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ÄÈÏËÎÌÈÐÀ ÑÅ ÂÈÏÓÑÊ '2020 
Абсолвентите на Стопан-

ска академия „Димитър А. 
Ценов” от Випуск ‘2020 в 
ОКС „бакалавър” и ОКС „ма-
гистър” получиха заслужено 
признание на тържествени 
церемонии по дипломира-
нето им. Поради епидемио-
логичната обстановка в стра-
ната, тържествените церемо-
нии, които по традиция се 
провеждат в края на година-
та на дипломирането, бяха 
отложени. Сега, през м. юни, 
Академията за първи път ор-
ганизира церемониите на от-
крито и дипломантите от Ви-
пуск ‘2020 получиха своите 
дипломи пред Факултетския 
корпус. 

В рамките на четири це-
ремонии се дипломираха 
обучавалите се по различни-
те специалности в ОКС „ба-
калавър” към четирите фа-
култета на Свищовското вис-
ше училище – „Финанси”, 
„Производствен и търговски 
бизнес”, „Стопанска отчет-
ност”, „Мениджмънт и мар-
кетинг”. За дипломантите от 
ОКС „магистър” се проведе 
обща церемония. Облечени 
с академични тоги и барети, 

в присъствието на своите ро-
дители, приятели и близки, 
дипломантите получиха поз-

дравления и признание за 
положения труд по време на 
обучението им.

Приветствия към випуск-
ниците, от името на акаде-

мичното ръководство, под-
несоха ректорът – проф. д-р 
Марияна Божинова, зам.-

ректорите проф. д-р Любчо 
Варамезов (Учебна дейност 
и акредитация), доц. д-р Ру-
мен Ерусалимов (Студентска 
политика, институционални 

комуникации и продължава-
що обучение) и доц. д-р Лю-
бомир Иванов (Научноизсле-

дователска дейност и разви-
тие на кадрите). Те увериха 

абсолвентите, че дипломата, 
която получават, им открива 
много възможности за ус-
пешна кариерна реализация 
в сферата на икономиката и 
управлението на фирмено, 
общинско и държавно ниво, 
не само в България, но и в 
чужбина, защото дипломата 
от Стопанска академия „Д. 
А. Ценов” е международно 
призната и има висока стой-
ност. „Нашата Алма матер 
тази година чества своята 
достолепна 85-годишнина, 
устояла във времето съчета-
вайки традиции с иновации”, 
подчерта ректорът в обръ-
щението си към дипломан-
тите. Проф. Божинова с ра-
дост съобщи, че юбилейните 
тържества за отбелязване на 
годишнината ще бъдат под 
пат ронажа на президента 
на Р България. По думите й, 
това е безспорно доказател-
ство за националната значи-
мост на институцията Сто-
панска академия „Димитър 
Апостолов Ценов”.

На 2 стр.

Наш възпитаник е сред топ 1%
от икономистите в света.

Преподава по цял свят, 
за да дари 100 000 лв. 

за деца с аутизъм в България. 
На 3 стр.

Посланикът на Италия 
в България, Джузепина 
Дзара гостува в Стопанска 

академия „Димитър А. 
Ценов”. Нейно превъзхо-
дителство бе посрещната 
в Свищовското висше учи-
лище от ректора – проф. 

д-р Марияна Божинова. 
В срещата участваха зам.-
ректорите доц. д-р Лю-

бомир Иванов „Научно-
изследователска дейност 
и развитие на кадрите” и 
доц. д-р Румен Ерусали-
мов „Студентска полити-

ка, институционални ко-
муникации и продължа-
ващо обучение”, и дирек-
торът на Центъра за меж-
дународна дейност и Ера-
зъм координатор на Ака-
демията – доц. д-р Мару-
ся Смокова-Стефанова. 

