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Уважаеми студенти,
преподаватели, служители,
Повече от столетие
българската академична
общност чества Студент-

ския празник в особено
разположение на духа, с
приповдигнато настроение, припявайки „VIVAT
ACADEMIA“. Той е празник
на устремената към познанието младост и носи
радост не само на настоящите студенти, но и на
всеки човек, преминал
през академичните аудитории.
8 декември е не само
празникът, който ни връща назад във времето и
навява скъпи спомени,
той отново ни припомня
за отговорността, която
сме поели. Университетът е кауза, която трябва
да стои над личните ам-

Меморандум за сътрудничество
подписаха СА и Икономическият
факултет към ЕНУ в Казахстан
Меморандум за разбирателство и сътрудничество подписаха ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
и деканът на Икономическия факултет при Евразийски национален университет „Л. Н. Гумилев”,
Казахстан. Документът
бе подписан по време
на работна визита, която
осъществиха ректорът на
свищовската академия –
доц. д-р Иван Марчевски,
зам.-ректорът по учебна
дейност – проф. д-р Марияна Божинова и проф.
д-р Мариана Петрова.
Целта на посещението в
Евразийския национален
университет бе задълбочаване на връзките и възможностите за сътрудничество между двете висши
училища.
По време на визитата в
Икономическия факултет
на университета, делегацията се срещна със зам.-

ректора по международни връзки и иновации
– доц. д-р ист.н. Баубек
Сомжурек,
зам.-ректора по стратегическо развитие – проф. д-р полит.
н. Серикжан Канаев, декана на Икономическия
факултет – проф. дин. Серик Мақиш, ръководителя на катедра „Мениджмънт” – проф. дин Бауржан Толисбаев, както и с
випускника на СА „Д. А.
Ценов” – д-р по икономика Талгат Утеубаев, генерален директор на „ТОО
Евразиан Индъстриал Кемикал Груп”.
С подписването на меморандума за разбирателство и сътрудничество
бяха положени основите на бъдещи съвместни
инициативи и проекти
на европейско и международно равнище между Стопанска академия и
Икономическия факултет
на ЕНУ в Казахстан.

биции. Той е призван да
бъде място, където знанието намира своя дом.
В този дом се обединяват
мъдростта и ерудицията
на поколения академични
преподаватели с амбицията и устрема на студентите, за да умножат силата
си. Тук ни събира съзнанието за принадлежност
към една общност, която е
поела мисията да обучава
и възпитава младите хора
във висше училище, което
се е утвърдило в образователното пространство,
и което има свои възпитаници във всеки сектор
на националната икономика.

8 декември е празник
на вдъхновението, който препотвърждава непреходността на знанието и академичната кауза. Празникът е време за
веселие, но и за размисъл, защото студентите са
млади хора, които ни поверяват любопитството
си, старта на професионалните си биографии и
ние нямаме право да ги
разочароваме. Трябва да
ги научим да открият мястото си в обществото, да
търсят пътища за правилна професионална реализация и за духовно обогатяване. Наш дълг – човешки и академичен, е да

работим за възраждане
на изконната ценност на
българина – любовта към
знанието, за налагане на
модерни и ефективни образователни стандарти,
за формиране на висококачествени специалисти
за различните сфери на
икономиката и обществения живот!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на
всички – студенти, преподаватели, служители, бивши възпитаници, на цялата академична общност
на Стопанска академия
„Д. А. Ценов”!
Доц. д-р Иван Марчевски,
Ректор на СА

Бакалавър, магистър и докторант ще
ръководят новия Студентски съвет
На проведеното Общо
събрание на Студентски
съвет, за председател бе
избран единодушно Никита Йорданов – 4 курс, спец.
„Стопански и финансов
контрол”. В предходния
мандат той беше член на
комисията по учебно-планова и международна дейност, а преди избора на новия състав бе Вр.ИД председател. В управлението
през настоящия мандат
Никита ще разчита на двамата избрани зам.-председатели – Мария Аврамова,
магистър по „Счетоводство
и одит в нефинансовите
предприятия” и Росен Колев, докторант в катедра
„Счетоводна отчетност”.
Общият състав на Студентски съвет е от 18 студенти от различни специалности от 1-ви до 4-ти
курс, магистри и докторанти. На първото си заседание те избраха председателите на четирите комисии
и набелязаха конкретни

дейности. Председател на
комисията по учебно-планова и международна дейност е Костадинка Шуманова – 4 курс, спец. „Международни икономически
отношения”. Комисията по
културно-масова дейност
и реклама оглави Велислава Георгиева – 1 курс, спец.

