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СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
"Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ

24 ìàé – ñèìâîë íà 
äîñòîéíñòâî, òðàäèöèÿ 

è äóõîâíîñò

„Çëàòíà çâåçäà” îò ÑÍ× 
ïîëó÷è Àêàäåìèÿòà

Меморандум за сът-
рудничество в образова-
нието и науката, и създа-

ване на клъстер в област-
та на застраховането, да-
нъчния и митническия 
контрол подписаха ректо-
рите на трите водещи вис-
ши икономически учили-
ща в България – Стопанска 
академия „Димитър А. Це-
нов” –  Свищов, Универси-
тет за национално и све-
товно стопанство – София 
и Икономически универ-
ситет – Варна. Подписи 

под документа положиха 
на среща в Свищов ректо-
рите на трите висши учи-

лища – проф. д-р Мари-
яна Божинова (СА), проф. 
д-р Димитър Димитров 
(УНСС) и проф. д-р Евге-
ни Станимиров (ИУ). Сред 
гостите на церемонията 
бяха зам.-ректорите на СА 
и УНСС, председателят на 
Националното представи-
телство на студентските 
съвети – Даниел Парушев, 
преподаватели и студен-
ти.

„Трите висши училища 
имаме самочувствието на 
водещи при обучението в 
професионалните направ-
ления „Икономика” и „Ад-
министрация и управле-
ние” и създадените между 
нас клъстери в областта на 
икономиката, са именно в 
най-силните направления 
на всяко от трите висши 
училища”, заяви проф. Бо-
жинова. Тя припомни, че 
първият клъстер, който 
бе създаден във Варна, е 
в областта на маркетин-
га и предприемачеството, 
с координатор ИУ – Вар-
на, а сключеният в Со-
фия меморандум създаде 
клъстер в областта на фи-
нансите и счетоводството, 
с координатор УНСС. За 
настоящата учебна година 
87% от държавния прием 
на студенти в направле-
ние „Икономика” се реа-
лизира именно от УНСС, 
ИУ – Варна и СА „Д. А. Це-
нов”. 
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Скъпи преподаватели, студенти и възпитаници 
на Стопанската академия, 

Академичното ръководство отправя своите поз-
дравления и благопожелания към академичното се-
мейство на нашата Алма матер по случай 24 май – 
Денят на светите братя Кирил и Методий, на бъл-
гарската азбука, просвета и култура, и на славян-
ската книжовност. На този уникален празник всич-
ки ние честваме своите букви и техните създатели 
– Светите братя Кирил и Методий, чието дело се 
е превърнало в символ на духовността, знанието и 
градивното творчество. Без съмнение, това е един 
истински народен празник, ярко свидетелство за 
нашата народопсихология - това е нашият код, за-
легнал трайно във фундамента на българската на-
родност и държавност. 24 май е символ на достойн-
ство, традиция и духовност. Днес повече от всякога 
се нуждаем от духа на Светите първоучители, енер-
гията на възрожденските будители, от оптимиз-
ма на онези българи, които със своя ум и талант ни 
вписват в европейската цивилизация.

Нека празнуваме със самочувствието, че страна-
та ни е дала много на световната култура и продъл-
жава да дава, а нашата Академия, като неразривна 
част от образователния и културологичния й облик, 
внася скромната си „лепта“ по достолепен начин!

Нека 24 май бъде за всички ни не само празник, но и 
отворена врата към следващи достижения на духов-
ността и просвещението!

Честит празник!
Проф. д-р Марияна Божинова, 
Ректор на СА „Д. А. Ценов“ 

Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” е 
удостоена с почетния знак 
„Златна звезда” и грамо-
та на Съюза на народните 

читалища (СНЧ). Високо-
то признание е присъде-
но на Свищовското висше 

училище за изключите-
лен принос в съвремен-
ния диалог за развитие на 
българската култура и чи-
талищно дело, както и за 

ползотворното партньор-
ство и обучението на чита-
лищни дейци по икономи-

ка и мениджмънт. 
Златната звезда бе връ-

чена на ректора на Акаде-
мията – проф. д-р Мари-
яна Божинова от предсе-
дателя на Върховния чи-
талищен съвет з. ч. д. д-р 
Николай Дойнов по време 
на тържествената цере-
мония в София по повод 
110-годишнината на СНЧ. 
На тържествената церемо-
ния приветствие отправи 
президентът Румен Радев 
и награди председателя 
на СНЧ д-р Николай Дой-
нов, който е и председател 
на Съвета на настоятелите 
на Свищовската академия. 
Празничната програма бе 
открита от Първи българ-
ски хор „Янко Мустаков” 
при Първо българско на-
родно читалище „Елен-
ка и Кирил Д. Аврамови - 
1856”, Свищов.

