
 ÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÀÊÀÄÅÌÈß “Ä. À. ÖÅÍÎÂ”- Ñâèùîâ        ãîä. XXI,   áð. 1, май 2012 ã.СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ        год. XXVIII, бр. 4, ноември-декември 2020 г.

ÎÍËÀÉÍ ÑÒÓÄÅÍÒÑÊÈ 
ÏÐÀÇÍÈÊ

Àêàäåìè÷íîòî ðúêîâîäñòâî 
ïî÷åòå ïàìåòòà íà Äàðèòåëÿ 

Празникът на българ-
ските студенти – 8 декем-
ври в Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” тази 
година, поради извънред-
ните противоепидемич-
ни мерки, бе отбелязан с 
тържествена онлайн цере-
мония, в която участваха 
ректорът, заместник-рек-
тори, декани на факултети, 
ръководители на катедри, 
представители на общин-

ското ръководство, студен-
ти. С приветствие към сви-
щовските студенти и към 
академичната общност, 
тържествената церемония 
откри ректорът, проф. д-р 
Марияна Божинова. „Вече 
117 години този празник 
ни дарява с обаянието на 
академичната традиция, 
на дълбоката връзка меж-
ду преподаватели и сту-
денти в общия път към зна-
нието и творческото осъ-
ществяване”, каза проф. 
Божинова. По думите й, 
осми декември е празник 
на младостта, порива на 
смелите идеи, виталност-
та и смелостта, присъщи 
на младите хора, с които 
трасират не само своя жи-
тейски и професионален 
път, а и на обществото, на 
страната ни. Той е празник 
на всички, които са превър-
нали каузата на българско-
то висше образование и 
наука в своя съдба и ми-
сия на живота си, на мла-
дите умни, амбициозни и 
талантливи хора, чието ус-
пешно реализиране започ-

ва от студентските банки, 
празник, който продължа-
ва да обединява българ-
ската академична общност. 
„Десетилетия наред поко-
ления български студенти 
празнуват. Сменят се поко-
ленията, но химнът на мла-
достта Gaudeamus igitur 
продължава да звучи и да 
ни вълнува, защото въз-
пява младостта и нейната 
преходност: „Улови мига, 

наслаждавай му се на мо-
мента, защото животът е 
много кратък!” Нека тре-
лите на студентския химн 
винаги да отекват в сърца-
та Ви!”, каза още ректорът 
и пожела на студентите да 
имат сила и смелост да си 
поставят високи цели и да 
работят упорито за реали-
зирането на своите мечти. 

За своя празник студен-
тите бяха поздравени още 
от Стефани Спасова – член 
на Студентския съвет, Ро-
сен Маринов – директор 
Дирекция „Култура и кул-
турно наследство” при Об-
щина Свищов, който под-
несе приветствие към ака-
демичната общност от 
името на кмета Генчо Ген-
чев, председателя на Об-
щински съвет – Свищов, 
д-р Кристиян Кирилов. По 
традиция, основен акцент 
в честването на студент-
ския празник бе обявява-
нето на ежегодните сти-
пендии и парични награди 
за изявени студенти.

Носител на тазгодишна-
та награда на името на Гри-

гор Начович (първият бъл-
гарски министър на финан-
сите след Освобождение-
то), стана Габриела Ивано-
ва – 4 курс, спец. „Финан-
си”, с успех от следването 
до момента 6.00. Награда-
та се връчва ежегодно от 
ОбС-Свищов на студент от 
Стопанската академия, за-
вършил с отличие 3 курс, 
спец. „Финанси” или спец. 
„Стопански и финансов 

контрол” и е в размер  на 
1500 лв.

Ректорът обяви ежегод-
ните студентски награди, 
които се връчват в три ка-
тегории. За отличен успех 
през годините на следва-
нето в ОКС „бакалавър”, ре-
довно обучение, грамота 
и парична награда от 300 
лв. получиха седем студен-
ти с успех от следването до 
момента над 5.90: Изабела 
Илиева – 4 курс, спец. „Фи-
нанси”, успех 6.00; Люси-
ен Богданов – 4 курс, спец. 
„Бизнес информатика”, ус-
пех 6.00; Нелина Стоиме-
нова – 3 курс, спец. „Счето-
водство и контрол”, успех 
6.00; Николета Николаева 
– 4 курс, спец. „Счетовод-
ство и контрол”, успех 5.97; 
Михаела Минчева – 4 курс, 
спец. „Икономика на тър-
говията”, успех 5.97; Бла-
говеста Бъчварова – 2 курс, 
спец. „Стопански и финан-
сов контрол”, успех 5.92; 
Джерен Расим – 4 курс, 
спец. „Икономика на тури-
зма”, успех 5.91. 

