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Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” започ-
на обучението на учители 
по проект „Повишаване на 
финансовата грамотност 
и икономическата култу-
ра на ученици 5-10 клас 
в българските училища”. 
Свищовското висше учили-
ще е избрано за партньор 
по проекта, който се реа-
лизира от Министерството 
на образованието и наука-
та (МОН) и Синдиката на 
българските учители (СБУ). 
В рамките на проекта, Ака-
демията ще проведе обу-
чения на 150 учители от пет 
региона на България, които 
ще мултиплицират полу-
чените знания сред своите 
колеги и ученици. 

Официално стартът на 
обученията бе даден в Сто-
панската академия с учас-
тието на учители от средни-
те училища в община Сви-
щов. Срещата откри зам.-

ректорът доц. д-р Румен 
Ерусалимов. Чрез онлайн 
връзка в срещата се вклю-
чи и инициаторът на про-

екта д-р ик. Янка Такева – 
председател на СБУ и член 
на Съвета на настоятелите 
на СА „Д. А. Ценов”. При-
ветствие към присъства-
щите учители и академич-
ни преподаватели поднесе 
ректорът – проф. д-р Ма-
рияна Божинова. Тя под-
черта, че проектът е инова-

тивен, интересен и много 
полезен, и заяви: „За Сто-
панската академия е чест и 
отговорност, че точно ние 

сме избрани от Министер-
ството на образованието 
и науката и от Синдиката 
на българските учители да 
изпълним обучението по 
този проект. Това е безспо-
рен атестат за признанието 
и доверието, което МОН и 
СБУ имат към качеството 
на академичния състав на 

СА „Д. А. Ценов”. Ректорът 
увери учителите, че за про-
веждане на обучението им 
е осигурен високо еруди-
ран хабилитиран препода-
вателски състав и пожела 
успех на инициаторите и на 
участниците в проекта.

След официалното от-
криване започна и обуче-
нието по предварително 
уточнена учебна програма. 
Академичните преподава-
тели предоставиха на учи-
телите и специално разра-
ботени за проекта обучи-
телни материали, с които 
да ги подпомогнат в рабо-
тата им с учениците. След 

проведеното обучение 
учителите получиха сер-
тификати. Предстои про-
веждането на още четири 
присъствени обучения в 
градовете Велико Търново, 
Габрово, Плевен и Враца. 
Ще бъде проведена и зак-
лючителна конференция 
в град София, на която ще 
бъдат отчетени резултати-
те от обучението. Целта е 
по-широко разпростране-
ние на постигнатото и из-
готвяне на препоръки за 
подобряване на финансо-
вата грамотност и иконо-
мическата култура в бъл-
гарските училища.

85 събития, посветени на 
85 години СА „Д. А. Ценов”

(На 2 стр.)

Общо-
то събра-
ние на СА 
„Д. А. Це-
нов” прие 
годишния 
доклад на 
р е к т о р а 
за състоя-
нието на 
С в и щ о в -
ското ви-
сше учи-

лище за периода март 2020 г. – яну-
ари 2021 г. На проведеното в онлайн 
формат заседание, членовете на уп-
равленския орган приеха и нов Пра-
вилник за дейността на Академия-
та, съобразен с промените в ЗВО. С 
представения доклад, проф. д-р Ма-
рияна Божинова отчете първата го-
дина от своя управленски мандат 
2020-2024 г., чието водещо мото е 
„Традиции и иновации”. Проф. Божи-
нова припомни, че основната цел на 
мандатната програма е затвържда-
ване позициите на Свищовската ака-
демия като едно от най-добрите вис-
ши училища в България в областта 

на икономиката, администрацията 
и управлението, и превръщането ѝ в 
разпознаваем субект в международ-
ното образователно и научно прост-
ранство. 