Академичното ръко-
водство посрещна сър-
дечно високия гост и бла-
годари за оказаното, чрез 
тази първа официална ви-
зита, признание за прес-
тижа на Свищовската ака-
демия. Джузепина Дзара 
сподели, че много обича 
България и за нея е сил-
на емоция да се завърне 
отново в страната, където 
преди повече от двадесет 
години прави първите си 
стъпки в дипломатическа-
та кариера.

Срещата премина в 
конструктивен дух и при-
ятелска атмосфера. Пред-
ставяйки Академията, 
ректорът подчерта, че 
това е едно от най-стари-
те висши училища в Бъл-
гария, което на 8 ноември 
2021 г. навършва 85 го-
дини, и покани посланик 
Дзара да бъде гост на тър-
жественото честване. 

Домакините споделиха 
за успехите и лидерски-
те позиции на Стопанска-
та академия. Представе-
ни бяха развитите парт-
ньорства и реализирани 
проекти с университети 
и организации от Италия, 
осъществяваните Еразъм 
мобилности на студен-
ти и преподаватели. При 
обсъждане на перспек-

тивите за бъдещо сътруд-
ничество, посланик Дзара 
заяви желание и готов-
ност да съдейства за за-
дълбочаване на взаимо-
отношенията и реализи-
ране на проекти между 
Стопанската академия в 
Свищов и университети в 
Италия. Нейно превъзхо-
дителство благодари на 
академичното ръковод-
ство за топлото посреща-
не.

В края на визитата си 
италианският посланик 
Джузепина Дзара посети 
Академичния музей, къ-
дето бе запозната с исто-
рията на Дарителя Дими-
тър Ценов и на Свищов-
ското висше училище, и 
положи подпис в летопис-
ната книга на Академията.
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Äèïëîìèðà ñå 
Âèïóñê '2020 

Ñòóäåíòè ïðåäñòàâèõà ñâîè 
ðàçðàáîòêè íà òåìà „Òóðèçìúò 

â óñëîâèÿòà íà COVID-19”

От 1 стр.
Здраве, упоритост, 

дръзновение, успешна 
кариерна реализация и 
„На добър час” пожелаха 
на дипломантите дека-
ните на четирите факул-
тета – проф. д-р Андрей 

Захариев (Финанси), доц. 
д-р Светослав Илийчов-
ски (Производствен и 
търговски бизнес), проф. 
д-р Атанас Атанасов (Сто-
панска отчетност), проф. 
д-р Маргарита Богдано-
ва (Мениджмънт и мар-
кетинг) и ръководителите 
на съответните катедри. 
Те увериха своите възпи-
таници, че икономика-
та и обществото ни имат 
нужда от тях и те могат да 
допринесат с това, което 
са научили, за благосъс-
тоянието на родината ни. 
„Вярвайте в себе си и в 
доброто, имайте куража 
да следвате мечтите си и 
бъдете достойни възпита-
ници на едно от най-ста-
рите и елитни висши учи-
лища в България – Стопан-
ска академия „Димитър А. 
Ценов”, пожелаха на дип-
ломантите официалните 
гости на церемониите. В 
приветствията бяха изра-
зени благодарности към 
родителите на дипломан-
тите за тяхната помощ и 
подкрепа през годините, 
и за засвидетелстваното 
доверие към Свищовско-
то висше училище. 

По традиция, по време 
на церемониите за дип-
ломиране на абсолвен-
тите в ОКС „бакалавър” 
бе изпълнен ритуалът по 
полагане на Галилеевата 
клетва. Свищовската ака-
демия е сред първите вис-
ши училища в България, 
откликнали на хуманния 
призив, отправен на ми-
тинг в чест на Галилео Га-
лилей на 7 януари 1989 г. 
от едноименния площад 

пред църквата „Санта-
Кроче” във Флоренция. 
Призивът е да се въведе 
във всички университе-
ти и институти Галилеева 
клетва (подобна на Хипо-
кратовата) – да се произ-
нася тържествено обеща-