Академичната общ-
ност участва в общо-
градското честване на 
24 май, организирано от 
община Свищов. Пред 
гpoбa нa първия българ-
ски министър на народ-
ното просвещение – д-p 
Гeopги Атaнacoвич, в 
двора на църквата „Све-
та Троица”, жерб от име-

то на Стопанска акаде-
мия „Димитър А. Ценов” 
поднесе проф. д-р Люб-
чо Варамезов – зам.-
ректор „Учебна дейност 
и акредитация”. Той бе 
сред официалните гости 
на общоградския праз-
ник, който се състоя на 
централния площад 
„Алеко”. 
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Защо Свищовската ака-

демия е избрана за коор-
динатор именно в направ-
ленията „Застраховане” и 
„Данъчен и митнически 
контрол”, в какво те са 
първи и уникални, защо 
заемат лидерски позиции, 
стана ясно от направените 
презентации от съответ-
ните катедри. Направле-
ние „Застраховане” пред-
ставиха доц. д-р Румен 
Ерусалимов – ръководи-
тел на катедра „Застрахо-
ване и социално дело” и 
гл. ас. д-р Анелия Панева. 
Направление „Данъчен 
и митнически контрол” 
представиха доц. д-р 
Пепа Стойкова и доц. д-р 
Момчил Антов от катедра 
„Контрол и анализ на сто-
панската дейност”.       

Подписвайки мемо-
рандума за сътрудничест-
во, трите страни заявиха 
готовността си за обеди-
нени усилия в следните 
посоки: съвместна работа 
за утвърждаване на авто-
ритета и престижа на СА 
– Свищов, УНСС - София и 
ИУ – Варна на национал-
но и международно ниво; 
развитие на сътрудничест-
вото в широк спектър от 
области, съвместни дей-
ности и инициативи чрез 
интегриране потенциа-
ла на трите институции и 
постигане на синергични 
ефекти в полза на реги-
оните, които стимулират 
техния икономически и 
социален просперитет; 
създаване на клъстер в 
областта на застраховане-
то, данъчния и митническия 
контрол като съвременна 
форма на междуунивер-
ситетско сътрудничест-
во, което да допринася 
за ефективното развитие 
на трите университета 
и повишаването на тех-
ния проектен капацитет и 
практическа експертиза. 

Проф. Божинова удос-
тои ректорите на УНСС – 
София и ИУ – Варна с по-
четния знак на Стопанска-
та академия за ползотвор-
но сътрудничество. След 
подписване на докумен-
та, гостите посетиха Ака-
демичния музей, където 
се запознаха с историята 
на Академията и на Дари-
теля Димитър Ценов. Рек-
торите на УНСС – проф. 
Димитър Димитров и ИУ – 
проф. Евгени Станимиров, 
положиха подписи в лето-
писната книга на Висшето 
училище, което на 8 ноем-
ври 2021 г. ще чества своя-
та 85-годишнина.

Íîâ 
êëúñòåð 

Катедра „Междуна-
родни икономически от-
ношения“ проведе 25-ата 
студентска конференция. 
Форумът с международ-
но участие, бе под над-
слов „Глобални и регио-
нални измерения на меж-
дународните икономи-
чески отношения“. Кон-
ференцията откри доц. 
д-р Здравко Любенов – 
ръководител на катедра-
та-организатор. В слово-
то си той разказа накрат-
ко историята на форума 
– започнал като събитие, 
в което се дискутират ос-
новно международните 
инвестиции, разширен 
по-късно с други аспекти 
на международните ико-
номически отношения, 
до сегашния формат на 
конференция със стабил-
но участие на други бъл-
гарски и чуждестранни 
университети и обновен 
списък от теми, в който 
присъства и пандемията 
Covid-19. Доц. Любенов 
подчерта, че със свои-
те 25 години това е най-
устойчивото и продължи-
ло във времето събитие 
за работа със студенти и 
докторанти в Свищовска-
та академия.