В своя доклад проф. Божинова от-
чете дейността на Академията по 11 
основни направления, сред които: 
Обучение; Научноизследователска 
дейност; Международна дейност; 
Финансово състояние; Оптимиза-
ционна програма за периода 2020–
2022 г.; Предприети спешни мерки 
за пренастройване на работата в ус-
ловията на COVID-19, с цел да не се 
прекъсват учебният и администра-
тивните процеси. Отчетени бяха и 
редица дейности, свързани с: полу-
чената програмна акредитация за ПН 
3.7. Администрация и управление с 
оценка 9,27, за срок от нови 6 годи-
ни; направените инвестиции в техни-
ка; разкритите нови специалности и 
програми; възможностите за обуче-
ние в ОКС „бакалавър” и ОКС „магис-
тър” на английски език; кариерното 
консултиране на студентите; матери-
алната база; издателската и библио-
течната дейност; и др.

Академията участва в първата 
по рода си oнлайн информационна 
кампания на българските универси-
тети, която се проведе под надслов 
„Висше образование в България – 
разумният избор”. Информационна-
та кампания, насочена към българ-
ските общности в чужбина, бе ор-
ганизирана от Българско училище 
„Родна стряха” – Кипър и Асоциация 
на българските училища в чужби-
на (АБУЧ). Във форума участваха 13 
български висши училища. Свищов-
ската академия представиха доц. 
д-р Румен Ерусалимов – зам.-рек-
тор „Студентска политика, институ-
ционални комуникации и продължа-
ващо обучение” и гл. ас. д-р Юлиян 
Господинов – координатор „Образо-
вателен маркетинг”. Информацион-
ната кампания се проведе в Zoom и 
бе с продължителност седем часа. 
Сред официалните гости на събитие-
то бяха културното аташе на българ-
ското посолство в Кипър – Благомир 
Бацанов и Галина Дреновска – ди-
ректор Дирекция „Висше образова-
ние” в МОН.

Над 40 кандидат-студенти, роди-
тели, учители и директори на бъл-
гарски училища от Великобритания, 
Русия, Украйна, Белгия, Гърция, Ки-
пър, Германия, Италия и други, успя-
ха да влязат в стаите на висшите учи-
лища. Представителите на Стопан-
ската академия разговаряха с младе-
жи от различни страни и им предос-
тавиха актуална информация по въп-
роси, свързани с образователното 
портфолио и възможностите за при-
ем и обучение, както по реда на Пос-
тановление № 103 от 31 май 1993 г. 
за осъществяване на образователна 
дейност сред българите в чужбина, 
така и чрез кандидатстване в Сви-
щовското висше училище. Силен ин-
терес предизвика дистанционната 
форма на обучение, която има не-
съмнени предимства, особено кога-
то обучаемите се намират извън те-
риторията на България. В срещата се 
включиха и настоящи студенти на СА 
„Д. А. Ценов”, които живеят и рабо-
тят в чужбина, но се интересуват от 
възможностите за продължаващо 
обучение в дистанционна форма.
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На 8 ноември 2021 г. 
се навършват 85 години 
от създаването на Стопан-
ска академия „Д. А. Це-
нов“ – Свищов. В основата 
на нейната славна история 
стои актът на дарението на 
бележития възрожденец 
Димитър А. Ценов, който 
с думите „Като принасям 
своята скромна лепта на 
народния олтар, свършвам 
с благопожеланието, щото 
българския народ да върви 
безспир по пътя на култур-
ния напредък към постига-
нето на своя идеал“, заве-
щава на родния си град не 
само своето богатство, но и 
своята мечта.

За отбелязване на 85-
ата годишнина Академич-
ното ръководство прие 
Събитиен календар с 85 
разнообразни събития, 
инициативи и дейности, 
като научни конференции, 
семинари, кръгли маси, из-
ложби, концерти, спортни 
турнири и др. С осъществя-
ването на тези инициати-
ви академичната общност 
подобаващо ще изрази 
гордостта и честта да бъде 
достоен следовник на де-
лото на своя Дарител. Ши-
роката палитра от събития 
създава атмосфера на съ-

причастност и принадлеж-
ност към академичната 
общност както от страна на 
студентите, възпитаници-
те, преподавателите и слу-
жителите на Академията, 
така и сред общественост-
та в местен, регионален, 
национален и междунаро-
ден план.