На 4 стр.

Академията отличи изявени студенти 
Уважаеми колеги, скъ-

пи приятели и възпитани-
ци на Стопанска академия  
„Д. А. Ценов” – Свищов, 

В навечерието на свет-
лите Рождественски праз-
ници, с изключително въл-
нение се обръщам към 
всички Вас, които сте не-
разривна част от акаде-
мичния социум на нашата 
Алма матер! 

От векове хората пос-
рещат Новата година с по-
желания за здраве, късмет 
и успехи. Годината, която 
изпращаме, ни постави в 

едни съвършено различни условия, които безвъзвратно 
промениха фокуса в дневния ред на света, на общество-
то ни, предпостави ускореното темпо за въвеждане на 
нови технологии на работа, общуване, учебен процес. И 
отново изключителният екип на Стопанската акаде-
мия доказа, че е на висотата на предизвикателствата, 
пред които беше изправен и е сред първите, въвели съв-
ременните обучителни, административни и творчески 
процеси. Безусловно доказахме, че успехът е постижим, 
ако всички ние, като общество, като хора на духовност-
та и образованието, продължим да вървим непоколеби-
мо през нелеките времена, в които живеем.

В предновогодишните мигове пожелавам на всички 
Вас, скъпи наши студенти, колеги, партньори, спомо-
ществователи, приятели на свищовската Алма матер, 
здраве, жизненост, увереност, надежда и благоден-
ствие!

Честито Рождество Христово и щастлива  Нова     
година!

Проф. д-р Марияна Божинова, 
Ректор на СА „Д. А. Ценов” 

×ÅÑÒÈÒÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÕÐÈÑÒÎÂÎ È ÙÀÑÒËÈÂÀ 

ÍÎÂÀ ÃÎÄÈÍÀ

с поднасяне на цветя пред 
паметника на Димитър Ценов 
за патронния празник на Ака-
демията – 8 ноември. Поради 
удължаване на извънредна-
та епидемична обстановка, 

бяха отменени традицион-
ното честване на празника и 
литийното шествие. Цветя на 
гроба на Дарителя индивиду-
ално поднесоха преподавате-
ли, студенти и служители.
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Онлайн кръгла маса на тема 
„Изследване на предприемачес- 
кото поведение на студентите от 
СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС 
– София и ИУ – Варна” се прове-
де в Свищовското висше учили-
ще. Във форума участваха чле-
нове на академичното ръковод-
ство, декани на факултети, чле-
нове на катедра „Индустриален 
бизнес и предприемачество”, 
докторанти и студенти към ка-
тедрата. Чрез видеоконферент-
на връзка се включиха над 40 
преподаватели, докторанти и 
студенти от други катедри, парт-
ньорите от катедра „Индустриа-
лен бизнес” към УНСС – София и 
от катедра „Индустриален биз-
нес и логистика” към ИУ – Ва-
рна. 

Кръглата маса откри доц. д-р 
Искра Пантелеева, ръководител 
на проект № 10-2020 и ръково-
дител на катедра ИБП. Привет-
ствие към участниците във фору-
ма и към проектния екип отпра-
ви проф. д-р Марияна Божинова 
– ректор на Стопанската акаде-
мия. Резултатите от изпълне-
нието на проекта бяха предста-
вени от проектния екип. В про-
веденото емпирично проучване 

са включени студенти от трите 
висши училища, обучаващи се в 
редовна, задочна и дистанцион-
на форма, в ОКС „бакалавър” и 
ОКС „магистър”. Според пред-
ставените данни, съществен дял 
от изследваните студенти (26%) 
планират да стартират собствен 
бизнес, а 18% вече са действа-
щи предприемачи. Основните 
мотиви, стимулиращи предпри-
емачеството сред студентите са 
възможността за себереализа-
ция, по-голямата лична и про-
фесионална удовлетвореност, 
подобряване на материалното 
състояние, постигане на незави-
симост. Почти всички анкетира-
ни (95.5%) считат, че икономи-
ческото образование в най-го-
ляма степен спомага за успеш-
ното стартиране и управление 
на бизнес.