и контрол”, а комисията с
ресор „Спорт” ще председателства първокурсничката от спец. СФК – Стефани
Спасова.
Сред първите планирани дейности и поставени
цели на новия състав са
активно участие в Кандидатстудентска кампания

„Бизнес информатика”. За
председател на комисията по социално-битови въпроси на учащите бе избрана Николета Николаева – 2
курс, спец. „Счетоводство

2019, работа с гостуващи
чуждестранни студенти по
програма „Еразъм+”, дейности със социална насоченост, организация на
спортни прояви и др.
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Продължава сътрудничеството на
Стопанска академия с ДиУеър
Двустранно
споразумение за сътрудничество подписаха ректорът на
Стопанска академия, доц.
д-р Иван Марчевски и управителят на ДиУеър ЕООД

нето на програмни продукти и информационни системи, тяхното внедряване,
поддържане и развитие. Тя
е партньор на Microsoft и
златен партньор на Oracle.

– София, Симеон Зафиров.
Сътрудничеството със софтуерната фирма датира от
2014 г. и след постигнатите резултати през изминалите години, двете страни
решиха да го продължат.
Подписаното в Свищов
споразумение очертава насоките на бъдещото партньорство.
Фирма ДиУеър е основана през 1989 г. Специализирана е в разработва-

В компанията работят над
110 квалифицирани сътрудници, а сред клиентите
й са държавната администрация, вериги бензиностанции и газстанции, търговски и производствени
фирми, агрофирми, фирми, предлагащи застрахователни и финансови услуги, университети и училища..
Началото на двустранното партньорство меж-

ду Стопанска академия и
софтуерната компания е
поставено чрез подписан
меморандум след проведен майсторски клас „Изграждане на уеб приложения за бизнеса с dWare OS
чрез базиран на събитията
подход” през 2014 г. за свищовските студенти, воден
от тогавашния управител и
основател на фирмата Дамян Иванов. Сред основните насоки на сътрудничество през изминалите
години са: провеждане на
майсторски класове, практически обучения и лекции
за студенти и докторанти;
предоставяне на софтуерни продукти на ДиУеър за
обучение на студентите.
Много важен резултат от
сътрудничеството е реализацията на студенти от специалност „Бизнес информатика” в ДиУеър. Само за
последните 5 години, работа във фирмата започнаха 14 възпитаници на
Стопанска академия. Част
от тях вече достигнаха до
позиции, като „Ръководител екип”, „Ръководител
проект”, а други са младши
експерти.

Чествахме Патронния празник
С тържествена церемония пред паметника
на Дарителя, академичната общност чества патронен празник и 82 години от създаването на
Стопанска академия „Д.
А. Ценов”. На 8-ми ноември 1936 г. Цар Борис III,
в присъствието на представители на правителството и много граждани, прочита в Свищов
Наредба-закон за учредяване на Висше търговско училище в Свищов под името „Димитър Апостолов Ценов”, с
цел да дава теоретически и приложни знания
по отделните клонове
на стопанските науки.
В словото си при откриването, царят заявява:
„Аз съм убеден, че това
ново висше училище, открито в най-значителния
през миналото столетие търговски дунавски
център на България, ще
оправдае както заветното желание на Дарителя, тъй и надеждите
на всички ни“. Вече 82
години 8-ми ноември е
празник не само за академичната общност, но
и за жителите на Свищов.