От името на академич-
ното ръководство привет-
ствие поднесе доц. д-р 
Румен Ерусалимов – зам.-
ректор „Студентска поли-
тика, институционални 
комуникации и продъл-
жаващо обучение”. Той 
изрази задоволство от 
постоянството на акаде-
мичния състав на катедра 
МИО вече четвърт век да 
предизвиква студентите и 
докторантите да работят 
по актуални теми, както и 
от броя на участниците в 
настоящата сложна обста-
новка. 

Доц. дин Евгения Мед-
ведкина, ръководител 
катедра „Световна ико-
номика“ при Ростовския 
държавен икономически 
университет (Русия), отбе-
ляза, че в работните сек-
ции на конференцията ще 
бъдат показани решава-
щите резултати от научни-
те трудове на бакалаври, 
магистри и докторанти в 
широк и изчерпателен на-
бор от въпроси, посвете-
ни на текущия дневен ред 
– формирането на нова 
архитектура на светов-
ната икономика. „Тук ще 
бъде чут младият глас на 
бъдещото поколение из-

следователи, които дър-
жат ключа към предизви-
кателствата в междуна-
родното сътрудничество 
във финансовата, парич-
ната, иновационната, тър-
говската и други сфери”, 
каза доц. Медведкина.

Огромно постижение и 
изключителна ценност за 
науката, от гледна точка 
на младите хора, бе оцен-
ката за форума на доц. д-р 
Георги Маринов, ръково-
дител катедра МИО при 
Икономически универси-
тет – Варна.  За него това е 
една конференция, която 
винаги е била провежда-
на на най-високо равни-
ще с изключително добра 
организация. Гл. ас. д-р 
Даниела Илиева поздра-
ви участниците от името 
на проф. дин Дянко Мин-
чев, ръководител катедра 
„Икономика“ в Русенски 
университет „Ангел Кън-
чев“. „Изключителният 
интерес към форума тази 
година е доказателство 
за неговата устойчивост 
и нарастваща привлека-
телност за научна изява”, 
подчерта гл. ас. Илиева и 
пожела успех на участни-
ците.

Работата продължи по 

секции в онлайн среда в 
девет тематични направ-
ления, с участници сту-
денти и преподаватели от 
четири български и чети-
ри чуждестранни универ-
ситета. В първите две сек-
ции се събраха доклади 
на представители на СА 
„Д. А. Ценов”, ИУ – Варна, 
Русенския университет и 
УНСС. В трета и четвър-
та секция бяха показани 
разработки на англий-
ски език, а участниците 
бяха от Русия (Ростовски 
държавен икономиче-
ски университет), Грузия 
(Държавен университет 
„Шота Руставели“ – Бату-
ми), Виетнам (Универси-
тет по икономика и пра-
во) и Латвия (Университет 
по приложни науки ISMA 
– Рига). Своите разработ-
ки представиха и чуж-
дестранни студенти, осъ-
ществяващи мобилност 
по програма „Еразъм +“ 
в Свищов през летния се-
местър на учебната 2021 
година.

Проведената конфе-
ренция бе част и от съби-
тийния календар за чест-
ване на 85-годишнината 
на Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов”. 

Публична лекция на тема „Преброяване на населението 
и жилищния фонд в Република България – организация, про-
блеми и предизвикателства“, организира катедра „Статисти-
ка и приложна математика“, която се проведе във виртуална 
аудитория. Гост-лектор бе Цветозария Гатева, началник на от-
дел „Статистически изследвания – Ловеч”, ТСБ - Северозапад. 
Присъстваха студенти от специалност „Бизнес статистика и 
анализи“, обучавани в ОКС „бакалавър“, преподаватели от ка-
тедрата-организатор и други представители на академичната 
общност.