Доц. д-р Анастасия Марчева 
представи резултатите от прове-
дения, като част от дейностите 
по проекта, международен кон-
курс за студентско есе на тема: 
„Младежкото предприемачест-
во – състояние, проблеми, въз-
можности”, в който участват над 
100 студенти от седем държа-
ви. 

Предприемаческото поведение на 
студентите изследваха СА, УНСС, ИУ 

В Международния ден на сче-
товодителя, при строго спазване 
на противоепидемичните мерки, в 
Стопанската академия се проведе 
онлайн кръгла маса на тема „Интег-
рираната отчетност в управлението 
на предприятието”. На научния фо-
рум бяха представени резултатите 
от реализирания от катедра „Сче-
товодна отчетност” научноизсле-
дователски проект 16-2020, фи-
нансиран от Института за научни 
изследвания по приоритет „Финан-
сова стабилност, икономически по-
литики, регулации и устойчиво раз-
витие”. Кръглата маса откри гл. ас. 
д-р Ради Димитров – ръководител 
на проектния екип. По думите му, 
дискусията по проблемите на ин-
тегрираното отчитане ще допри-
несе за усъвършенстване на прак-
тиките, свързани с оповестяването 
на информация в отчетите на пред-
приятията, а това ще спомогне на 
потребителите й да вземат обосно-
вани решения. Броят на заявени-
те за презентиране доклади в на-
учния форум бе 33 с участници от 
България, Русия, Украйна, Полша, 
Румъния и Великобритания.

Сред гостите на кръглата маса 
бяха проф. д-р Поля Ангелова – 

зам.-ректор „Научноизследовател-
ска дейност и развитие на кадри-
те”, деканът на факултет „Стопан-
ска отчетност“ – проф. д-р Атанас 
Атанасов, ръководителят на кате-
дра „Счетоводна отчетност” – доц. 
д-р Галина Чиприянова. В своето 
приветствие проф. Ангелова по-
жела на участниците ползотворна 
работа, интересни дискусии и дос-
тигане до изводи, които биха под-
помогнали практиката, свързана 
с интегрираното отчитане в пред-
приятията у нас. Приветствия към 
участниците в кръглата маса и към 
проектния екип поднесоха също 
проф. Атанасов, доц. д-р Теодора 
Рупска от УНСС – София, гл. ас. д-р 
Атанас Атанасов от ИУ – Варна, д-р 
Валентина Агапиева – КАЕ, катедра 
Бизнес & IТ, Ашфорд, Великобрита-
ния. Виртуалната кръгла маса съб-
ра учени и практици в областта на 
счетоводството от СА „Д. А. Ценов”, 
УНСС – София, ИУ – Варна, Универ-
ситет по хранителни технологии 
– Пловдив и чуждестранни висши 
училища. В хода на дискусиите се 
очертаха рационални предложе-
ния и решения, които бяха задъл-
бочено аргументирани и обоснова-
ни от участниците. 

Онлайн кръгла маса с международно 
участие проведе катедра 

„Счетоводна отчетност” 

Кръгла маса по въпросите на 
кръговата икономика се проведе 
в СА „Д. А. Ценов”, организирана 
в изпълнение на проект №6-2020 
„Европейският преход към кръгова 
икономика – приложение в Бълга-
рия“, финансиран със средства за 
насърчаване на научноизследова-
телската дейност. В изпълнение на 
мерките за безопасност, свърза-
ни с Ковид-19, в Заседателна зала 
„Ректорат” присъства само част от 
екипа на научноизследователския 
проект – проф. дин Таня Горчева, 
доц. д-р Здравко Любенов и гл. ас. 
д-р Ивайло Петров, преподаватели 
в катедра „Международни иконо-
мически отношения“, а останалите 
участници се включиха в дискусия-
та чрез видеоконферентна връзка. 
Ръководителят на проекта – проф. 
Горчева, запозна участниците с 
основните параметри на научния 
проблем и подходите за изслед-
ване на избраната тема. Основна-
та цел на проекта е да се открият 
и изследват добрите европейски 
практики в областта на кръговата 
икономика, насочени към създа-
ването на производствена систе-
ма от затворен цикъл, с минимал-
но използване на ресурси и създа-
ване на отпадъци, замърсяване и 

въглеродни емисии, с цел тяхното 
приложение в бизнеса и начина на 
живот в България.