нанси”. Той подчерта,
че родолюбивите дарителски жестове са оставили трайни следи в духовната и материалната
култура на Свищов. „С
акта на своето уникално
завещание от 1 септември 1912 г., този велик
българин и възрожденец – Димитър Ценов,
полага началото на реализацията на своята отколешна мечта – да се
основе и издържа „едно
висше търговско училище в Свищов”, с което да превърне стария
търговски град, люлката на просвещението в
България през Възраждането, родното място
на Алеко, в неугасващ
факел на висшето образование”, заяви проф.
Василев. По думите му,
чрез благородния жест
на Димитър Ценов, Свищов се превръща в третия университетски център в България, който
Славейков
определя
като „столица на учението”. В знак на признателност и почит към
Дарителя, венци и цветя
пред паметника му бяха
поднесени от името на
ректора и академично-

Честването на патронния празник започна с изпълнение на духов оркестър и посрещане пред паметника
на Дарителя на ректора,
зам.-ректори, зам.-председателя на Общото събрание, декани, председателя на Студентски
съвет и отец Михаил
Миронов, предвождани от знаменосците на
СА. Слово за патронния
празник поднесе проф.
д-р Йордан Василев,
декан на факултет „Фи-

то ръководство, студентската общност, община
Свищов.
Присъстващите официални лица, гости, преподаватели, студенти и служители участваха в литийно шествие и поклонение
пред гроба на Дарителя
в манастира „Св. Св. Петър и Павел”, където през
1932 г. е погребан Димитър Ценов. След отслужената панихида и заупокойна молитва, присъстващите поднесоха цветя
на гроба на Дарителя.

Представиха възможности за бизнес
за младите хора по линия на ОСП
Стопанска академия е
сред петте висши училища в България, поканени да участват в семинар
на тема „Възможности за
бизнес за младите хора
по линия на Общата селскостопанска политика”.
Събитието се организира по проект на Асоциация на земеделските
производители в България (АЗПБ), изпълняван
с финансовата подкрепа
на ГД „Земеделие и развитие на селските райони” към ЕК. Гост-лектори бяха Таня Георгиева
– изп. директор на АЗПБ
и експерт по проекта, Даниела Иванова и Евгений
Иванов – главни експерти от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), гр. Велико
Търново. Гостите и участващите в семинара сту-

денти и преподаватели
приветства от името на
академичното ръководство доц. д-р Марина Николова – ръководител на
катедра „Аграрна икономика”. Тя подчерта, че
образованието, науката и
бизнесът трябва да работят в тясно сътрудничество, защото по този начин
студентите се запознават
с практиката и като се дипломират, имат по-добри
знания и подготовка за
стартиране на успешен
собствен бизнес в агросектора.
Таня Георгиева представи пред младите хора
целите и дейностите по
проекта. Говорейки за
ОСП на ЕС, тя поясни какви възможности дава
програмата в България
за развиване на собствен
бизнес, мерките и схеми-

те на ОСП, финансовите
инструменти за успешна
реализация на идеите.
Даниела Иванова запозна участниците в семинара с ролята на НССЗ за
осъществяване на бизнес
начинания и подкрепа на
дейностите на младите
хора, подпомагани чрез
инструментите на ОСП.
Представени бяха и добри практики на млади
земеделски стопани от
великотърновски регион. От Евгений Иванов
младите хора научиха, че
НССЗ може да им осигури безплатни консултантски услуги по различни
програми и подмерки на
ОСП. В края на семинара
доц. Николова сподели,
че предстои сключване
на меморандум за партньорство между АЗПБ и
катедра АИ.
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Млади изследователи представиха свои
разработки на докторантска научна сесия
В единадесетата докторантска научна сесия,
организирана от редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в който се публикуват
студии и статии на млади
изследователи, участваха
33 докторанти от редовна,
задочна и самостоятелна
форми на обучение. Форума откри главният редактор на изданието, доц. д-р
Стефан Симеонов. Той поясни, че една от основните
идеи на докторантската сесия е споделянето на опита, търсенията, методите и
вдъхновението на младите изследователи.
Приветствие към участващите докторанти и техните научни ръководители
отправи зам.-ректорът по
научноизследователска и
проектна дейност, доц. д-р
Тодор Кръстевич. Той пожела на младите изследователи да представят резултати от прагматични решения, които са солидно
теоретично обосновани,
за да имат необходимото
качество и да бъдат публикувани в авторитетното
издание Годишен алма-