Публичната лекция откри ръководителят на катедрата – 
доц. д-р Пламен Петков. В своето приветствие към участни-
ците той поясни, че форумът е планиран не само в  научния 
календар на катедрата, но е част и от събитията, посветени на 
предстоящото честване на 85 години от създаването на Сто-
панската академия. Доц. Петков акцентира върху актуалност-
та на темата на публичната лекция и върху факта, че гост-лек-
торът е експерт в областта на статистическата практика с дъл-
гогодишен опит в провеждането на най-масовото статистичес- 
ко изучаване – Преброяването на населението и жилищния 
фонд, и на всички статистически изследвания, провеждани от 
Националния статистически институт (НСИ). Изтъкнати бяха 
традиционно добрите отношения между катедра „Статистика 
и приложна математика“, отдел „Статистически изследвания 
– Ловеч“ и НСИ.

В своята презентация гост-лекторът разясни историята 
на преброяванията на населението, нормативната уредба, 
целите, етапите, методите на регистрация, съдържанието и 
структурата на преброителната карта, паралелните извадкови 

изследвания, публикациите, публичността и достъпа до 
резултатите от наблюдението. Изтъкната бе сложността на 
ситуацията, свързана с пандемията от Covid-19 и епидемичната 
обстановка в страната, която стана причина за промяната на 
периода на Преброяването. По време на лекцията Цветозария 
Гатева направи кратка ретроспекция на проведените до 
момента Преброявания на населението и запозна аудиторията 
с някои интересни факти, свързани с провеждането им – нови 
моменти, любопитни факти и достижения на националната 
статистика. Специално внимание беше отделено на заложената 
мащабна комуникационна кампания на всички етапи от 
изследването – при подготовката, пробното преброяване, 
предварителния обход, преброяването, обработката на 
данните и публикуването. Акцентира се и върху специално 
разработените електронни ресурси за Преброяване 2021 – 
мобилно приложение и десктоп приложение, включените 
функционалности, методите за регистрация на данните, 
включващи регистрация чрез валиден БГ документ за 
самоличност, дата на издаване, ЕГН, имена, имейл адрес, линк 
за потвърждение, попълване на електронна преброителна 
карта /Карти М и Р, получаване на УПК и предоставяне на 
преброителя, предимствата от възможността за електронно 
преброяване. 

Провокирани от компетентността и богатия практически 
опит на гост-лектора, студентите се включиха активно в пуб-
личната лекция и се възползваха от възможността да зададат 
своите въпроси и да получат изчерпателни отговори, с което 
се оформи сериозна дискусия по въпросите за предстоящото 
преброяване на населението и жилищния фонд в страната.

Ïóáëè÷íà ëåêöèÿ îðãàíèçèðà êàòåäðà 
„Ñòàòèñòèêà è ïðèëîæíà ìàòåìàòèêà“
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Ìåæäóíàðîäíà êîíôåðåíöèÿ â Àêàäåìèÿòà 
ôèíàëèçèðà ïðîåêò çà ïðåäïðèåìà÷åñòâî 

Áóëñòðàä îòíîâî îñèãóðÿâà áåçïëàòíî 
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Международна кон-
ференция се проведе в 
Стопанска академия „Д. 
А. Ценов”, с цел предста-
вяне на резултатите по 
Проект № 2018-1-BG01-
KA202-047867 „ECVET 
based further VET training 
to support the enhancement 
of entrepreneurship skills of 
young people and micro-
SMEs via management 
accounting”, финансиран 
по Програма Еразъм + на 
Европейската комисия. 
Сред официалните гости на 
международното събитие 
бяха ректорът – проф. д-р 
Марияна Божинова, зам.-
кметът на Община Свищов 
– д-р Анелия Димитрова, 
директорът на Дирекция 
„Бюро по труда” – Емилия 
Захариева, предприемачът 
от Белгия и партньор по 
проекта – Карел ван Иса-
кер, експертите от Згура-
М, България, партньор по 
проекта – Василка Събева 
и Петя Грудева. В събити-
ето участваха: експерти от 
Община Свищов и Дирек-
ция „Бюро по труда” гр. 
Свищов; зам.-директорът 
и педагогическият състав 
на Професионална дър-
жавна търговска гимназия 
„Димитър Хадживасилев” 
гр. Свищов;  директорът и 

педагогическият състав на 
Свищовска професионал-
на гимназия „Алеко Кон-
стантинов”; представите-
ли на СУ „Д. Благоев” и СУ 
„Н. Катранов”, гр. Свищов; 
експерти от Центрове за 
професионално обучение, 
лицензирани към НАПОО; 
предприемачи от малкия 
и среден бизнес; други за-
интересовани безработни 
или заети лица.