Доц. Любенов представи стра-
тегиите за прилагане принципите 
на кръговата икономика в практи-
ките на българския бизнес и доку-
ментите, които разкриват резулта-
тите от политиката на нашата стра-
на в областта на околната среда и 
кръговата икономика. Произходът 
на концепцията за кръгова иконо-
мика, общите черти и различията 
в дефинициите, както и актуална-
та законодателна инициатива на 
Европейската комисия по отноше-
ние принципите на устойчивост на 
кръговата икономика, бяха сред 
основните моменти в презентаци-
ята на гл. ас. д-р Петров. В послед-
валата дискусия се включиха пре-
подаватели и докторанти от Ака-
демията, представители на биз-
неса и практиката, които изказаха 
своите виждания по отношение на 
Европейския зелен пакт – инициа-
тивата на Европейската комисия, 
включваща кръговата икономика, 
и апела    на ЕК държавите-член-
ки да приемат или актуализират 
своите национални стратегии, 
планове и мерки за кръгова ико-
номика.

Кръговата икономика дискутираха 
на научен форум

Студентска кръгла маса под 
надслов „Актуални проблеми на 
местното самоуправление 30 го-
дини след началото на прехода“ 
се проведе в Академията, във 
връзка с изпълнението на науч-
ноизследователски проект № 
9-2020 „Фискална позиция на об-
щините в условията на децентра-
лизация в публичния сектор”. Фо-
румът се проведе при спазване 
на социална дистанция и всички 
мерки за безопасност, свързани 
с Ковид-19, организиран от еки-
па от млади учени в лицето на 
гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бъ-
нова от катедра „Финанси и кре-
дит“ и д-р Александрина Алек-
сандрова – изследователят към 
ИНИ и хон. преподавател. С при-
ветствие към участниците чрез 
видеоконферентна връзка фору-
ма откри проф. д-р Андрей Заха-
риев – декан на факултет „Финан-
си“ и учредител на Национална-
та асоциация на председателите 
на общински съвети в Републи-
ка България (НАПОС). В кръглата 
маса участваха студенти от спец. 
„Финанси“ от различни курсове 
на обучение, преподаватели от 
катедрата, общински съветници 

в ОбС – Свищов. 
Организаторите на студентска-

та кръгла маса представиха част 
от резултатите от проведеното 
в хода на реализацията на про-
екта научно изследване, фоку-
сирайки се върху организацията 
на местните финанси, достигна-
тата степен на децентрализация 
в публичния сектор в страната и 
финансово-икономическите по-
казатели на избрани общини. В 
проведената дискусия предста-
вителите на местната власт спо-
делиха мнения и опит, а студен-
тите посочиха конкретни пробле-
ми и добри практики от общини-
те, в които живеят. Запознавайки 
се с предварително подготвените 
от екипа данни за финансовите 
показатели на избрани общини, 
участниците достигнаха до за-
ключение, че постигнатите за 30 
години положителни ефекти в 
областта на местното самоуправ- 
ление са факт, но съществуват и 
редица проблеми, които следва 
да бъдат решавани напред във 
времето, а в този процес същест-
вена роля имат колкото органи-
те на местната власт, толкова и 
гражданското общество.

Студентска кръгла маса посветиха 
на местното самоуправление 
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Двама студенти от Сто-
панска академия „Дими-
тър А. Ценов” са класирани 
за стипендианти на фонда-
ция „Атанас Буров” за ака-
демичната 2020-2021 го-
дина. За поредна година 
(вече над 20 години поред) 
свищовски студенти са 
сред избраните стипенди-
анти от националния еже-
годен конкурс на Фондаци-
ята. За настоящата акаде-
мична година Управител-
ният съвет на Фондацията 
утвърди за стипендианти 
от Свищовската академия 
Ванина Копчева и Десис-
лава Ганчева – четвърто-
курснички от специалност 
„Финанси”. 

