 50 участника от 16 
различни държавни и частни средни 
училища от 14 населени места в стра-
ната. 

В първия кръг на състезанието 
участниците трябваше да разработят 
и изпратят проект по зададения казус 
– да създадат инфографика, която да 
разкаже интересни факти и история, 
криеща се зад предоставен набор от 
данни за участниците в Олимпийски-
те игри, проведени в периода 2010-
2016 г., като използват възможности-
те на различни софтуерни продукти и 
облачни услуги. Петимата най-добре 
представили се ученици бяха покане-
ни да участват във втория и финален 
кръг на състезанието, където презен-
тираха своите разработки пред жури 
в състав доц. д-р Веселин Попов, гл. 
ас. д-р Емил Цанов и гл. ас. д-р Асен 
Божиков – дългогодишни преподава-
тели в катедра „Бизнес информатика”. 

Представянето на проектите се 
реализира като събитие във виртуал-
на конферентна зала в платформата 
BigBlueButton на Свищовската акаде-
мия. Проектите бяха оценявани по 
предварително зададени критерии, 
сред които: включване на определен 
брой раздели в инфографиката и изис-
куеми елементи във всеки от тях; из-
ползване на подходящи типове визу-

ализации; логическа свързаност меж-
ду разделите и съответствие между 
графични компоненти и текст; спазва-
не на принципите на добрия дизайн; 
структура на презентацията и начин 
на представяне. След продължително 
събеседване журито класира на пър-

во място Виктория Петрова – XI клас 
в 51 СУ „Елисавета Багряна” – София. 
Второ място заеха Виктория Христова 
– XI клас в СУ „Васил Левски” – Вълчи 
дол и Василена Речева – XI клас в 51 
СУ „Елисавета Багряна”. Третото мяс-
то си разделиха Виктория Янкова – XII 
клас в 51 СУ „Елисавета Багряна” и Да-
вид Камбуров – XI клас в ЧПГ „Антоан 
дьо Сент-Екзюпери” – Варна. Класи-
ралите се на призовите места учени-
ци бяха отличени с грамоти. Екипът на 
катедра „Бизнес информатика” благо-
дари на всички участници за желание-
то и страстта, които са вложили при 
изготвянето на инфографиките, както 
и на техните учители-ментори за на-
пътствията, които са им дали. 

Катедра „Счетоводна отчет-
ност” организира ежегодно-
то Национално ученическо 
състезание по счетоводство. 

Във връзка с 85 години Стопанска 
академия „Д. А. Ценов” и 85 годи-
ни преподаване и обучение по сче-

товодство в Свищовското висше 
училище, тази година състезанието 
се проведе под формата на Нацио-
нален ученически конкурс за есе 
на тема „Счетоводната професия в 
България – традиции, настояще и 
бъдеще“. В конкурса участие взеха 
110 ученици от 11 и 12 клас, пред-
ставители на средни училища от 32 
града в България. Според организа-
торите, това за сетен път доказва ог-
ромния интерес към счетоводство-
то, защото то е и винаги ще бъде 
езика на бизнеса. 

Всички ученици демонстрираха 
творческо мислене, като предста-
виха интересни и иновативни идеи 

и разсъждения, а есетата им се от-
личаваха с оригиналност и креатив-
ност. Те показаха колко амбициоз-
ни и упорити са бъдещите счетово-
дители, които умеят да боравят не 
само с цифрите, но владеят и силата 
на словото. „Участниците доказаха, 
че могат! Могат дори и при извън-
редни обстоятелства – пандемия, 
социална изолация, дигитализация 
на комуникациите, благодарение 
на личностните си качества и на ка-
чествата на техните учители“, заяви 
ръководителят на катедра „Счето-
водна отчетност” – доц. д-р Галина 
Чиприянова. Комисия в състав от 
членове на катедрата обобщи ре-
зултатите и оцени разработките. 
Резултатите бяха обявени в деня на 
Студентския празник (8 декември 
2021 г.), като екипът избра тази ем-
блематична дата с пожелание всич-
ки участвали в състезанието да ста-
нат студенти в Свищовската Алма 
Матер. Комисията отличи с грамо-
ти най-добрите разработки. Ака-
демичният състав на катедра „Сче-
товодна отчетност“ благодари на 
всички учители и ученици за проя-
вения интерес към Националния 
ученически конкурс за есе „Счето-
водната професия в България – тра-
диции, настояще и бъдеще“.