ние за използване на нау-
ката единствено за борба 
с болката и страданието, в 
името на хуманизацията 
на света. Ритуалът по по-
лагане на клетвата изпъл-
ниха по време на съответ-
ните церемонии декани-
те на факултетите. Абсол-
вентите на Свищовското 
висше училище от Випуск 
‘2020 тържествено обе-
щаха: да пазят името на 
Стопанска академия „Д. 
А. Ценов”; да защитят дос-
тойно професионалната 
си подготовка; да използ-
ват научните си познания 
единствено за добро, за 
напредък, за хуманиза-
ция на света; да съдейст-
ват за издигане на чове-
ка като висш критерий за 
всяка научна и социална 
дейност; да утвърждават 
в себе си и в обществото 
основните принципи на 
човешкия морал; верни 
на своя народ, да допри-
насят с труда си за него-
вото по-добро бъдеще; 
да бъдат достойни граж-
дани на Отечеството си. 
След полагане на клетва-
та, в чест на абсолвентите 
прозвуча „Многая лета”. 

По време на проведе-
ните церемонии бяха про-
четени имената на пър-
венците на випуска, на 
отличниците и на всеки 
един дипломант. Тържест-
вените церемонии завър-
шиха с ритуалното хвърля-
не на академичните баре-
ти пред сградата на Ректо-
рата и множество снимки 
на дипломантите с техни 
колеги, преподаватели, 
родители, приятели. 

За поредна година въз-
питаници на Академията 
са сред отличените в На-
ционалния конкурс „Млад 
икономист”, организиран 
от Съюза на икономисти-
те в България (СИБ). Ре-
зултатите от тазгодишното 
издание на конкурса бяха 
обявени на Националния 
празник на икономистите 
– 11 юни. Седемнадесе-
тият Национален конкурс 
„Млад икономист – 2021 
г.”, под надслов „Гласът на 
младите за силна иконо-
мика”, бе на тема: „Поуки-
те за икономиката и обра-
зованието от пандемията 
COVID-19”. По традиция, 
участниците се конкури-
рат в категориите „Учени-
ци”, „Студенти”, „Докто-
ранти”, „Млади специа-
листи и предприемачи 
до 35 години”. Разработ-
ките на участниците са 
оценени от Комисия под 
ръководството на проф. 
д.и.н. Нено Павлов, в със-
тав: проф. д-р Р. Нейкова, 

проф. д.и.н. Д. Хаджини-
колов, проф. д-р Д. Русче-
ва, доц. д-р В. Царевски, 
доц. д-р Д. Благоев, доц. 
д-р П. Желев и проф. д-р Т. 
Хубенова-Делисивкова – 
председател на УС на СИБ. 

В категория „Докторан-
ти”, специалната награда 
на Асоциацията на индус-
триалния капитал в Бъл-
гария получи Рая Драго-
ева – редовен докторант 
към катедра „Финанси и 
кредит” в Стопанска ака-
демия „Д. А. Ценов”. В ка-
тегория „Млади специа-
листи и предприемачи до 
35 години”, със специал-
на награда на „Пловдив 
Тех Парк” АД, Пловдив са 
отличени за съвместната 
им разработка по темата 
на конкурса ас. д-р Йор-
дан Йорданов – препода-
вател в катедра „Застрахо-
ване и социално дело” и 
Жанета Ангелова – редо-
вен докторант към същата 
катедра. С номинационна 
грамота за много добро 

представяне в Национал-
ния конкурс „Млад ико-
номист – 2021 г.” в катего-
рия „Млади специалисти” 
е отличен възпитаникът 
на Свищовската акаде-
мия Юсуф Насуф, завър-
шил спец. „Счетоводство 
и контрол”, който работи 
в БНП Париба Пърсънъл 
Файненс, София. 