Във връзка с годишни-
ната стартира дарителска 
кампания под наслов „Мо-
ята скромна лепта“, целя-
ща финансовото обезпеча-
ване на предприетите ини-
циативи. Отправеното към 
всички родолюбиви бъл-
гари обръщение е: „Ста-
нете дарители! Принесете 
своята скромна лепта, как-
то това стори преди 109 го-
дини Димитър Апостолов 
Ценов“. 

Кулминация в честване-
то на 85-ата годишнина ще 
бъдат: Тържествено Общо 
събрание на СА „Д. А. Це-
нов“; Тържествено шест-
вие до гроба на Дарителя; 
Международна научно-
практическа конференция 
„Устойчиво развитие и со-
циално-икономическа ко-
хезия през XXI век – тен-
денции и предизвикател-
ства“; Тържествено събра-
ние-конц ерт.

85 ñúáèòèÿ, ïîñâåòåíè 
íà 85-ãîäèøíèíàòà 
íà ÑÀ „Ä. À. Öåíîâ“ В рамките на институ-

ционалната политика за 
създаване и развиване 

на партньорства и кому-
никации, през периода 
 февруари – март 2021 
г. факултет „Производ-
ствен и търговски биз-
нес” на СА „Д. А. Ценов” 
сключи споразумения за 
сътрудничество с четири 
училища от системата на 
средното образование 
– Държавна финансо-
во-стопанска гимназия 
„Интелект” – гр. Плевен, 
Търговска гимназия „В. 
Е. Априлов” – гр. Чер-
вен бряг,  Професионал-
на гимназия по храни-
телни технологии „Проф. 

д-р Асен Златаров” – гр. 
Горна Оряховица и  Про-
фесионална гимназия 

по туризъм „Д-р Васил 
Берон” – гр. Велико Тър-
ново. Според декана 
на факултета – доц. д-р 
Светос лав Илийчовски, 
постигнатите договоре-
ности са необходимо ус-
ловие за оценяване на 
сътрудничеството между 
висшето и средното об-
разование. 

С п о р а з у м е н и я т а 
предвиждат и осигуря-
ват възможности за вза-
имодействие в области 
с взаимен интерес за 
парт ниращите си стра-
ни. С договореностите 

се декларират намере-
нията за обединяване на 
усилията в няколко пре-
ференциални направ-
ления: предоставяне на 
информация за профе-
сионално ориентиране 
на учениците от средни-
те профилирани и про-
фесионални училища; 
взаимно разработване 
и реализиране на обра-
зователни и научноиз-
следователски проекти; 
координиране и участие 
в съвместни инициати-
ви и учебно-методични 
семинари; осъществя-
ване на активен диалог 
при подобряване и ак-
туализиране на учебни-
те прог рами, прилагани 
в процеса на обучение; 
оказване на съдействие 
на учителите за повиша-
ване на тяхната профе-
сионална квалификация. 

„Подписаните споразу-
мения за сътрудничество 
ще спомогнат за реализи-
рането на една от целите, 
заложени в академичната 
политика за развитие на 
Стопанска академия „Д. А. 
Ценов” – създаване на пол-
зотворни взаимоотноше-
ния със средното образова-
ние”, подчерта доц. Илий-
човски при срещите си с 
директорите на училищата.

Центърът за практико-
приложни изследвания „Бъ-
ров“ ЕООД, с управител – 
доц. д-р Валентин Милинов, 
осъществява широк спектър 
от научно-приложни дей-
ности за подпомагане на 
научния процес в Стопан-
ската академия и нейните 
партньорски организации, 
за прилагането на съвремен-
ните научни достижения в 
българските фирми и реали-
зирането на иновативни на-
учни проекти. Във връзка с 
85-годишнината на СА „Д. А. 
Ценов”, Центърът реализи-
ра поредица от инициативи, 
насочени към академичната 
общност, българската ико-
номика и училищата. Сред 
тях се нареждат подкрепата 
на проекти на млади изсле-
дователи, реализиране на 
партньорства с водещи бъл-
гарски компании и медий-
на подкрепа за дейността 

на Свищовското висше учи-
лище.