Право на участие в на-
ционалния конкурс за сти-
пендии „Буров” имат сту-
денти в редовна форма на 
обучение по икономически 
специалности във висши 
училища в България, завър-
шили най-малко 3 курс и с 
успех от цялото следване 
не по-малко от „Много до-
бър” 4.50. Стипендията е в 
размер на 300 лева месеч-
но и се изплаща за девет-
те учебни месеца на акаде-
мичната година. 

Íàøè 
ñòóäåíòè 

îòíîâî ñúñ 
ñòèïåíäèÿ 

„Áóðîâ” 
Тринадесетото издание 

на Докторантската научна 
сесия за пореден път стана 
трибуна за представяне на 
докторантски изследвания 
в Стопанска академия „Ди-
митър А. Ценов”. Тази годи-
на форумът се проведе в ин-
терактивна среда, но това 
не засегна интереса към 
него и активно участие взе-
ха 30 млади изследователи 
от редовна, задочна и са-
мостоятелна форма на док-
торантура. 

По установената вече 
традиция, научният форум 
събра докторанти в Свищов-
ската академия за предста-
вяне на техните творчески 
търсения от различни об-
ласти на дисертационните 
им трудове. Докторантска-
та сесия се организира вед-
нъж годишно от редакцион-
ния съвет на Годишен алма-
нах „Научни изследвания на 
докторанти”, в който се пуб-
ликуват студии и статии на 
младите изследователи. 

Докторантската научна 
сесия откри главният редак-
тор на изданието, проф. д-р 
Стефан Симеонов. Той под-
черта значението на този 
форум за споделянето на 
научните търсения, използ-
ваните аналитични методи 

и достигнатите практико-
приложни резултати от мла-
дите изследователи, и за 
развитието на тяхната науч-
на работа. Официално при-
ветствие към участващите 
докторанти и научните им 

ръководители отправи зам.-
ректорът по „Научноизсле-
дователска дейност и раз-
витие на кадрите“, проф. 
д-р Поля Ангелова. В своето 
емоционално слово тя под-
черта, че този традиционен 
научен форум е резултат 
от колективната работа на 
младите изследователи с 
техните научни ръководите-
ли, катедрите и редакцион-
ния съвет на Годишен алма-

нах „Научни изследвания на 
докторанти”. Проф. Ангело-
ва отбеляза също, че докто-
рантският Алманах на Сто-
панска академия „Д. А. Це-
нов” е включен в национал-
ния регистър на изданията 

с научно рецензиране на 
НАЦИД (Национален цен-
тър за информация и доку-
ментация), което има важно 
значение за изпълнение на 
изискванията за успешна за-
щита.

Докторантската науч-
на сесия бе организирана 
в две паралелно работещи 
секции във виртуален фор-
мат. Първата секция обеди-
ни докторанти с разработки 

в областите финанси, мак-
роикономика, застрахова-
не и социално осигурява-
не. Във втората секция бяха 
представени изследвания в 
областите контрол, анализ, 
счетоводна отчетност, ико-
номика на отраслите, ме-
ниджмънт, маркетинг. След 
презентациите на докто-
рантите, членовете на ре-
дакционния съвет и други 
преподаватели поставиха 
въпроси и отправиха пре-
поръки към авторите с цел 
усъвършенстване на изсле-
дователската им работа. Ко-
ментарите по много от те-
мите прерастнаха в оживе-
ни дискусии, което е пока-
зателно за предизвикания 
сериозния интерес и пълно-
ценния характер на научния 
форум. В сесията участваха 
и чуждестранни докторан-
ти, които се обучават в Сви-
щовската академия. 

Предстои рецензиране 
на представените изслед-
вания и отговарящите на 
изискванията ще бъдат пуб-
ликувани като статии или 
студии в поредния брой на 
академичното издание Го-
дишен алманах „Научни из-
следвания на докторанти”, 
което ще се отпечата през 
2021 г. 