В приветствие от проф. 
Делисивкова, се подчер-
тава: „Радващо е, че участ-
ниците проявяват активно 
отношение за оценката на 
поуките от COVID-19 в сфе-
рата на икономиката и об-
разованието. Затрогващо 
е, че в разработките има 
лична позиция, при това 
често пъти силно изразе-
но емоционално отноше-
ние към социално-иконо-
мическата обстановка и 
социалните недъзи, което 
е проява не само на лич-
на, но и на обществено ан-
гажирана позиция, от кое-
то нашето общество силно 
се нуждае”. 

Кръгла маса на тема 
„Туризмът в условията на 
COVID-19” организира за 
своите студенти катедра 
„Икономика и управление 
на туризма”. Проведеният 
на 10 юни 2021 г. научен 

студентски форум бе пос-
ветен на 5- годишнината от 
създаването на катедрата и 
85 години от основаване-
то на Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов”. 

Студентската кръгла 
маса е част от планирани-
те дейности, включени в 
научния календар на ка-
тедрата за учебната 2020-
2021 година и в Събитий-
ния календар за честване 
на бележитата годишнина 

на Свищовското висше учи-
лище. В студентския форум 
взеха участие възпитаници 
на специалност „Икономи-
ка на туризма” от втори, 
трети и четвърти курс. След 
рецензиране на представе-

ните студентски доклади, 
преподавателският колек-
тив на катедрата допусна 
до последния кръг осем 
студентски разработки. 

Научното жури с пред-
седател проф. д-р Марияна 
Божинова и членове доц. 
д-р Любка Илиева, доц. 
д-р Тихомир Личев, гл. ас. 
д-р Любомира Тодорова, 
гл. ас. д-р Павлин Павлов и 
х. преп. д-р Кристина Геор-
гиева, класира най-добри-

те три научни разработки, 
както следва:

Първо място: Ванеса 
Димитрова – трети курс, 
редовно обучение, спец. 
„Икономика на туризма” с 
разработка на тема: „Вли-

янието на Ковид 
кризата върху мес-
тата за настанява-
не в България”

Второ място: 
Анна Ангелова – 
втори курс, редов-
но обучение, спец. 
„Икономика на ту-
ризма” с разработ-
ка на тема: „Вли-
яние на Covid-19 
върху зимния ту-

ризъм”
Трето място: Роксана 

Вълкова – втори курс, ре-
довно обучение, спец. 
„Икономика на туризма” с 
разработка на тема: „Влия-
ние на Covid-19 върху вхо-
дящия и изходящ туризъм 
в България”.

Всички студенти получи-
ха сертификат за участие, 
а отличените на призовите 
места –  и грамоти.
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Заключителна конфе-

ренция за отчитане на ре-
зултатите от националния 
проект „Повишаване на 
финансовата грамотност 
и икономическата култу-
ра на ученици 5-10 клас в 
българските училища” се 
проведе в София. Проектът 
се реализира от Министер-
ството на образованието 
и науката (МОН) и Синди-
ката на българските учите-
ли (СБУ), а изпълнител бе 
Стопанската академия. В 
рамките на проекта, екип 
от академични преподава-
тели проведе обучения на 
166 учители от 94 училища 
в 36 населени места в Бъл-
гария, които ще мултипли-
цират получените знания 
сред своите колеги и уче-
ници.

Конференцията откри-
ха координаторите на про-
екта д. ик. н. Янка Таке-
ва – председател на СБУ 
и проф. д-р Марияна Бо-
жинова – ректор на Сви-
щовската академия. При-
ветствия към участниците 

поднесоха инж. Пламен 
Димитров – президент на 
КНСБ, представители на 
МОН и доц. д-р Румен Еру-
салимов – зам.-ректор на 
Академията и ръководител 
на преподавателския екип, 
провел обучението по про-
екта. Сред участниците във 
форума бяха представите-
ли на Регионално управ-
ление на образованието 
– София-град, учители, ди-
ректори на училища, ака-
демични преподаватели, 
провели обучението на 
учителите.