Финансирането на про-
екти за научни изследвания 
на докторанти, студенти и 
ученици е инициатива, насо-
чена към реализирането на 
съвместни изследователски 
и образователни проекти с 
водещи училища в Северна 
България. Пилотният проект 
по инициативата се реализи-
ра от проф. д.н. Божидар Бо-
жинов с екип от докторанти 
към катедра „Финанси и кре-
дит” и ученици от СУ „Цве-
тан Радославов” – гр. Сви-
щов, ръководени от дирек-
тора на училището д-р Ма-
рияна Маркова.

През 2021 г. Центърът ак-
тивно подпомага дейността 
на българския бизнес чрез 
използване на възможнос-
тите на преподаватели от 
Академията да дават екс-
пертни оценки и станови-

ща в различни области на 
икономиката, както и да из-
вършват бизнес анализи и 
консултантски услуги. До мо-
мента Центърът е договорил 
редица партньорства с фир-
ми от секторите финанси, за-
страховане, здравеопазва-
не, туризъм, индустрия, тър-
говия и земеделие, чрез кои-
то се ангажира експертният 
капацитет на преподаватели 
от съответните катедри. 

Голяма част от активност-
та на Центъра за практико-
приложни изследвания „Бъ-
ров“ през текущата година 
е свързана и с популяризи-
ране дейността на СА „Д. А. 
Ценов”. За целта Центърът 
използва своите установени 
медийни партньорства и ще 
финансира рекламна кампа-
ния във водещи национални 
печатни и електронни ме-
дии, сред  които ТВ „Европа”, 
TVN, КМ „ЗЕТРА”.

Öåíòúðúò „Áúðîâ“ ïîäïîìàãà 
äåéíîñòòà íà Àêàäåìèÿòà Квалификационен курс 

за учители по „Методика на 
преподаването по спедиция, 
транспортна и складова ло-
гистика” организираха Цен-
търът за професионално обу-
чение към СА „Д. А. Ценов” 
и Националното сдружение 
на българските спедитори 
(НСБС). Съвместното обуче-
ние се проведе по инициати-
ва на доц. д-р Момчил Антов, 
който освен преподавател 
в катедра „Контрол и ана-
лиз на стопанската дейност” 
в Свищовската академия, 
понастоя щем е и директор на 
НСБС. 

Двудневният обучителен 
курс се проведе присъстве-
но под формата на синхрон-
но обучение от разстояние 
в електронна среда и в него 
участваха 31 учители от 14 
училища в страната. Разгледа-
ните теми в курса бяха свър-
зани с организацията на спе-
диторската дейност, автомо-
билната, железопътната, въз-
душната, речната и морската 

спедиция, мултимодалния 
транспорт, складовата логис-
тика и митническото оформя-
не на товарите за внос, износ 
или транзит. Заедно с доц. Ан-
тов лектори бяха и утвърдени 
специалисти от практиката. 
В рамките на обучението се 
повдигнаха редица въпроси 
от областта на професионал-
ното образование по профе-
сията и свързаните с нея пре-
подавани дисциплини. Ко-
ментирани бяха и техники за 
професионалното преподава-
не на материята, на достъпен 
за учениците език.

С проведеното съвместно 
обучение бе поставено едно 
добро начало на бъдещо сът-
рудничество между СА „Д. А. 
Ценов” и НСБС. Според участ-
ниците в обучението, реална-
та връзка на бизнеса с обра-
зованието е ключа към под-
готовката на все по-добри и 
мотивирани млади специа-
листи в областта на иконо-
миката, администрацията и 
управле нието. 