Всички участници в Национал-
ните ученически състезания, които 
провежда СА „Д. А. Ценов“ получа-
ват поименен сертификат, с който 
придобиват правото да бъдат при-
ети за студенти в Свищовското вис-
ше училище по първа избрана спе-
циалност в редовна форма на обу-
чение. 

Двама от тримата ус-
пешно издържали изпита 
за застрахователни броке-
ри, който проведе Коми-
сията за финансов надзор 
(КФН), са възпитаници на 
СА „Д. А. Ценов”. Иван То-
доров – възпитаник на Сви-
щовската Алма Матер и 
Михаил Даскалов – насто-
ящ студент в магистърска 
програма „Застраховане”, 
ще получат сертификат от 
КФН, който ще им даде пра-
во да бъдат управители на 
застрахователен брокер. 

Дни преди да бъдат до-
пуснати за изпита на КФН, и 
двамата кандидати завър-
шиха онлайн обучение „Въ-
ведение в застраховането”, 
организирано от Центъра 
за професионално обуче-
ние към СА „Д. А. Ценов”, в 
което лектори са препода-
ватели от катедра „Застра-

ховане и социално дело” и 
представител на застрахо-
вателната практика. След 
обявяване на резултатите 
от проведения изпит за за-
страхователни брокери на 
сайта на КФН, Свищовско-
то висше училище получи 
благодарствени писма от 
своите двама възпитаници. 
„Искам да изкажа още вед-
нъж благодарността си за 
високия професионализъм, 
високото качество и корект-
ността на целият екип на СА 
„Д. А. Ценов”, помогнал ми 
да премина успешно и през 
това предизвикателство в 
моя професионален път”, 
споделя в писмото си Иван 
Тодоров. Според Михаил 
Даскалов, курсът е чудесно 
структуриран, с отличен ба-
ланс на практическа насо-
ченост и академично под-
насяне на материала. 

Възпитаници на Академията 
издържаха изпит пред КФН От 1 стр.

Наградата за високи спорт-
ни постижения ректорът връ-
чи на олимпийската шампи-
онка по карате от Токио ’2020 
Ивет Горанова – второкурс-
ничка в спец. „Икономика на 
търговията”, която спечели 
и бронз на световното пър-
венство. Златното момиче на 
българското карате и на Сви-
щовската академия честити 
празника на своите колеги и 
благодари на академичното 
ръководство и на преподава-
телите си за това, че ценят и 
уважават както спортните й 
постижения, така и предста-
вянето й на образователното 
поприще.

С наградата в категория 
„Активна студентска дейност”, 
Студентският съвет отличи 
Иван Йорданов – 4 курс, спец. 
„Икономика на туризма”. Наг-
радените докторанти в катего-
рия „За успехи в научноизсле-
дователската дейност” са Рая 

Драгоева (катедра „Финанси 
и кредит”) и Жанета Ангело-
ва (катедра „Застраховане и 
социално дело”) – отличени 
в ежегодния конкурс „Млад 
икономист” и Владислав Лю-
бенов (катедра „Финанси и 
кредит”), спечелил тазгодиш-
ната награда на Мемориален 
фонд „Д-р Илко Ескенази” към 
МФ „Св. Св. Кирил и Методий” 
в направление „Икономика”. 
Всички парични награди, оси-
гурени от Стопанска академия 
„Д. А. Ценов” са в размер на 
300 лева (една семестриална 
такса за обучение).

В рамките на церемони-
ята бяха обявени и осигуре-
ните стипендии от партньор-
ски организации. За втора 
поредна година стратегичес-

кият партньор на Академи-
ята – ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп” (едно от во-
дещите застрахователни дру-
жества на българския пазар) 
покрива годишните учебни 
такси на всички първокурсни-
ци в редовна форма на обу-
чение по държавна поръчка 
в спец. ЗСД, като тази година 
това се равнява на 35 стипен-
дии по 600 лв. Стипендиите от 
„Мусала иншурънс брокер” 
(в размер на 1200 лева вся-
ка) и платени стажове в цен-
тралата на застрахователния 
брокер, който е в Топ 10 сред 
над 300 брокери в България, 
за студенти от спец. ЗСД, ре-
довно обучение получиха 
Гергана  Георгиева и Йоана 
Тодорова.
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