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ЧЕТВЪРТ ВЕК ЧЕСТВА КАТЕДРА
„МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ”
Четвърт век чества катедра „Международни икономически отношения” с
тържествено заседание и
международна научна конференция. Сред гостите на
тържественото
честване
бяха ректорът и зам.-ректорите на СА, проф. д.ик.н.
Иля Хаджинов – зам.-ректор на Донецкия национален университет „Василий
Стус” в гр. Виница, Украйна, представители на сродни катедри от български и
чуждестранни университети. В обръщение към присъстващите,
ръководителят на катедрата-юбиляр,
доц. д-р Галина Захариева
припомни, че катедра МИО
е създадена на 20 януари 1993 г, а учредители са
проф. д.ик.н. Атанас Дамянов – неин дългогодишен

ръководител, проф. д.ик.н.
Снежана Найденова, доц.
д-р Иван Спиридонов, доц.
д-р Иванка Цонева, доц.

та и специалността”, заяви
доц. Захариева. Към днешна дата в катедрения състав
са 5 хабилитирани препода-

д-р Никола Конов. „Това са
хората, на които ние днес
изказваме нашата искрена
благодарност за поставените основи и принос към
днешния облик на катедра-

ватели – един проф. д.ик.н.
и 4 доцента, 5 гл.ас. д-ри и
един ас. д-р. Катедрата обучава студенти в ОКС „бакалавър” по специалност
МИО, в магистърска степен

Ново стратегическо
партньорство реализира
Академията за преодоляване
на младежката безработица
Меморандум за сътрудничество бе ратифициран
в София между Стопанска
академия и „Национална
Компания Индустриа лни Зони” ЕАД. Договора
подписаха ректорът доц.
д-р Иван Марчевски и
изпълнителният директор на НКИЗ – Антоанета
Барес. Според клаузите
в документа, двете страни се споразумяха да си
помагат в подготовката и
реализацията на младите хора, които завършват
свищовската академия,
чрез професионални стажове или постоянна заетост в компании, работещи
в индустриалните зони на
НКИЗ. Целта на партньорството е преодоляване на
младежката безработица
и недостига на квалифицирани специа лис т и в
ключови сектори.
Договорът поставя началото и на включването на СА „Д. А. Ценов”
в проект „Fast Tracking
Success”. Сътрудничест-

вото между компанията и
университетите предвижда двустранен обмен на
информация в подкрепа
на процеса по осигуряване на необходимите на
инвеститора кадри. Проектът цели да допринесе
за изграждане на висококвалифицирани кадри
– мла ди специа лис т и,
които да работят в условията на високи стандарти,
каквито поддържат чуждестранните инвеститори.
По този начин те ще могат
да изградят ценни професионални умения, които
ще отговарят на нуждите
на съответната компания.
Сред ползите за инвеститорите от проекта са
лесен достъп до актуална
информация за подготвяните от университетите
кадри от всички специалности, както и възможността за компаниите да
правят чрез НКИЗ „заявки” към университетите
за специалистите, които
търсят.

по 5 магистърски програми
и докторанти по докторска
програма „Световно стопанство и МИО”. Доц. Захариева подчерта още активната дейност на Алумни клуб
МИО – Свищов, провеждането на традиционната студентска научно-практическа
конференция, множеството
реализирани проекти и публикации, развитието на катедрата, съпътствано от различни достижения.
„Катедра МИО е една от
младите катедри в Стопанска академия, но за изминалите 25 години е постигнала
много – екипът на катедрата
е млад, изключително мотивиран и стъпва на сериозни
традиции. От тази катедра са
минали хора, които са знакови за развитието на науката и обучението в Стопанска

академия, но и сега има доста сериозни, амбициозни и
доказали се учени”, заяви в
приветствието си ректорът
доц. д-р Иван Марчевски.
По думите му, катедрата е
уникална и със своите студенти, които след дипломирането си стават едни от
най-успешно реализиралите
се в кариерата си възпитаници на свищовското висше
училище. Ректорът изрази
благодарност към катедра
МИО от името на цялата академична общност и връчи
на доц. Захариева почетния
знак на Стопанска академия.
По време на тържественото
заседание катедрата-юбиляр получи множество приветствия, подаръци и поздравителни адреси от гостите
на честването.
(На 3 стр.)