Êâàëèôèêàöèîíåí êóðñ çà 
ó÷èòåëè ïðîâåäîõà ÖÏÎ è ÍÑÁÑ
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Нова, съвместна магис-
търска програма „Дигитал-
на икономика” стартират 
Стопанската академия и 
Висшето училище по теле-
комуникации и пощи – Со-
фия. Партньорските катед-
ри от двете висши училища 
– катедра „Обща теория на 
икономиката” (СА) и кате-
дра „Информационни тех-
нологии” (ВУТП) проведоха 
онлайн разширено заседа-
ние, в което участваха всич-
ки ангажирани с обуче-
нието по новата хибридна 
прог рама преподаватели. 

Като представител на 
домакините на срещата, 
ръководителят на катедра 
ОТИ – доц. д-р Людмил 
Несторов, поздрави при-
състващите и благодари на 
ректорите на двете висши 
училища за предоставена-
та възможност за разработ-
ване на този хибриден об-
разователен продукт. Той 
изказа благодарност и към 
колегите-преподаватели 
за добре свършената ра-
бота до момента, и изра-
зи увереност, че проектът 
ще бъде финализиран ус-
пешно. Ръководителят на 
новата магистърска про-
грама – проф. д-р Пенка 
Шишманова също изрази 
задоволство от съвмест-
ната инициа тива и посочи 
като основни цели пости-

гане на синергичен ефект 
от две различни области 
на висшето образование и 
качествена професионална 
подготовка на студентите, 
съобразно съвременните 
изисквания. 

От страна на предста-
вителите на ВУТП доц. д-р 
инж. Павлинка Радойска 
– ръководител катедра ИТ, 
също сподели удовлетво-
рението си от възможност-
та за съвместна работа по 
програмата, като подчер-
та, че двете научни звена 
създават иновативен про-
дукт, който ще намери по-
добаващо място на пазара 
на образователни услуги. 
Тя увери присъстващите, че 
нейните колеги се отнасят 
изключително сериозно 
към това начинание и по-
жела успех на всички, като 
благодари за отличната ор-

ганизация на работата до-
сега. Доц. д-р инж. Пламен 
Павлов, декан на факулте-
та на ВУТП и преподавател 
в бъдещата магистърска 
програма, изрази задовол-
ство от създаването на тази 

интердисциплинарна по 
своята същност съвмест-
на магистърска програма 
и пожела започналото сът-
рудничество между двете 
висши училища да е успеш-
но и дългосрочно. 

На заседанието бяха 
приети основните доку-
менти на хибридната ма-
гистърска програма и бяха 
очертани следващите ета-
пи от нейната подготов-
ка. Първият прием на ма-
гистри по „Дигитална ико-
номика” ще се реализира 
през есента и ще бъде за 
новата учебна 2021/2022 
годи на.

По-голям брой канди-
дат-студенти, в сравне-
ние с миналата година, се 
явиха на първия конкур-
сен изпит от Кандидатсту-
дентска кампания 2021 в 
Стопанска академия „Д. А. 
Ценов”. Във връзка с обя-
вената извънредна епиде-
мична обстановка, първи-
ят кандидатстудентски из-
пит за ОКС „бакалавър” се 
проведе в онлайн формат 
(27.02.2021), с помощта на 
електронната платформа 
за дистанционно обуче-
ние на Академията https://
dl.uni-svishtov.bg при спаз-
ване на всички изисквания 
и осъществяване на необ-
ходимия контрол. 

За Кандидатстудентска 
кампания 2021 се органи-
зират ежемесечни изпит-
ни сесии от февруари до 
септември включително. 
Изпитите са в електронен 
формат и кандидат-студен-
тите могат да избират меж-
ду тестове по Икономика, 
Икономическа география 
на България или Чужд език 
(английски, немски или 
руски език) с по 60 въпро-
са, и Математика с 30 въп-
роса. Изпитните варианти 
се съставят автоматично от 
системата за генериране 
на тестове при стартиране 
на изпита и са индивиду-
ални за всеки участник.