В първата панелна се-
сия, ръководителят на про-
екта – доц. д-р Христо Си-
рашки, представи пред 
участниците съдържанието 
на проекта и резултатите от 
неговото изпълнение. Той 
изтъкна, че  с договор № 
2018-1-BG01-KA202-047867 
между Центъра за разви-
тие на човешките ресурси, 
като номинирана агенция 
на Р България на ЕК по Про-
грама Еразъм +, и Стопан-
ска академия „Д. А. Ценов” 
гр. Свищов, като координа-
тор (бенефициент), е отпус-
ната финансова подкрепа в 
размер на 206 449 EUR за 
изпълнението му при про-
дължителност от 24 месе-
ца (по-късно е одобрено 
удължаване със 6 месеца) 
за времето от 17.12.2018 
г. до 16.06.2021 г. Доц. Си-
рашки посочи, че проект-

ните дейности се изпълня-
ват в съответствие с изис-
кванията на Ключова дей-
ност 2 „Сътрудничество 
за иновации и обмен на 
добри практики”, сектор 
„Професионално образо-
вание и обучение” и в парт-
ньорство с: Gazi  University, 
Турция; Zgura-M, България; 

PHOENIXKM BVBA, Белгия; 
Еlectronic Compass, Гърция. 
Целевите групи по проек-
та са: безработни лица и 
неквалифицирани амбици-
озни предприемачи  (със 
специален акцент върху 
жените предприемачи); 
предприемачи, претърпе-
ли провал в дейностите си 
до сега; лица със статут на 
бежанци/ имигранти; лица 
в социално неравностойно 
положение.

При реализиране на 
проекта са разработени 
следните интелектуал-
ни продукти: ИР1: Курс за 
обучение по Управленско 
счетоводство, базиран на 
ECVET, предназначен за 
обучителни центрове, в 
т.ч.: учебен план за учите-
ли /учащи, ECVET базира-

ни; наръчник за учители/
обучители с указания как 
да провеждат курса; пи-
лотно обучение на млади 
предприемачи; термино-
логичен речник; инстру-
ментариум за самооценка; 
ИР2: Мобилно приложе-
ние за обучение, основано 
на модулен подход и ка-
зуси, в т.ч.: подробно съ-
държание за учебния курс; 
речник на термините; ин-
струмент за самооценка; 

он-лайн инструменти за 
управленско счетоводство; 
ИР3: Доклад за педагоги-
ческо въздействие и добри 
практики, в т.ч.: доклад за 
педагогическо въздейст-
вие и най-добри практи-
ки с представени най-доб-
ри практики от пилотна-
та дейност, групирани по 
държави.

Гостът  от Белгия и парт-
ньор по Проекта – Карел 
Ван Исакер, представи пред 
участниците успешни прак-
тики при подкрепа на мла-
дите предприемачи в Бел-
гия. Специално място в 
презентацията му бе отде-
лено на устойчивостта на 
интелектуалните резултати 
от Проект № 2018-1-BG01-
KA202-047867. Събитието 
продължи с демонстрация 
на ИР2 Мобилно приложе-
ние и обучителна платфор-
ма по Проекта, направена 
от Василка Събева – експерт 
в Згура-М ЕООД, България – 
партньор по проекта.

Втората панелна сесия 
премина в дискусия за оси-
гуряване на устойчивост и 
бъдещо прилагане на ин-
телектуалните резултати 
по Проекта. Всеки участник 
получи дисеминационни 
материали и сертификат за 
участие.