Студенти и преподаватели
участваха в международни
научни форуми в Румъния
Студенти и преподаватели от Стопанска академия участваха в два международни научни форума,
които се проведоха в гр.
А лександрия, организирани от местния филиал
на Университет Валахия,
Р умъния. Свищовското
висше училище бе съорганизатор, както на първото,
така и на второто издание
на международна научна конференция на тема
„Глобализация, иновации
и развитие: тенденции и
перспективи”. При откриване на форума, приветствие к ъм участниците
отправи ректорът на СА –
доц. д-р Иван Марчевски,
който връчи и поздравителен адрес на декана на
филиала, доц. д-р Йоана
Панагорец. Конференцията, в която участваха и
свищовски академични
преподаватели, бе организирана в тематичните
направления: Стабилно
развитие на ЕС; Публичната а дминистрация и
социална отговорност в

европейски контекст; Иновации и информационни
технологии; Разнообразие
и местно развитие. Доклади изнесоха учени от България, Румъния, Република
Хърватска и Гърция.

устойчивото развитие”.
Участващите 14 свищовски
студенти и докторанти от
различни курсове и специалности презентираха
на английски език докладите си в различните те-

Студенти от СА участваха за втора поредна година
в меж дународната ст удентска научна конференция, чието тазгодишното
издание бе на тема „Публичната администрация и
конкурентоспособността
на услугите в контекста на

матични направления. В
панел „Селско стопанство” докторант Георги
Дими т р ов от катед ра
„Аграрна икономика” се
класира на първо място,
а неговият колега – докт.
Георги Ангелов зае четвърто място.
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Студенти участваха в международен
проект за младежки обмен
Двама ст уденти от
С т о п ан ска ака д е м и я
„Димитър А. Ценов” бяха

ха обучения по дигитален маркетинг, бизнес
и предприемачество,

сред избраните кандидати от България да участват в международен проект за младежки обмен
по Програма Еразъм+.
В проек та у час т ва ха
по седем ст уденти от
България, Гърция, Турция и страната-домакин
Румъния. Свищовското
висше училище представиха първокурсникът
Иван Йорданов от спец.
„Икономика на туризма”
и Иван Драгомиров – 4
курс, спец. „Маркетинг”.
В рамките на една
сед миц а, у час т ниц и те в проекта премина-

водени от преподаватели в частни училища
и професори от университета в румънския град
Крайова. За мла дите
хора бяха организирани и посещения на различни местни бизнеси,
които са с национално
значение за икономиката на страната. Студент ите разговаряха
със собственици и управители за това, как
са стартирали и развили бизнеса, какви проблеми имат и как ги решават. Домакините на
форума осиг уриха за

участниците в проекта и
посещения на културноисторически и природни
забележителности.
„От срещите с представители на практиката
получихме нови идеи за
създаване на собствен
бизнес и полезна информация относно стартиране, възможности за
финансиране и начини на
управление” – споделиха след завръщането си
свищовските студенти.
По думите им, участието
в този меж дународен
проек т им е донесло
нови запознанс тва и
приятелства с връстници от други три държави,
обогатило е познанията
им за историята и култ урата на тези нации,
спомогнало е за упражняване на английския
им език.
Като студент в Стопанска академия, Иван
Драгомиров вече е реа лизира л с т уден тска
мобилност по Еразъм+
с цел обучение в полски
университет, а първок у рсник ът Иван Йор данов ще замине през
есента на такова обучение за един семестър в
университет в чешката
столица – Прага.