В първия кандидатсту-

дентски изпит желаещите 
да станат свищовски сту-
денти участваха с тестове 
по Икономика, Икономи-
ческа география на Бълга-
рия, Математика и англий-
ски език. Средният успех, 
който постигнаха явилите 
се по четирите предмета 
е 4.37 и е по-висок, в срав-
нение с първия конкурсен 
изпит през миналата годи-
на. Получената най-висо-
ка оценка е Отличен 5.50, 
като този резултат постиг-
наха трима души, канди-
датствали с изпит по Ико-
номическа география на 
България за редовно обу-
чение в различни специал-
ности – Антония Върбано-
ва от Казанлък, Весела Бе-
канова от Плевен и Светос-
лав Иванов от София.

За учебната 2021/2022 
година приемът на студен-
ти в Свищовското вис ше 
училище за ОКС „бакала-
вър” е по 16 специалнос-
ти на български език и две 
на английски език. За да 
участват в първо класи-
ране кандидатстващите с 
конкурсен изпит в Стопан-
ската академия трябва да 
положат съответния изпит 
най-късно на 3 юли, а из-
бралите другите три опции 
(матура, пренесена оценка 
или сертификат) трябва да 
подадат документи най-
къс но до 5 юли 2021 г. 

Óâåëè÷åí áðîé êàíäèäàò-
ñòóäåíòè íà ïúðâèÿ èçïèò

Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” за по-
редна година организира 
Национални ученически 
състезания по икономика 
в различни направления. 
Поради извънредната си-
туация в страната, сред-
ношколската надпрева-
ра се провежда в онлайн 
формат. Състезанията в 
различните направления 
се организират от съот-
ветните катедри, със съ-
действието на Академич-
ния център за кариерно 
консултиране и връзки 
с обществеността. Всяка 
катедра-организатор от-
правя предизвикателство 
за индивидуално или от-
борно участие на ученици 
от 11 и 12 клас на всички 
средни училища в Бълга-
рия със съответните казу-
си или теми. 

Първото от Национал-
ните ученически състе-

зания през 2021 г. бе по 
„Митнически и данъчен 
контрол”, организирано 
от катедра „Контрол и ана-
лиз на стопанската дей-
ност”. Катедра „Страте-
гическо планиране” пре-
дизвика средношколците 
за участие в състезание 
по „Управление на про-
екти”. „Как виждам раз-
витието на туризма след 
COVID-19?” бе темата на 
Националния конкурс за 
ученическо есе, органи-
зиран от катедра „Иконо-
мика и управление на ту-
ризма”. Катедра „Финан-
си и кредит” предизвика 
учениците с Национално 
състезание за зрелостни-
ци „Финанси ‘2021”, под 
формата на онлайн кон-
курс за ученическо есе на 
следните теми: „Фондови 
борси и социални мрежи 
– идеите на „Поколението 
Z”; „Проектът, който бих 

предложил на моя роден 
град”; „Моята визия за 
мобилно финансово при-
ложение в Play Store и App 
Store”. 

Възможност за участие 
в Националните състеза-
ния чрез конкурс за уче-
ническо есе Академията 
предостави и на среднош-
колците с интереси в сфе-
рата на застраховането и 
социалното дело. Едно-
именната катедра в Сви-
щовското висше училище 
предизвиква участниците 
с темите: „Застраховане-
то като възможност за за-
щита живота, здравето и 
имуществото на хората”; 
„Как да преборим бед-
ността в съвременното 
общество?”. Национален 
конкурс за ученическо есе 
проведе и катедра „Обща 
теория на икономика-
та” на тема „Как виждам 
моя та кариера в България 

като дипломиран иконо-
мист?”.

Катедра „Статистика и 
приложна математика” 
предизвиква учениците 
от 11 и 12 клас да покажат 
своите креативност и ана-
литичност като участват в 
Национално ученическо 
състезание по статисти-
ка „България в Европей-
ския съюз с 8 графики и 
5 числа”. Резултатите ще 
бъдат обявени през м. 
май 2021 г. В ера, в която 
все повече и повече дан-
ни се „произвеждат“ и 
циркулират през различ-
ни онлайн мрежи и плат-
форми, катедра „Бизнес 
информатика“ предиз-
виква аналитичните спо-
собности и възможности-
те за визуална комуника-
ция на средношколците с 
Национално ученическо 
състезание·по бизнес ин-
форматика BI·Competition 

2021. Победителите ще 
бъдат оповестени също 
през м. май.