В условията на панде-
мия, когато образователна-
та ни система е подложена 
на невероятното предизви-
кателство да осигури качест-
вен и непрекъсваем учебен 
процес, Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” подава 
ръка на българските учите-
ли. Като лидер в областта на 
дистанционното обучение и 
с поредна стъпка в подкре-
па на визията й за свободна 
и достъпна наука и сътруд-
ничество в сферата на обра-
зованието, Академията спо-
деля безвъзмездно методи-
ческо ръководство, разра-
ботено да подпомогне учи-
телите при провеждане на 
електронно онлайн обучение 
на ученици чрез платформа-
та Teams и свързаните с нея 
Office 365 и облачни услуги 
на Microsoft. Автори на ръко-
водството са проф. д.н. Божи-
дар Божинов – преподавател 
в Свищовското висше учили-

ще и д-р Камелия Божинова 
– възпитаник на Академията. 
Ръководството за провежда-
не на електронно обучение 
в среда Microsoft 365 може 
да бъде изтеглено свободно 
от платформата за споделяне 
ResearchGate. В рамките на 
първите 24 часа от споделяне 
на ръководството, то е проче-
тено от над 20 000 учители. 

За авторите:
Проф. д.н. Божидар Божи-

нов е професор по финанси 
в СА „Д. А. Ценов”, автор на 
над 130 публикации, член на 
Elsevier Advisory Panel и на 
редица редколегии в прес-
тижни списания. Завършил 
е магистратури по специал-
ностите „Икономическа ин-
форматика” и „Счетоводство 
и контрол”, защитил е док-
торска степен по „Финанси, 
парично обръщение, кредит 
и застраховка”. Големият му 
докторат е на тема „Финан-
сово управление на инфор-

мационните технологии във 
висшето образование”. Той е 
и един от създателите на сис-
темата за електронно дис-
танционно обучение Virtual 
Joint Learning®, отличена 
със специалната награда на 
Microsoft на образователно-
то Байт Експо 2008.

Д-р Камелия Божинова е 
учител по математика и ин-
формационни технологии в 
ПГХТ „Асен Златаров” гр. Гор-
на Оряховица. Завършила е 
с отличие специалност „Ико-
номика на търговията” и е 
защитила докторат по „Ико-
номика и управление (тър-
говия)” в Свищовската ака-
демия. Завършва втора ма-
гистратура по „Информатика 
и информационни техноло-
гии в образованието” в Ру-
сенския университет и про-
фесионална квалификация 
„Учител по математика и ин-
форматика” в Бургаски сво-
боден университет.

Центърът за развитие на чо-
вешките ресурси (ЦРЧР) отно-
во удостои Свищовското висше 
училище със сертификат за ка-
чествено изпълнение на про-
ект за мобилност на студенти и 
персонал между висши учили-
ща от програмни и партниращи 
страни по програма „Еразъм+“. 
Отличеният проект от Нацио-
налната агенция на програма-
та – ЦРЧР, е един от най-ма-
щабните като финансов ресурс, 
обхват и дълбочина проекти на 
Академията, който ангажира 
29 партньорски висши учили-
ща от 18 държави (България, 
Албания, Азербайджан, Арме-
ния, Грузия, Южна Корея, Мол-
дова, Черна гора, Руска феде-
рация, Сърбия, Китай, Тайван, 
Украйна, Узбекистан, Виетнам, 
Египет, Палестина и Мароко).

В рамките на 18-месечния 
срок на проекта са реализира-
ни общо 104 входящи и изходя-
щи мобилности на студенти и 
персонал: 34 входящи и 5 изхо-
дящи студентски мобилности 

с цел обучение; 27 входящи и 
31 изходящи мобилности на 
персонал с цел преподаване; 4 
входящи и 3 изходящи мобил-
ности на персонал с цел обуче-
ние.