Стратегическият партньор на 
Академията – ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп”, отново ще осигури 
безплатно обучение за новоприети 
свищовски студенти. Едно от най-
големите застрахователни друже-
ства в България за втора поредна го-
дина прави дарение, равняващо се 
на годишните семестриални такси 
на първокурсниците, които ще бъ-
дат записани за обучение в редовна 
форма по държавна поръчка, в спе-
циалност „Застраховане и социално 
дело”. Двете институции имат реди-
ца съвместни инициативи, насочени 
към обучението на специалисти за 
застрахователния бранш. Булстрад 
ежегодно стимулира най-изявените 
свищовски студенти чрез стипендии 
и стажантски програми. От 2017 г. се 
осъществява и съвместната иници-
атива „Булстрад – Академия”, която 
дава възможност на служители на 
компанията да повишат своята ква-
лификация чрез обучителен курс, 
воден от преподаватели от катедра 
„Застраховане и социално дело” и 
от представители на топ менидж-

мънта на Булстрад . 
След обявяване на решението на 

застрахователното дружество стана 
ясно, че главният изпълнителен ди-
ректор на ЗАД „Булстрад Виена Ин-
шурънс Груп” – Недялко Чандъров 
е удостоен със специалната награ-
да „За цялостен принос в развитие-
то на българското застраховане ” от 
Фондация „Проф. д-р Велеслав Гав- 
рийски”. В поздравителен адрес, 
изпратен от ректора на Академия-
та – проф. д-р Марияна Божинова, 
до Недялко Чандъров се казва: „За 
нас, Вашите приятели и колеги от 
Стопанска академия „Д. А. Ценов” 
– Свищов, успехите Ви са основате-
лен повод за искрените ни поздрав-
ления и своеобразна гордост от ут-
върденото във времето дългогодиш-
но ползотворно сътрудничество и 
партньорство. Искрено вярваме, че 
това проверено във времето парт-
ньорство ще се развива и в бъдеще, 
стъпвайки на вече утвърдените тра-
диции и споделеното ни разбиране 
за неразривната връзка на бизнеса с 
образованието”. 

Факултетът за германско инже-
нерно обучение и промишлен ме-
ниджмънт към Технически универ-
ситет – София и Български Червен 
кръст, в качеството си на асоцииран 
партньор по проект „Competences in 
Health Network Management – Com.
HeNet”, организираха международ-
на онлайн среща за представяне на 
единен профил на мениджър на ре-
гионална здравна мрежа. Профилът 
включва необходими базови компе-
тенции въз основа на проведени ин-
тервюта с експерти от шест държави.

Проектът „Компетенции в ръко-
воденето на здравна мрежа“ (Com.
HeNet) е финансиран по програма 
ЕРАЗЪМ+ на ЕС и се осъществява от 
консорциум между няколко евро-
пейски центъра за висше образо-
вание: Университет по приложни 
науки ФОМ, Мюнхен; Католически 
университет “Св. Антоний”, Мурсия; 
Университет „Лоранд Йотвьош“; Ме-
дицински университет на Силезия; 
Висше училище „Йоанеум“; Техниче-
ски университет, София. Асоциирани 
партньори са Службата за здравео-

пазване и гарантиране на сигурност-
та на храните в провинция Бавария 
и Български Червен кръст. Основ-
ната цел е разработване на модули 
на учебна програма по Управление 
на здравната мрежа по европейски 
стандарт. 

От Стопанска академия „Д. А. Це-
нов” в дискусията участваха доц. д-р 
Румен Ерусалимов – зам.-ректор и 
ръководител на катедра „Застрахо-
ване и социално дело” и доц. д-р 
Николай Нинов – ръководител на 
магистърска програма „Здравен ме-
ниджмънт”. Академичните препо-
даватели от Свищов изразиха своя-
та подкрепа към екипа, участващ 
в проекта и споделиха своите виж-
дания при разискваните проблеми, 
относно въвеждането на фигурата 
на мениджър на регионална здрав-
на мрежа. Партньорите по проек-
та благодариха за участието на сви-
щовските преподаватели и изразиха 
над ежда за бъдещо сътрудничество 
при обучението на студенти и спе-
циализанти в областта на здравния 
мениджмънт.