нах „Научни изследвания
на докторанти”. Зам.-ректорът сподели, че това печатно издание на Стопанска академия е включено в
Националния регистър на
издания с научно рецензиране, признати от НАЦИД

бе организирано в три паралелно работещи секции.
Първата секция обедини
докторанти с разработки в областите финанси,
макроикономика, застраховане и осигуряване. Във
втората секция бяха пред-

отношения. В рамките на
регламентираното време
участниците презентираха своите изследвания, а
членовете на съответните
комисии поставиха въпроси и отправиха препоръки
към авторите, с цел усъ-

(Национален център за
информация и документация), а публикации само в
такива издания се вземат
под внимание в процеса
на академично израстване
в България.
Представянето на докторантските разработки

ставени изследвания в областта на контрол, анализ,
стопанска отчетност и икономика на отраслите. Докторантите в трета секция
презентираха разработки, свързани с мениджмънт, маркетинг и международни икономически

вършенстване на изследователската им работа. За
първи път в сесията участва докторант с онлайн презентация, който се обучава
в Стопанска академия, но
в момента реализира Еразъм+ мобилност в чуждестранен университет.

Тазгодишното издание
на форума отново бе с
конкурсен характер и журитата отличиха с награди
най-добре представилите
се трима докторанти във
всяка секция. Първенците
бяха наградени със специално изработен плакет
и ваучер за закупуване на
специализирана научна
литература. Стойността на
ваучера за първо място е
150 лв., за второ – 100 лв.,
а за трето – 50 лв. Наградите на отличените девет
докторанти връчиха зам.ректорите доц. д-р Тодор
Кръстевич и доц. д-р Николай Нинов, главният редактор на Алманаха и членовете на редакционния
съвет – доц. д-р Марина
Николова и доц. д-р Христо Сирашки.
Представените изследвания са в процес на рецензиране и отговарящите
на изискванията ще бъдат
публикувани като студии
и статии в предстоящия
брой на академичното печатно издание Годишен
алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще бъде отпечатано
през 2019 г.

Докторант спечели национален приз Свищовска студентка е победител
Докторант
от Стопанска
академия е
победител в
националния
конкурс
на
мемориален
фонд за присъждане на
награди „Д-р
Илко Ескенази” 2018, в област „Икономика”. Победителят в тазгодишното издание на конкурса е Теодор Тодоров – редовен докторант към катедра „Финанси и
кредит”, с научен ръководител
доц. д-р Марин Маринов.
Конкурсът има за цел да отличи по един писмен труд в
областите „Право” и „Икономика”, свързан с интегрирането на България и нейното членство в ЕС, като е предназначен
за млади хора до 35 г. Членовете на мемориалния фонд, присъждащ наградата, наброяват
сто души, изявени специалисти
в областта на икономическите
и правните науки.

В тазгодишното издание на
конкурса, организаторите обявиха четири тематични направления за икономисти. В конкуренция на десетки студенти и
докторанти от цяла България,
свищовският докторант спечели конкурса с научна студия на
тема „Проблеми и предизвикателства на България по пътя
към Еврозоната”. Теодор Тодоров получи своята награда
– грамота и 2500 лв., на церемония в София. Победителят в
направление „Икономика” бе
награден от Димитър Радев,
управител на БНБ. Теодор Тодоров е първият свищовски
докторант, отличен с престижната награда от конкурса на
мемориален фонд „Д-р Илко
Ескенази”. Веднага след церемонията по награждаване Теодор Тодоров изказа своята
благодарност и признателност
към състава на катедра „Финанси и кредит” и СА за цялостната подкрепа и доверие, оказвани му през всичките години
на следване.