Продажбени техники и
стратегии дискутираха
студенти и преподаватели от
катедра „Търговски бизнес“
С т уд е н т с к а н ау ч н а
сесия на тема: „Ефективни продажби и работа
в екип“ проведе катедра „Търговски бизнес“.
Участие в научния форум
взеха 5 преподаватели от
катедрата и 20 студенти
от III курс, спец. „Икономика на търговията“, обучавани в редовна и задочна форми. Мероприятието бе заключителната
фаза от предварително
зададена проблематика,
по която студентите да се
подготвят по дисциплината „Организация и технология на продажбите“.
От всички депозирани
курсови работи, доц. д-р
П. Мидова (титуляр по
дисциплината) селектира
20-те най-добри презентации, които бяха представени в ауд. 72.
Студентската научна
сесия бе организирана
в две тематични направления. В направление
„Стратегии за ефективни
продажби” (с 13 презентации), изследванията
бяха посветени на известни търговски марки и
на компании, търгуващи с
алкохолни и безалкохолни напитки, козметични
продукти, шоколадови и

захарни изделия. Акцентът беше поставен върху:
факторите, допринасящи
за ефективността от продажбите на анализираните търговци; прилаганите
продажбени стратегии;
инструментите за измерване на ефективността.
На база представените емпирични данни и
очертаните тенденции
възникнаха допълнителни въпроси и дискусия.
В направление „Роля
на екипите за ефективни
продажби” (със 7 презентации), изследванията бяха насочени към
екипната работа, свързана с: управление на
взаимоотношенията с
клиенти; извършване на
ситуационен анализ на
пазара; разработване на
маркетингов и рекламен
план; детерминиране на
рекламен бюджет и провеж дане на рек ламна
кампания.
Студентските научни
разработки бяха оценявани от доц. д-р Петранка
Мидова, доц. д-р Симеонка Петрова и доц. д-р
Теодора Филипова. В
двете направления бяха
отличени по три презентации.

Дипломираха се магистрите от випуск 2017
Диплом за образователно-квалификационна
степен „магистър” получиха на тържествени церемонии в аулата на Стопанска
ака демия завършилите
през 2017 г. икономисти,
неикономисти и професионални бакалаври, обучава ли се в редовна и
дистанционна форми. В
рамките на три церемонии
бяха връчени дипломите на
магистрите, обучавали се
по различните магистърски програми, водени от
катедри към четирите факултета – „Финанси”, „Мениджмънт и маркетинг”,
„Производствен и търговски бизнес”, „Стопанска
отчетност”.
Приветствия към дипломантите от името на
ректора и на академичното ръководство отправиха зам.-ректорите проф.
д-р Марияна Божинова, с
ресор „Учебна дейност“
и доц. д-р Николай Нинов
– „Студентска политика и

институционални комуникации”. Те подчертаха, че
дипломата, която получават възпитаниците на Стопанска академия, е международно призната и им открива много
възможности
за успешна
професионална кариера в сферата
на икономиката, администрацията и
управлението на фирмено, общинско
и д ъ рж а в н о
ниво. Дипломантите бяха
поздравени
още от декани
на факултети,
ръководители
на катедри и
на магистърски програми.
Приветстващите благодариха на родителите и
близките на дипломантите

за оказваната подкрепа
през годините на обучение,
и на самите магистри, за
това, че са избрали именно Стопанска академия. В

химн и „Многая лета”.
В рамките на церемониите, гл. ас. д-р Юлиян
Господинов – координатор
към Академичен център за

чест на новите магистри на
свищовското висше училище прозвучаха химнът на
Р България, студентският

кариерно консултиране и
връзки с обществеността,
представи пред дипломантите Алумни асоциация-