Освен за средношкол-
ци от България, Свищов-
ската академия предоста-
вя възможност за участие 
в състезанията и на уче-
ници от българските учи-
лища в чужбина. Предста-
вянето на участниците, по 
традиция се оценява от 
академични преподава-
тели и представители на 
практиката от съответните 
области. Всички участни-
ци в състезанията получа-
ват поименен сертификат, 
който им дава право да 
кандидатстват и да бъдат 
приети за студенти в СА 
„Д. А. Ценов”, в редовна 
форма на обучение по из-
брана от тях специалност. 
За класиралите се на при-
зовите места, организато-
рите осигуряват грамоти и 
награ ди.
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Студенти от 11 държа-
ви избраха СА „Д. А. Це-
нов” за обучението си по 

програма „Еразъм+” през 
летния семестър на учеб-
ната 2020/2021 г. В Сви-
щов те бяха приветства-
ни на информационна 
среща от доброволци на 
местната студентска орга-
низация ЕСН. Новите Ера-
зъм студенти бяха запоз-
нати с историята на града 
и на Академията. Дома-
кините споделиха идеи 
за интеграционни и соци-
ални дейности и събития 
през летния семестър, и 
окуражиха „Еразъм пос-

ланиците” да се включат 
в тях, с което да доприне-
сат за общото и незабра-

вимо „Еразъм+” приклю-
чение.

Сред инициативите, в 
които участваха новите 
Еразъм студенти е тазго-
дишната (12-та поредна) 
кампания „Дръвче заса-
ди, Земята украси”. Заед-
но с доброволци от ЕСН 
– Свищов и представите-
ли на Центъра за между-
народна дейност, те се 
включиха и в инициатива 
под надслов „Let›s Green 
Up”, при която почистиха 
и облагородиха градин-

ката между Блок 1 и Блок 
2 на студентските обще-
жития, в които са наста-
нени новите 25 Еразъм 
студенти. С прекрасния 
си изглед към река Ду-
нав, тази градинка ще се 
използва за приятен от-
дих и провеждане на раз-
лични събития на откри-
то, свързани със здравос-
ловен начин на живот и 
образование. 

Участието в местни 
инициативи с различен 
обхват е от изключител-
на важност за успешна-
та адаптация на чуждес-
транните студенти. Това 
спомага и за постигане 
на по-мащабната цел на 
програма „Еразъм+” за 
обогатяване на знанията, 
общата култура и способ-
ностите на младежите. 
Посрещането на поред-
ните Еразъм студенти, из-
брали Свищовското вис-
ше училище за трупане-
то на икономически зна-
ния и умения, е още едно 
доказателство за добрия 
имидж, който Стопанска 
академия „Д. А. Ценов” 
има в международното 
образователно простран-
ство.  

На проведено онлайн за-
седание, с участието на из-
браните от Общото събра-
ние на представителите на 
студентите и докторанти-
те, бе попълнен състава на 
Студентски съвет при Сто-
панска академия „Дими-
тър А. Ценов”. В рамките на 
заседанието бяха избрани 
председател и зам.-предсе-
датели на Студентския съ-
вет и председатели на че-
тирите постоянни комисии.

За свой председател 
20-членният състав на Сту-
дентския съвет избра док-

торант Лилия Петкова. Тя 
се обучава в образователна 
и научна степен „доктор” в 
редовна форма, към катед-
ра „Икономика и управле-
ние на туризма”. При своя 
управленски мандат тя ще 
разчита на други две дами, 
избрани за зам.-председа-

тели – Стелла Хаджиева, 2 
к., спец. „Застраховане и 
социално дело” и Стефани 
Спасова, 3 к., спец. „Сто-
пански и финансов кон-
трол”.