в конкурс на фондация „Еврика”
Фондация
„Еврика” определи студентите, които ще получават именни стипендии
в размер на
2 300 лева
за
учебната 2018-2019 г. По традиция, стипендиите се връчват в 10 области и носят имената на изтъкнати
български учени и общественици,
оставили ярка диря в основни направления при развитието на науката и техниката. Победител в направление „Икономика” и лауреат
на стипендията на името на акад.
Евгени Матеев отново е възпитаник на Стопанска академия. Петя
Маркова – 3 курс, спец. „Финанси”
е отличена за своите постижения в
овладяването на знания в областта на икономиката и стана носител на наградата за 2018-2019 г. В
рамките на последните четири го-

дини студенти на СА печелят този
приз три пъти – Антонио Дичев
(2015-2016 г.) и Беатрис Любенова
(2017-2018 г.).
Петя Маркова завършва средното си образование в езикова паралелка на СУ „Николай Катранов”
– Свищов и е сред дейните членове на местния Ротаракт клуб. Като
студентка има отличен успех и в
процеса на обучението си е участвала в редица конкурси, на които
е заемала призови места. В национален конкурс участва за първи път и печели първото място,
конкурирайки се със свои колеги
от икономически специалности в
различни български университети, с есе на тема „Моето бъдеще
на специалист – мечти, планове и
реалност”. В него Петя споделя, че
„специалист” е дума, която олицетворява положените труд и усилия
на човек за постигане на неговите
по-рано заложени планове и мечти, а бъдещето си свързва с България.
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45 години чества катедра „Индустриален
бизнес и предприемачество“
С тържествено заседание и международна научно-практическа конференция, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” отбеляза 45-ата си
годишнина. Сред гостите
на тържественото честване бяха д-р Кристиян Кирилов – председател на ОбС
– Свищов, Борислав Замфиров – зам.-кмет на община
Свищов, проф. Сергей Охрименко от Академия за
икономически изследвания
в Молдова – „Доктор хонорис кауза” на СA, ръководители на катедри от Познански икономически университет и Азербайджански
университет по туризъм и
мениджмънт, представители на академичните ръководства на Русенски университет, УНСС, ИУ – Варна,
декани на факултети и ръководители на катедри от
СA, бивши преподаватели
от катедра ИБП.
С доклад на тема „Катедра „Индустриален бизнес
и предприемачество” – 45
години в полза на науката,
образователния процес и

националната икономика”,
ръководителят на катедрата – доц. д-р Искра Пантелеева, представи историята
на създаването, развитието
и утвърждаването на катедрата. Подчертавайки приноса на първостроителите,
тя поясни, че първоначал-

Йордан Георгиев. По-късно
ръководители стават доц.
д-р Петър Кънев, доц. д-р
Иван Тотев, проф. д-р Любчо Варамезов и доц. д-р
Искра Пантелеева.
Приветствие към катедрения състав и участниците в конференцията подне-

ти”, заяви доц. Марчевски.
В знак на високата оценка
на академичното ръководство, ректорът награди катедра ИБП с почетния плакет на Стопанска академия.
С почетния знак ректорът
отличи и доц. д-р Петър Кънев, който е бил 40 годи-

ният състав на катедрата е
бил от четирима редовни
преподаватели – доц. д-р
Йордан Георгиев и асистентите – Петър Кънев, Йордан
Чобанов, инж. Пенчо Йорданов. Първият ръководител на катедрата е доц. д-р

се ректорът, доц. д-р Иван
Марчевски. „Катедра ИБП
вече 45 г. се отличава с нещо
специфично – приемственост между поколенията,
съвестна и последователна работа в съответствие
с академичните стандар-

ни преподавател в катедра
ИБП и неин ръководител
през мандати 1991 - 1993 г.,
1995 - 1999 г., 2003 - 2014 г.
За принос към развитието
на катедрата, доц. Пантелеева връчи благодарствени грамоти на дългогодиш-

Приключи есенният дял на
университетския шампионат по футбол
Студентският футболен
отбор на Стопанска академия завърши участието