та на Стопанска академия. Той поясни, че целта
на тази асоциация е да
поддържа „жива връзка”
между свищовското висше
училище и неговите вече
над 150 000 възпитаници,
част от които са учредители и членове на създадените повече от 100 алумни
клуба.
Емоциите от тържествения ден и вълненията,
че вече държат в ръцете
си заслужената диплома на магистър, облечените в академични тоги
дипломанти запечатаха
чрез множество снимки
с родители, приятели и
преподаватели в аулата
на висшето училище, пред
паметника на Дарителя
Димитър Ценов и при изпълняване на традиционния ритуал по хвърляне
на академичните барети
пред емблематичната за
Свищов сграда на Ректората.
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Бъдещето на одиторската професия
представи KPMG
Бъдещето на одиторската професия и възможностите за реализация на младите хора
в тази дейност представиха пред свищовски
студенти гост-лектори от
KPMG България. Срещата беше инициирана от
компанията и осъществена със съдействието
на Иван Андонов – съдружник отдел „Одит”,
Петър Стоев и Йордан
Камджилов – мениджъри в същия отдел. На
събитието присъстваха
четвъртокурсници от специалностите „Стопански
и финансов контрол” и
„Счетоводство и контрол”, ръководителите и
преподаватели от двете
водещи катедри.
Срещата откри проф.

д-р Георги Иванов – зам.ректор „Акредитация и
управление на качеството” и ръководител на катедра „Контрол и анализ
на стопанската дейност”.
В приветствието си към
гостите той подчерта, че
инициирането на тази
среща е знак, че практиката се обръща к ъм
младите хора, иска да
ги обучи, за да намерят
своята професионална
реализация в България.
Лекторите презентираха темата „Динамичен одит” по атрактивен
начин, като провокираха
присъстващите д а си
представят как информационните масиви и използването на високите
технологии влияят върху
развитието на бизнеса.

Очертаха какви са основните предизвикателства
пред одита през следва-

мация. Представителите
на практиката споделиха
как тази професия обога-

щите 4-5 години. Демонстрираха се основни инструменти, които KPMG
използва за обработка и
анализ на данни и инфор-

тява личностното развитие чрез знанията, които
се придобиват непрекъснато и чрез комуникацията, която се осъществява

с хора от различни нива
в йерархията на даден
бизнес.
На студентите беше
разяснено какви познания трябва да имат за
различните индустрии,
за да осъществяват одиторски процедури. Отговаряйки на въпроси
на студентите, гостите
представиха възможностите за студентски
ста ж, свободните работни позиции в KPMG
България и поясниха как
младите хора могат да
кандидатстват.
В кра я на срещ ата
гост-лекторите заявиха
желание да участват в
обу чението и прак тическата подготовка на
студентите от СА „Д. А.
Ценов” - Свищов.

Проф. Борислав Борисов ЧЕТВЪРТ ВЕК Наши студенти се включиха
МИО в първия академичен Datathon
стана „доктор на науките” КАТЕДРА
Екип на Стопанска ака- за прогнозиране цените
(От 1 стр.)
Проф. Борислав Борисов защити дисертация
за научна степен „доктор
на науките” по Админи-

д-р Диана Копева; проф.
д-р Ванче Бойков; проф.
д-р Георги Иванов; проф.
д.н. Иван Величков.

страция и управление.
Дисертационният труд
на преподавателя от катедра „Стратегическо
планиране” бе на тема
„Оценка на административния капацитет на държавната администрация”
и се базира как то на
проучване на международния опит, така и на
проведено изследване
сред 80 структури на изпълнителната власт. Членове на научното жури,
председателствано от
проф. д-р Маргарита Богданова, бяха: проф. д.н.
Венелин Терзиев; проф.
д-р Милен Балтов; проф.

При представянето на
проф. Борисов, председателят на журито поясни, че кандидатът за
научната степен е депозирал списък със 7 моногрфии, 6 студии, 10 статии, 27 доклада, 87 публикации по научни проекти
и разработки, възложени
от структури на държавната администрация и
др. След представяне на
основните резултати от
дисертационния труд и
отговори на поставените
въпроси, журито единодушно присъди на проф.
Борисов научна степен
„доктор на науките”.