Председателят на СБУ 
представи доклад на тема 
„Взаимодействието между 
висшето и средното обра-
зование във връзка с под-
готовката на учителите и 
тяхната надграждаща ква-
лификация”. Янка Такева 
заяви, че Синдикатът на 
българските учители ще 
продължи партньорство-
то със Свищовското висше 
училище при обучението 
на българските учители в 
посока разширяване об-

хвата както на обучаемите, 
така и на обучителните кур-
сове. Ректорът, проф. Бо-
жинова благодари на МОН 
и на СБУ за гласуваното до-
верие, избирайки именно 
Стопанската академия за 
обучител по проекта. Пред 

участниците в конферен-
цията, тя представи доклад 
на тема „Свременният ди-
гитален свят и нуждите от 
висока финансова грамот-
ност на подрастващите по-
коления”, който предизви-
ка голям интерес. 

Практически изводи от 
проведените обучения и 
насоки при тяхното раз-
ширяване, представи в 
рамките на заключителна-
та конференция зам.-рек-

торът, доц. Ерусалимов. 
Той поясни, че основната 
цел на проведеното обу-
чение е била повишаване 
квалификацията на учи-
телите, обучаващи учени-
ци от пети до десети клас, 
чрез усвояване на актуал-

ни икономически знания. 
От представените резул-
тати стана ясно, че за пос-
тигане целта на проекта е 
сформиран екип от пети-
ма високо ерудирани ака-
демични преподаватели 
– специалисти в различни 
области на икономическо-
то познание. Съставена е 
учебна програма и е под-
готвено учебно помагало, 
което е предоставено на 
учителите. В преподава-

телския екип от Свищов-
ската академия са: доц. д-р 
Людмил Несторов – ръко-
водител катедра „Обща 
теория на икономиката”; 
доц. д-р Марин Маринов 
– финансов директор на СА 
„Д. А. Ценов” и член на ка-
тедра „Финанси и кредит”; 
доц. д-р Пепа Стойкова – 
член на катедра „Контрол и 
анализ на стопанската дей-
ност”; доц. д-р Искра Пан-
телеева – ръководител ка-
тедра „Индустриален биз-
нес и предприемачество”; 
доц. д-р Румен Ерусалимов 
– зам.-ректор и ръководи-
тел на катедра „Застрахо-
ване и социално дело”.

Според участниците в 
заключителната конфе-
ренция по проекта, про-
ведените обучения са до-
бра основа, върху която 
може и трябва да продъл-
жи да се надгражда, с цел 
подобряване на финансо-
вата грамотност и иконо-
мическата култура на уче-
ниците в българските учи-
лища.

Завършил висшето си об-
разование в Свищов през 

2000 г., днес Йото Йотов e 
професор по икономика в 
Университета Дрексел (Фи-
ладелфия, САЩ). Препода-
вал е в Принстън, Мюнхен-
ския университет, Бостън 
Kолидж, както и много дру-
ги университети по света. 
Професионалните интереси 
на проф. Йотов са съсредо-
точени в областта на меж-
дународната търговия и тър-
говската политика. В послед-
ните няколко години фоку-
сът му е върху влиянието на 

икономическите санкции и 
заедно с колеги разработва 
най-всеобхватната база дан-
ни за икономически санк-
ции (The Global Sanctions 
Database). Научните изслед-
вания на проф. Йотов са пуб-
ликувани и са сред най-ци-
тираните в редица престиж-
ни икономически издания. 
Според световната класация 
за икономисти RePEc, която 
включва повече от 60 000 
икономисти, проф. Йотов 
е най-високо ранкираният 
български икономист за по-
следните 10 години и е сред 
топ 1% от всички икономи-
сти в света за същия период. 