Председател на Коми-
сия „Учебно планова и 
международна дейност” 
стана докт. Жанета Ангело-
ва, обучаваща се в редов-
на форма за ОНС „доктор” 
към катедра ЗСД. Комисия 
„Културно-масова дейност 
и реклама” оглави Станис-
лава Каменова, 3 к., спец. 
„Счетоводство и контрол”. 

За председател на Комисия 
„Социално-битови въпро-
си на учащите” бе избран 
Станислав Димитров, 2 к., 
спец. „Икономика на търго-
вията”, а негов колега от съ-
щата специалност – първо-
курсникът  Аспарух Мидов, 
оглави Комисия „Спорт”. 

Реализираният от СА „Д. 
А. Ценов“ проект за дигитал-
на библиотека DLib е посо-
чен като позитивен пример 
в Националния план за раз-
витие на инициативата за 
отворена наука в Република 
България, утвърден със за-
повед на министъра на об-
разованието и науката. Пла-
нът задава стратегическите 
цели, необходимите стъпки 
и инструменти за осъществя-
ването на прехода към пре-
връщането на отворената 
наука в стандартна практи-
ка за провеждане на научни 
изследвания. Чрез него ще 
се надгради Българския пор-
тал за отворена наука (BPOS), 
ще се създадат нови институ-
ционални хранилища за дан-
ни и публикации, ще се оси-
гури връзката на българските 
ресурси с Европейския облак 
за отворена наука (EOSC). С 
изпълнението на Национал-
ния план ще се осигурят и ус-
ловия за повишаване на нау-
кометричните показатели, 
цитируемостта и видимостта 

на българските учени.
Позитивният опит на Ака-

демията е отчетен в разде-
ла на Националния план 
„Реализирани действия в 
рамките на инициатива-
та за отворена наука за пе-
риода м. март 2019 г. – м. 
октомври 2020 г.“. В доку-
мента се посочва, че BPOS 
поддържа функционалност 
и осъществява селектив-
но извличане на метаданни 
(selective harvesting) от ин-
ституционални хранилища с 
отворен достъп в Република 
България, които поддържат 
The Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata 
Harvesting, сред които понас-
тоящем е и „Циф рово храни-
лище на Стопанска академия 
„Д. А. Ценов“ – Свищов“. 

Електронната библиоте-
ка DLib (dlib.ecademy.bg) е 
създадена в изпълнение на 
дейности по проект „Над-
граждане на научния потен-
циал на докторанти и мла-
ди учени чрез обучение по 
съвременни методи за ем-

пирични изследвания в об-
ластта на икономиката, ад-
министрацията и управле-
нието“ по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“. DLib 
има характер на електронна 
библиотека, институционал-
но хранилище на дигитални 
ресурси, подпомагащи науч-
ното развитие на академич-
ния и докторантския състав. 
Системата позволява индек-
сиране на научните разра-
ботки съобразно библиотеч-
ните стандарти, интегриране 
на уникален идентификатор 
за цитиране според handle.
net, търсене в архива от пуб-
ликации по предварител-
но зададен критерий или 
комбинация от критерии. 
Структурирането на архива 
е реализирано на темати-
чен принцип, като в рамки-
те на секциите „Дисертации 
и хабилитации“, „Доклади“, 
„Монографии“, „Статии“, 
„Студии“, „Сборници“, „Учеб-
ници и учебни помагала“ и 
„Други“, са обособени реди-
ца колекции. 

Öèôðîâîòî õðàíèëèùå DLib – 
 ïîçèòèâåí ïðèìåð çà îòâîðåíà íàóêà Преподаватели, студенти и докторанти към катед-

ра „Аграрна икономика” отбелязаха Международния 
ден на Земята – 22 април, със засаждане на дърво. В 
градинката пред Академията, в близост до паметника 
на Дарителите, те засадиха плачеща японска вишна. В 
проявата с ентусиазъм се включиха и Еразъм студенти 
от различни държави.

Äåíÿò íà Çåìÿòà