одната конференция,
с която бе отбелязана
25-годишнината на катедрата, бе на тема „Интеграционни процеси в
глобалната икономика”.
Работата на двудневния
научен форум започна с
три пленарни доклада.
Проф. д-р ик. н. Таня Горчева от катедра МИО при
СА „Д. А. Ценов” изнесе
док ла д на тема „Про екции на европейските
търговски практики за
стимулиране на българския експорт”. Във втория
пленарен доклад проф.
Хаджинов говори за международната търговия на
Украйна в съвременните
условия, а в третия доц.
д-р Георги Маринов от
Икономиче ск и у нивер ситет - Варна представи
проучване на нагласи към
трудова миграция у нас.
Участниците във форума
работиха в три тематични
секции, модератори на
които бяха преподаватели от катедрата-домакин.
Международната конференция предизвика за
участие 86 автори от 15
висши учебни заведения
от България, Украйна,
Русия, Литва, Азърбайджан, Италия и Чехия. Депозираните над 70 доклада ще бъдат публикувани
в едноименен сборник.

демия взе участие в първото издание на Academia
Datathon, организирано
от Data Science Society.
В състезанието участваха студенти от България,
Индия, Катар и Малайзия,
разпределени в 40 екипа.
Стопанска академия представиха Иван Драгомиров
– студент в бакалавърска
програма „Маркетинг“,

на 20 криптовалути, като
разполага ха с реа лни
данни. След избора на
оптимален модел, от участниците се очакваше да
разработят инструмент,
използващ изкуствен интелект за съставяне на
оптимален инвестиционен
портфейл.
Екипът на СА тества
различни по сложност мо-

Ивалина Фотева – студент
в магистърска програма
„Маркетинг“, и Беатрис
Любенова – ст удент в
магист ърска програма
„Финансов мениджмънт“.
Екипите бяха изправени
пред предизвикателството да разработят модел

дели – от експоненциално
изглаждане, през ARIMA
до невронни мрежи. С
предложеното решение
свищовските ст уденти
достигнаха до полуфинал.
Победител стана екип от
University of Malaya (Малайзия).
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Академията отново
посрещна свои възпитаници
Стопанска академия
отново гостоприемно
о т вори врат и, за д а
посрещне за пореден
път свои бивши възпитаници. Випуск 1978
отбеляза 40 години от
завършването си с другарска среща, на която
присъстваха хора от
Ловеч, Велико Търново,
Разлог, София, Пловдив,
Стара Загора, Русе и Хасково. Те учредиха нов
алумни клуб, който именуваха „Икономика и
организация на вътрешната търговия 78”. За
председател на клуба бе
избрана Марияна Колева от гр. Хасково. Своя
среща проведе и алумни клуб „Випуск 1971” с
участието на 66 души,
които с радост и вълнение отново прекрачиха
прага на родната Алма
матер. Членовете на
този клуб се срещат в
Свищов на две години.
По време на срещите
бившите възпитаници
получиха актуална информация за Стопанска

академия, организацията на образователния
процес, проблемите,
предизвикателствата
и възможностите пред
висшето училище. Споделени бяха много истории и забавни случки
от студентските години,
и спомени за техните преподаватели. И
двете групи си пожелаха скоро отново да се
съберат заедно тук, в
тяхната Алма матер.
Пе т ат а г од ишнина
от дипломирането на
випуск 2013 от спец.
„Финанси” бе повод за
инициатива на катедра
„Финанси и кредит” и
нейния алумни координатор гл. ас. д-р Петко
Ангелов за организиране на среща на възпи-

таниците. Обучаваният
в периода 2009 – 2013
г. бакалавърски випуск
на спец. „Финанси” ще
остане в историята с
множество завоювани

то на катедра „Финанси
и кредит”. От страна на
Академичния център за
кариерно консултиране
и връзки с обществеността бе представена