След редица консултант-
ски проекти за междуна-
родни организации (като 
Световната търговска орга-
низация и Световната бан-
ка) и национални прави-
телства (сред които на САЩ 
и Канада), в началото на 
2019 г. проф. Йотов вижда 
засилен интерес към струк-
турното гравитационно мо-
делиране на световната 

търговия, което той и съав-
тори разработват и използ-
ват за оценка на влиянието 
на търговските политики и 
икономическите санкции, 
и решава да се възползва в 
името на една благородна 
кауза. Целта му е да препо-
дава гравитационния курс, 
който разработва през пос-
ледните 15 години, докато 
събере 50 000 евро, които 
да дари за подпомагане на 
деца с аутизъм в България 
и стартира инициативата 
си „Gravity with Gravitas for 
Autism”. Постига целта си за 
две години, със 65 лекции и 
семинари във всички прес-
тижни международни орга-
низации (например Между-
народен валутен фонд, Ор-
ганизация за икономическо 
сътрудничество и развитие), 
национални банки (напр. 
The Deutsche Bundesbank 
– Германия, Централната 
банка на Испания) и мно-
жество правителства (сред 
които министерства в Гер-
мания и Обединеното крал-

ство), и преподаване на кла-
са си пред студенти от най-
престижните университети, 
(като Харвард, Принстън, 
Кеймбридж и Оксфорд, как-
то и много други). Нa 1-ви 
юни 2021 г., Йото и съпруга-
та му Анелия (също възпи-
таник на Свищовската ака-
демия, специалност МИО) 
правят дарението в Център 
за работа с деца „Аутизъм 
днес”, Плевен, като сума-
та ще бъде използвана под 
формата на месечни сти-
пендии за подпомагане на 
шест деца-аутисти, включи-
телно две деца от Свищов.

Йото никога не забравя 
родната Алма матер. Бла-
годарен е, че за да замине 
за САЩ (след дипломиране-
то си в Свищов), с морална 
подкрепа и препоръки му 
помагат неговите препода-
ватели (днес) проф. д.ик.н. 
д.п.н. Карим Наама, проф. 
д.ик.н.Таня Горчева, доц. 
Агоп Саркисян, и треньорът 
му в студентския футболен 
отбор Николай Нейков. По-

вярвал в своя студент, проф. 
Красимир Шишманов дори 
му оказва и финансова под-
крепа. Благодарен за всич-
ко, което е получил от Сви-
щовската академия, Йото се 
стреми да връща жестове 
и да се завръща в родната 
Алма матер. Член е на Алум-
ни клуб МИО и многократ-
но участва в инициативи на 
клуба, свързани с обучение-
то на студенти. Членува и в 
Алумни клуб „Легендите”, 
обединяващ различни по-
коления възпитаници от сту-
дентския отбор по футбол, 
и когато има възможност 
участва в годишния футбо-
лен турнир на клуба.  През 
есента на настоящата 2021 
г. проф. Йотов отново ще се 
завърне в Стопанската ака-
демия, за да преподава гра-
витационния си курс, като 
част от съвместен проект с 
доц. Драгомир Илиев и доц. 
Галин Стефанов от катедра 
МИО, одобрен от и с под-
крепата на Американската 
програма „Фулбрайт”.

Íàø âúçïèòàíèê ïðåïîäàâà ïî öÿë ñâÿò, çà äà ïîìàãà íà äåöà ñ àóòèçúì â Áúëãàðèÿ
Възпитаникът на СА „Д. А. Ценов” – Йото Йотов, е сред топ 1% от икономистите в света. Използва професионалните си успехи, за да събере 