След полученото поредно 
признание, в своя публикация 
в социалните мрежи, ректорът 
– проф. д-р Марияна Божино-
ва заяви: „Завършваме про-
грамния период 2014-2020 г. 
на програма „Еразъм+“ с три 
проекта на Стопанска акаде-
мия „Д. А. Ценов”, отличени от 
Центъра за развитие на човеш-
ките ресурси със сертификат за 
качествено изпълнение. Това е 
категоричен атестат за админи-
стративния капацитет на Ака-
демията и уменията й да гради 
стабилни и ползотворни меж-
дународни партньорства. За-
редена съм с очакване на стар-
та на новия програмен период 
2021-2027 г., през който про-
грама „Еразъм+” ще бъде по-
приобщаваща и дигитална, по-
иновативна, гъвкава и зелена”.
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Национално ученичес-
ко състезание по счето-
водство в онлайн формат 
проведе катедра „Счето-
водна отчетност“ при СА 

„Д. А. Ценов”. В тазгодиш-
ното издание се включиха 
157 дванадесетокласници  
– рекорден брой участни-
ци до момента, предста-
вители на 28 средни учи-
лища от 26 града в Бъл-
гария. Според организа-
торите, това за сетен път 
доказва огромния инте-
рес към счетоводството, 
защото то е и винаги ще 
бъде езика на бизнеса.

В направление „Счето-
водство“ участие взеха 45 
екипа от 24 града, а чети-
рима ученици от градове-
те Пазарджик, Лом, Гоце 
Делчев и Разлог участва-
ха индивидуално. Освен 
решаването на счетовод-
но задание, участниците 
трябваше да демонстри-
рат и своята находчивост. 
Всички те се представи-
ха на много добро ниво, 
като показаха значителни 
знания и умения в област-
та на счетоводството. 

В организираното за 
първи път от катедрата 

направление „Общи ико-
номически познания“ 
участваха пет екипа от 
Пловдив и Пирдоп. Те ре-
шаваха казус от практика-
та на предприятие, като 
по този начин приложиха 
контролната функция на 
счетоводството и работи-
ха върху творческа задача 
– есе на тема: „Моят пър-
ви ден като счетоводи-
тел“. Всички ученици про-
явиха логическо мислене, 
а есетата им се отличава-
ха с оригиналност и креа-
тивност.

Комисия, съставена 
от членове на катедра 
„Счетоводна отчетност“ 
и представител от счето-
водна кантора „Надеж-
да“ – Свищов, оцени ра-
ботите на средношколци-
те и отличи най-добрите 
с грамоти за първо, второ 
и трето място в двете нап-
равления. Връчени бяха 
също грамоти от катедра 
„Счетоводна отчетност” и 
грамоти от счетоводната 
практика. Първите места 
заеха ученици от НФСГ – 
София и НТГ – Пловдив. 

Всеки от участниците в 
състезанието получи Сер-
тификат за участие. Сер-
тификатите предоставят 
предимство на завършва-
щите при кандидатстване 
в СА „Д. А. Ценов“ – Сви-
щов да бъдат приети за 
студенти по първо жела-
ние в редовна форма на 
обучение. 

Рекорден брой участници в 
състезанието по счетоводство

Национално ученичес- 
ко състезание на тема 
„Разработване на марке-
тингова идея за малък мес-
тен бизнес” проведе катед-
ра „Маркетинг” при СА „Д. 
А. Ценов”. Поради насто-
ящата епидемична обста-
новка, средношколската 
надпревара се проведе в 
онлайн формат. В заклю-
чителната част на състеза-
нието и церемонията по 
награждаване се включи-
ха 126 ученици и учители, 
преподаватели от катед-
рата-организатор и пред-
ставители на партньорски 
бизнес организации. Ръ-
ководителят на катедра 
„Маркетинг”, доц. д-р Иван 
Марчевски представи пред 
участниците идеята, цели-
те на конкурса и постигна-
тите резултати. В състеза-
нието участваха 186 уче-
ници от 37 училища в 34 
населени места, като до 
оценяване бяха допуснати 
61 разработки. Процеду-
рата за оценяване бе реа-
лизирана в два етапа. На 
първия етап комисия, със-
тавена от преподаватели-
те от катедра „Маркетинг”, 
номинира 10 от общо 61 
екипа. На втория етап към 
оценяващата комисия се 
включиха и шест експер-
ти от бизнеса и банковия 
сектор с многогодишен 
опит в областта на марке-
тинга. След повторно оце-
няване на номинираните 
10 разработки комисията 

излъчи петте най-добри. В 
тазгодишното национал-
но ученическо състезание 
по маркетинг за първи път 
призовата тройка се до-
пълва от два проекта със 
специални награди. 