отличия от студентите
в академичен, национален и международен
план, сред които е и
четворната победа в
Междууниверситетско
състезание по търговия
на финансовите пазари.
На алумни срещата на
възпитаниците на випуск 2013 г. бе направен
пара лел меж ду тогавашните, усмихнати и

инициативата за създаване на клубове на
бивши възпитаници към
А лу мни асоциацията
при Стопанска академия, като всеки възпитаник полу чи значка
на свищовското висше
у чилище и рек ламни
материали за Кандидатстудентската кампания
2018.
Присъстващите на
срещата възпитаници
на спец. „Финанси” от
випуск 2013 г. посетиха
обновения академичен
музей и новите, проектно оборудвани, компютърни аудитории за
обучение по финансови
курсове. В ауд. 24 им бе
представена постоянната експозиция „Свищовска финансова школа”,
като всеки випускник
получи лично копие от
едноименния летопис.
Освен връщането в незабравимите спомени,
подновяване на стари
приятелства и създаване на нови контакти, в
рамките на проведената среща се взе решение за учредяване на
алумни клуб „ФИНАНСИ
2013”. За председател на
клуба бе избран Мартин Харизанов, който
развива успешен собствен бизнес в гр. Враца.
Като първа инициатива
на клуба консенсусно
се подкрепи идеята за
ак тивно вк лючване в
кандидатстудентската
кампания по рекламиране на академичното
образование в спец.
„Финанси” в Свищов,
за което ще се направят
регионални кампании в
основни градове в Северна България.

отлични студенти, които
днес са част от професионален елит кариерно успели сериозни и
отговорни финансисти,
реализирали се в корпоративния, публичния
и банковия сектор на
водещи компании и институции в България и
по света.
Срещ ата стартира
в аулата на Академията с приветствие от
ръководителя на катедрата – проф. д-р Андрей Захариев, който
представи актуалните
проекти и достижения
на катедрата. Възпитаниците получиха като
под арък брандирани
химикали с уеб-адреса
www.finance1952.com и
работни тефтери с лого-

Клуб на ветераните
учредиха бивши
академични преподаватели
К луб на ветераните
при Стопанска академия
учредиха бивши преподаватели. В учредителното
събрание участваха хабилитирани преподаватели,
които вече са пенсионирани: проф. д.ик.н. Петко
Пе т ко в; пр о ф. д .ик.н.
Васил Меразчиев; проф.
д-р Никола Янков; доц.
д-р Милка Томева; доц.
д-р Стойна Цвяткова; доц.
д-р Колю Колев; доц. д-р
Агоп Саркисян; доц. д-р
Андрей Иванов; доц. д-р
Неделчо Митев; доц. д-р

поднесоха доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор
по студентска политика
и институционални комуникации, и проф. д-р Красимир Шишманов – зам.председател на Общото
събрание на СА
При с ъ с т в ащ и т е с ъ учредители избраха за
председател на к луба
проф. д.ик.н. Васил Меразчиев, а за зам.-председатели доц. д-р Милка
Томева и доц. д-р Кольо
Ко л е в. П р о ф. д . и к . н .
Петко Петков бе избран

Стефан Тодоров; доц. д-р
Стоян Костов. Срещата
откри най-възрастният от
съучредителите – 94-годишният проф. д.ик.н.
Петко Петков. Той представи идеята за създаването на клуб на бившите
преподаватели в свищовската Алма матер и коментира как членовете на
този клуб могат да бъдат в
полза на Академията. От
името на ректора и академичното ръководство,
приветствия към гостите

за почетен председател
на к луба. Работата на
учредителното заседание
продължи с дискусии относно целите и функциите
на клуба. В края на заседанието бе взето решение на следваща среща
на новоучредения клуб
да бъде поканен ректорът
доц. д-р Иван Марчевски
за да запознае бившите
преподаватели с актуални въпроси от дневния
ред на Стопанска академия.
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Редактор: Вероника Василева
Дизайнер: Благовеста Борисова
Фотограф: Емилия Радкова
АИ „Ценов“