и дари 100 000 лева за деца с аутизъм в България. Обича Свищов и редовно се завръща в родната Алма матер за участие в различни инициативи. 
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Катедра „Контрол и 
анализ на стопанската 
дейност“, направление 
„Данъчен контрол“, ор-
ганизира делова игра за 
симулация на контролна 
дейност – „Данъчен ин-
спектор за 1 час“. Ролева-
та игра се проведе в при-
съствен и онлайн формат. 
Под ръководството на 
доц. д-р Пепа Стойкова и 
гл. ас. д-р Жельо Желев, 
дейността си на данъчни 
инспектори представиха 
студенти от специалнос-
тите „Стопански и финан-
сов контрол“ и „Счетовод-
ство и контрол“ от втори, 
трети и четвърти курс, 
изучаващи дисциплината 
„Данъчен контрол и ад-
министрация“ в редовна 
и задочна форма на обу-
чение. В присъствието на 
преподаватели от катед-
рата бяха представени 
особеностите на данъч-
ния контрол при провер-
ка на ДДС, трудови дохо-
ди, строителни дейнос-
ти, подаване на данъчни    
декларации и проверява-
не реалността на факти и 
обстоятелства, свързани 
с укриване на доходи от 

наем и граждански до-
говори. Присъстващите 
преподаватели и ръково-
дителят на катедра КАСД 
– доц. д-р Силвия Косто-
ва, допълнително про-
вокираха с въпроси кре-
ативността на участници-
те, с което усложняваха 
представените казуси, 
но честта на професията 
бе защитена достойно с 
предложените находчи-
ви решения. По този на-
чин студентите потвърди-
ха желанието си да изучат 
в детайли дейността на 
органите по приходите, 
за да кандидатстват след 
завършването си в кон-
курсите за стаж и рабо-
та. Методическа помощ 
бе оказана от практику-
ващи специалисти с дъл-
гогодишен опит в НАП – 
доктор по икономика и 
юрист Гергана Николова 
и магистър по „Финанси“ 
и „Стопански и финансов 
контрол“ – Цанка Донче-
ва.

Всички участници по-
лучиха сертификати, а по-
казалите най-добри ре-
зултати бяха отличени с 
грамоти и награди. 

Катедра „Бизнес инфор-
матика” посрещна учени-
ци от Свищовска профе-
сионална гимназия „Але-
ко Константинов”, които 

се обучават в специалност 
„Компютърна техника и 
технологии”. Учениците и 
придружаващите ги учи-
тели приветства с „Добре 
дошли” ръководителят на 
катедрата – проф. д-р Кра-
симир Шишманов. Той под-
черта значимостта и акту-
алността на професията, в 
която се обучават среднош-
колците, и отправи покана 
към тях да изберат Свищов-
ското висше училище, за да 

продължат образованието 
си по тази толкова перспек-
тивна специалност „Бизнес 
информатика”, която създа-
дената преди 55 години ед-

ноименна катедра развива. 
Гл. ас. д-р Асен Божиков 

представи пред ученици-
те интересни и любопитни  
факти и данни за компа-
нията с най-голяма пазар-
на капитализация в света – 
Apple. От направената пре-
зентация те научиха кога, 
от кого и как е основана 
компанията, как е избра-
но името и логото й, как-
ви софтуерни и хардуерни 
продукти предлага, как се 

развива днес тази огромна 
технологична компания. 
Академичният преподава-
тел обясни на учениците и 
как се обвързват техноло-

гиите с икономиката. Пока-
за им налични устройства, 
произведени от компани-
ята, които Академията из-
ползва при обучението на 
студентите, и разясни как-
ви операционни системи 
използват тези устройства. 
След презентацията уче-
ниците имаха възможност 
да упражнят новите зна-
ния, работейки с някое от 
наличните устройства на 
Apple – iMac и MacBook Pro.

Ó÷åíèöè ãîñòóâàõà íà êàòåäðà 
„Áèçíåñ èíôîðìàòèêà”

Студентка от Стопанска 
академия „Димитър А. Це-
нов” е първият български 
състезател по карате, който 
взима квота за Олимпийски-
те игри. Ивет Горанова – пър-
вокурсничка в специалност 

„Икономика на търговията” 
в Свищовското висше учили-
ще, пише златните страници 
в историята на Българската 
федерация по карате. Тя спе-
чели квалификационния тур-
нир по карате в Париж и ще 
участва на Летните олимпий-
ски игри в Токио.