противниковите отбори
от Технически университет – Варна и Русенски

си в есенния дял от тазгодишния Национален университетски шампионат
по футбол с две победи
и една загуба. След краткото прекъсване и завръщането на свищовските
студенти в националната надпревара, тимът, воден от ст. преп. д-р Асен
Атанасов (Вр.ИД ръководител катедра „Физическо възпитание и спорт”),
посрещна на свой терен

университет „Ангел Кънчев”, и гостува на Шуменски университет „Константин Преславски”.
В първата домакинска
среща отборът на СА надигра варненския тим с
3:2. Гол-майстори за домакините бяха Петър
Петров с две точни попадения и Кирил Фидин,
който отбеляза от дузпа.
Във втората среща свищовските студенти загу-

биха от русенския тим с
3:4. Последният мач се
игра на градския стадион
в гр. Шумен, където гостите от Свищов завоюваха втората си победа за
есенния полусезон с резултат 4:2. Драматичната развръзка за свищовските футболисти дойде
след почивката, до която
губеха с 2:0 от домакините. След пределна мобилизация и отлична игра,
отборът на Стопанска академия стигна до обрат в
резултата. Головете отбелязаха Георги Бислимов,
Виктор Иванов, Петър
Петров и Ивайло Благоев.
Крайното класиране
за тазгодишната национална надпревара ще се
реши след срещите от
пролетния дял, който ще
се проведе през втория
семестър на академичната 2018-2019 година. За
студентския футболен отбор на свищовската академия предстоят нови три
срещи – два пъти като гост
и един домакински мач.

ните преподаватели доц.
д-р Г. Сирашки, доц. д-р С.
Цвяткова и проф. д-р Р. Габровски. Катедрата-домакин бе удостоена и с плакет
на община Свищов.
В рамките на тържественото заседание бяха представени пленарните доклади от международната конференция, която бе на тема
„Възможности за развитие
на бизнеса – икономически,
управленски и социални измерения”.
Конференцията бе организирана в шест
тематични направления –
„Мениджмънт”, „Иновации
и предприемачество”, „Финанси, застраховане и социално дело”, „Маркетинг”,
„Човешки ресурси”, „Информационни технологии”.
В научния форум участваха 110 представители на 13
български висши училища и
шест чуждестранни от Полша, Русия, Молдова, Румъния, Азербайджан и Египет.
Разработените 78 доклада
в шестте направления бяха
представени в два дискусионни панела, и ще бъдат издадени в двутомен сборник.

Бъдещето на одиторската
професия представиха от KPMG
Гост-лектори от KPMG България представиха пред студенти от Стопанска академия бъдещето на одиторската професия и възможности
за реализация на младите
хора. Представители на една
от големите международни
компании за професионални
одиторски и данъчни услуги
инициираха за втори път среща със свищовските студенти.
След първата им презентация
в края на миналата учебна година, в компанията вече има
назначен свищовски възпитаник, дипломирал се в ОКС „бакалавър”.
Гостите приветства проф.
д-р Георги Иванов – зам.-ректор и ръководител на катедра
„Контрол и анализ на стопанската дейност”. Темата „Моето
бъдеще в KPMG” представиха
Иван Андонов – съдружник
отдел „Одит”, Валерия Бочева – HR, Йордан Камджилов
– мениджър в отдел „Одит”
и Мартин Длъгнеков – мениджър „Данъчен отдел”. Лекторите представиха информация за фирмата, която опери-

ра в над 150 държави с повече
от 200 000 служители и клиенти от цял свят, чиито приходи
за миналата година са над $26
млрд. Мениджърите поясниха
какви познания са необходими за различните индустрии,
за да се осъществяват одиторски процедури, и какви технологични решения се прилагат
в данъчната практика. Информираха студентите как се провеждат обучения за прилагане на нови стандарти, комуникация с клиенти, решаване на
нестандартни казуси, и какви
сертификати могат да придобият служителите след съответни обучения и опит.
От направените презентации и отговори на поставени
въпроси, свищовските студенти научиха как могат да кандидатстват за стажантска програма или работна позиция
в офисите в София и Варна,
през какви етапи преминава
процесът по подбор на кадри,
какво им предлага компанията като работна среда, обучения, заплащане и възможности за кариерно развитие.
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