Страница 4 май 2021

Ñïåöèàëíîñò „Ìàðêåòèíã” ñ àêòèâíî 
ó÷àñòèå â íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè óåáèíàð 

Íèêîëàé Òàáàêîâ ïðåäñòàâè íîâàòà 
ñè êíèãà â Àêàäåìè÷íèÿ ìóçåé

Øàìïèîíñêà òèòëà çà ÓÑÊ 
„Ä. À. Öåíîâ” ïî òåíèñ íà ìàñà

Национален студентски 
уебинар на тема „Финанси-
ране на стартиращ бизнес” 
проведе Обединена българ-
ска банка (ОББ) във виртуал-
на среда. Събитието бе част 
от програма с мероприя-
тия, насочени към сегмента 
от студенти и се проведе в 
рамките на многогодишно-
то партньорство на банка-
та с катедра „Маркетинг” в 
СА „Д. А. Ценов”. Основни-
те участници бяха студенти-
те от специалност „Марке-
тинг”, всички курсове. 

Уебинара откри Вяра Ме-
тодиева – ръководител от-
дел „Управление на клю-
чови партньорства” в ОББ, 
която подчерта, че темата е 
избрана от самите студенти. 
Нейни колеги презентираха 
възможностите на студен-
тите да кандидатстват и по-
лучат финансиране от банка 
ОББ, когато искат да разви-
ват собствен бизнес. Диляна 
Цветкова – експерт в Дирек-
ция „Банкиране на дребно” 
представи начина за избор 

на подходяща банка и ак-
центира върху предимства-
та и възможностите на ОББ 
– достъпност при ставане на 
клиент, пълна дигитализа-
ция на процедурите и канди-
датстването, роля на прило-
женията Evrotrust, ОББ Мо-
байл, бързина на обслужва-
не, сигурност, рейтинг по-ви-
сок от определения за Бълга-
рия, пакет UWin, младежка 
програма Full Access, програ-
ма за лоялни клиенти Bright 
Club, гривна за безконтактни 
плащания. Специално вни-
мание тя отдели на лесните 
и бързи дигитални кредити. 

Уебинарът продължи с 
участието на Лили Стани-
мирова – старши експерт в 
отдел „Европейски инвес-
тиционни фондове”, която 
насочи вниманието на сту-
дентите към това, как да 
проявят качества като диги-
талност, бързина и доверие, 
за да могат да се докажат 
в реалния бизнес – нещо, 
за което мечтаят, планират 
или вече осъществяват. Тя 

представи програми, свър-
зани с предприемачеството 
на младите хора и алтерна-
тивите за финансиране – 
ОП „Развитие на човешките 
ресурси”, „Challenge YOU”, 
„Акселератор Стартъп Со-
фия”, „Еразъм”, програма 
на Министерството на тру-
да и социалната политика. 
Красимира Кафеджиева, ръ-
ководител на отдел „Мик-
робизнес” в ОББ представи 
възможностите за финан-
сиране на малък бизнес. Тя 
подчерта ключовата роля 
на малкия и средния бизнес 
за българската икономика, 
за развитието на предприе-
мачеството и напредъка на 
иновациите у нас. На база-
та на примери от историята 
на гигантите Apple, Disney 
и Google, които в начало-
то са били малки стартъпи, 
тя обърна внимание върху 
нуждата от първоначален 
капитал, където се проявява 
ролята на банките като парт-
ньори. Лекторът акценти-
ра върху ключовото значе-

ние на финансирането при 
задържането и развитието 
на успешния бизнес. Пред-
стави и продуктите на бан-
ка ОББ, предназначени за 
малки и средни предприя-
тия с цел не само да се обез-
печи дейността им, но и да 
се предоставят значителни 
улеснения с различни гаран-
ционни инструменти. Краси-
мира Кафеджиева запозна 
студентите с минималните 
изисквания, с комплекта от 
документи, необходими при 
кандидатстване на малки 
фирми за кредит и видовете 
фирмени кредити – оборот-
ни, инвестиционни, за учас-
тие в проекти с одобрена 
субсидия.

Представителите на биз-
неса Иван и Силвия Палазо-
ви – собственици на семеен 
бизнес с детски стоки, бяха 
представени от г-жа Пала-
зова, която разказа за пери-
петиите при основаване и 
стартиране на бизнеса им, и 
как в критичен момент полу-
чават безценна и навремен-

на подкрепа от банка ОББ, 
за да излязат от кризата и да 
доразвият бизнеса си. Тя на-
сочи изказването си към сту-
дентите, които биха старти-
рали бизнес проект след за-
вършване на университета. 