Ивет Горанова е носител-
ка на историческите първи 
отличия за страната ни от 
световно и европейско пър-

венство в този спорт. При де-
бюта си през 2018 г. на све-
товното първенство за мъже 
и жени в Мадрид, тя завою-
ва бронзов медал. В олим-
пийската категория до 55 
килограма „Кумите”, в кон-

куренция за медалите Ивет 
се бори с над 70 състезател-
ки. Това е най-големият ус-
пех, постиган от български 
състезател на световно пър-
венство по карате за мъже и 
жени, и най-голям успех в ис-
торията на олимпийското ка-
рате в България.

 „Златното” момиче на 
българското олимпийско ка-
рате – Ивет Горанова, пече-
ли златен медал в Минск. С 

това си постижение тя носи 
третия златен медал за Бъл-
гария на вторите Европейски 
игри в Минск 2019. В надпре-
варата участват най-добрите 
8 каратистки на Стария кон-
тинент, разделени по четири 
в две групи. Националната 
ни състезателка спечели убе-
дително в групата си в своята 
категория при жените и за-
писа три безответни победи 
срещу сериозни съпернички 
– британката Еми Конел (2:1), 
туркинята Якан Куба (6:3) и 
украинката Анжелика Терлю-
га (8:0). Така Ивет прави по-
редната крачка към върха. 
На финала след много оспор-
вана среща и обрати се нала-
га с 4:3.

Участие в предстоящи-
те Летни олимпийски игри в 
Токио свищовската студент-
ка си осигури, като завоюва 
златен медал на олимпий-
ския квалификационен тур-
нир във френската столица. 
Българската надежда в олим-
пийския стил карате достиг-
на до финалната четворка 
на турнира, където премери 
сили с представителки на Ру-
сия, Полша и Казахстан. След 

общо 9 изиграни срещи и 8 
победи, първата ни меда-
листка от Световно първен-
ство в този спорт се окичи 
със злато, което й гарантира 
място на Игрите в Токио, в ка-
тегория до 55 килограма.

По инициатива на предсе-
дателя на Комисия „Спорт” 
към Студентския съвет на 
Свищовската академия – Ас-
парух Мидов, студентката 
Ивет Горанова ще бъде от-
личена с грамота и парич-
на награда за високи спорт-
ни постижения през насто-
ящата учебна година. Малко 
след като извоюва квотата за 
Олимпийските игри, Ивет из-
държа успешно и поредния 
си семестриален изпит в Сви-
щовското висше училище. 

На въпроса „Защо избра 
Стопанска академия „Дими-
тър А. Ценов”?, тя сподели: 
„Аз съм от Долна Митропо-
лия, Плевенско. В училище-
то, в което учех, отвориха 
група по карате. Като малка 

обичах да ходя на всички за-
нимания, дори народни тан-
ци или други извънучилищни 
мероприятия. Със   сестра ми 
винаги двете бяхме навсякъ-
де, решихме да отидем. По 
принцип, с каквото се зах-
вана, не се отказвам до по-
следно. Последната година 
реших да продължа обра-
зованието си в сфера, извън 
спорта. Избрах да се обуча-
вам в Свищов в областта на 
икономиката и по-конкрет-
но търговския бизнес, което 
ще ми гарантира още една 
възможност за реализация в   
бъдеще. Всеки изпит прие-
мам като една малка победа, 
а за всеки спортист няма по-
голяма мотивация от дости-
гане на крайната цел!“

Студентски съвет при Сто-
панска академия „Д. А. Це-
нов” и цялата академична 
общност в Свищов пожела-
ват успех на Ивет Горанова 
на Олимпийските игри в То-
кио!
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