Победител в Национал-
ното ученическо състеза-
ние по маркетинг 2020 г. е 
екипът от СУ „Елин Пелин”, 

село Руен, област Бургас 
– Мехмед Ешреф, Гюлсум 
Мехмед и Йозлем Хасан, 
с бизнес проект „Step to 
hope – Стъпка към надеж-
дата”. Втора награда по-
лучи проектът на учени-
ците от НФСГ в гр. София 
– Магдалена Боева, Фран-
ческа Касабова и Алексан-
дър Лалов. На трето място 
се класира екипът от НТГ в 
гр. Пловдив – Теодора Ата-
насова, Натали Хубенова 
и Петър Гавазов. Специал-
ната награда „Най-прагма-
тична бизнес идея” получи 
проектът на Ивайла Линко-
ва от ПГ по ресторантьор-
ство, търговия и обслуж-

ване, гр. Плевен. Специал-
ната награда „Най-добра 
маркетингова обосновка 
на проект” бе присъдена 
на учениците Йоана Цоне-
ва, София Василева и Янис 
Якимов от ПМГ „Проф. 
Емануил Иванов”, гр. Кюс-
тендил. 

Според организатори-
те, от всички разработки 

се излъчва амбиция, мла-
дежки дух на новаторство, 
изключителна съпричаст-
ност към проблемите на 
съвременното общество, 
стремеж към подобряване 
на бизнес- и екологичната 
среда в регионите, сериоз-
на обосновка на идеите с 
цифри – цел, която е залег-
нала в замисъла на мар-
кетинговото състезание. В 
края на онлайн церемони-
ята доц. Марчевски благо-
дари на всички участници 
и обобщи, че най-важно-
то за учениците е да про-
дължат да се развиват и 
да търсят реализация на 
своите идеи и мечти. 

Наградиха победителите в 
състезанието по маркетинг

От 1 стр.
За високи спортни пос-

тижения наградата (гра-
мота и 300 
лв.) получи 
Едмон Бел-
чев от спец. 
„Бизнес ин-
форматика”, 
а за активна 
студентска 
и обществе-
но полезна 
дейност със 
същата наг-
рада бяха 
о т л и ч е н и 
Иван Йорда-
нов от спец. 
„Икономика на туризма” и 
Стефани Спасова от спец. 
„Стопанска и финансов кон-
трол”, които също са с отли-
чен успех. 

Доц. д-р Румен Еруса-

лимов – зам.-ректор „Сту-
дентска политика, институ-
ционални комуникации и 

продължаващо обучение” 
и ръководител на катедра 
„Застраховане и социал-
но дело”, обяви номинира-
ните свищовски студенти 
за ежегодните стипендии, 

осигурени от партньорски 
застрахователни компа-
нии. Стипендията, учреде-

на от стратегическия парт-
ньор на Академията – ЗАД 
„Булстрад Виена Иншурънс 
Груп”на името на Румен Ян-
чев (човек-епоха в Булстрад 
и възпитаник на Свищов-

ската академия, завършил 
спец. ЗСД), бе присъдена 
на Василена Боева – 3 курс, 
спец. „Застраховане и соци-
ално дело”. В допълнение 
към стипендията (в размер 
на 1500 лв.), след успешно 
придобиване на ОКС „ма-
гистър”, Василена ще има 
възможността да бъде наз-
начена в структурите на 
застрахователното друже-
ство. Носители на трите сти-
пендии „Булстрад млад ли-
дер” (в размер на по 1000 
лв.), са  Стелла Хаджиева – 2 
курс, спец. ЗСД, Николета 
Николаева – 4 курс, спец. 
СК, Вилислава Иванова – 4 

курс, спец. БИ. 
Партньорът на Свищов-

ската академия и на катед-
ра ЗСД, и един от водещите 
за страната застраховател-
ни брокери – „Мусала Ин-
шурънс Брокер” за поред-
на година осигури две сти-
пендии по 1200 лв. за изя-
вени студенти от спец. ЗСД. 
Носители на тазгодишните 
стипендии станаха второ-
курсничките Стелла Хад-
жиева и Ива Кирилова, за 
които ще бъде осигурен и 
платен двумесечен летен 
стаж в централата на за-
страхователния брокер в 
гр. Варна. 
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