В края на уебинара бяха 
зададени конкретни въп-
роси към презентаторите, 
свързани с дейността на 
ОББ, насочена към млади-
те хора. Студентите от спе-
циалност „Маркетинг” оп-
ределиха уебинара като из-
цяло практически насочен, 
изключително интересен и 
полезен, тъй като изучават 
идентична дисциплина в 
курса на обучение.  В заклю-
чение представителите на 
банка ОББ обещаха нови ин-
тересни срещи и чести ини-
циативи, насочени към мла-
дежкия им сегмент. Ръково-
дителят на отдел „Управле-
ние на ключови партньор-
ства” в ОББ – Вяра Методие-
ва, пожела на студентите да 
следват смело и неотстъпно 
мечтите си.

Романът „Синята гора” 
на писателя Николай Таба-
ков бе представен в Акаде-
мичния музей. Събитието бе 
част от празничния кален-
дар на Свищовското висше 
училище, посветен на беле-
житата 85-годишнина от не-
говото създаване. Предста-
вянето на новата книга се 
състоя в Академичния му-
зей, създаден преди 65 го-

дини, в който първоначално 
се е помещавала библиоте-
ката на Висшето училище. 
За да представят романа, в 
Академията гостуваха авто-
рът и проф. д.н. Сава Васи-
лев – български литературен 
историк и писател, препода-
вател от Великотърновския 
университет „Св. Св. Кирил и 

Методий”, катедра „Българ-
ска литература”. Гости на съ-
битието бяха доц. д-р Румен 
Ерусалимов – зам.-ректор на 
Академията, доц. д-р Юлия 
Николова – почетен гражда-
нин на Свищов, Росен Ма-
ринов – директор Дирекция 
„Култура и културно наслед-
ство” при Община Свищов, 
академични преподаватели 
и служители, учители, граж-

дани – почитатели на изящ-
ното слово. 

Гостите приветства Мар-
гарита Дончева – органи-
затор „Културни дейности 
и Академичен музей”. Тя 
представи Николай Таба-
ков като тазгодишния носи-
тел на националната награ-
да „Димитър Димов” за ця-

лостно творчество и автор 
на редица романи, част от 
които отличени с различни 
награди. Представяйки но-
вата книга на Николай Та-
баков, проф. Василев зая-
ви: „Големите градове с ис-
тория, какъвто е Свищов, 
имат място в литературата”. 
По думите му, в тази книга 
се открива удоволствието 
от четенето, а не от прераз-
казването. Прочетен бе от-
къс от книгата, в който ав-
торът пише за Свищов и за 
Висшето училище. Николай 
Табаков сподели от къде 
черпи вдъхновение и сми-
съл да продължава да твори 
и защо Свищов присъства в 
„Синята гора”. Авторът пояс- 
ни, че във всичките му 12 
книги има откъси, свързани 
с река Дунав, която за него е 
символ на вечността. Нико-
лай Табаков дари свои кни-
ги на академичната библио-
тека, а освен това, всеки от 
присъстващите получи като 
подарък книга с автограф от 
автора. От името на акаде-
мичното ръководство благо-
дарност към гостите изрази 
зам.-ректорът доц. Ерусали-
мов. Той подари на Николай 
Табаков и на проф. Василев 
книги за Свищов и за Сто-
панската академия.

Университетски спортен клуб „Димитър А. Ценов” завою-
ва шампионска титла от 47-ото индивидуално първенство по 
тенис на маса за ветерани, което се проведе във ваканцион-
но селище „Албена”. В най-голямата проява в тениса на маса 
у нас, през последните месеци, участваха над 120 състезате-
ли  от 20 български клуба в седем възрастови категории при 
мъжете и четири при жените. УСК „Д. А. Ценов” представи-
ха Елиз Караманлиева – играещ треньор, Мариета Дакова – 
жени възрастова група 40-49 г. и Илия Александров – при мъ-
жете. 

В личното първенство при жените, Елиз Караманлиева за-
воюва 1-во място и златен медал, а съотборничката й Марие-
та Дакова се класира втора. При двойки жени, двете дами от 
УСК „Д. А. Ценов” спечелиха шампионската купа. 
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