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ПРОФ. МАРИЯНА БОЖИНОВА Е НОВИЯТ РЕКТОР 

Академичният съвет избра заместник-ректорите за мандат 2020-2024 

На проведеното първо 
заседание на Общото съ-
брание на Стопанска ака-
демия „Димитър А. Це-
нов” за управленски ман-
дат 2020-2024 г., за пред-
седател отново бе избран 
проф. д. н. Борислав Бо-
рисов, а за зам.-председа-
тел – проф. д-р Красимир 
Шишманов. Съставът на 
управленския орган през 
новия мандат е от 117 
души, от които 82 хабили-
тирани лица, 14 нехаби-
литирани, трима предста-
вители на административ-
ния състав и 18 студенти и 
докторанти. В рамките на 
заседанието бе избран 
5-членният Контролен съ-
вет (с председател – доц. 
д-р Петя Емилова), и бяха 
номинирани двама кан-
дидати за ректор – проф. 
д-р Андрей Захариев и 
проф. д-р Марияна Божи-
нова. На следващото засе-
дание на Общото събра-
ние, двамата кандидати 
за ректорския пост пред-
ставиха своите виждания 
за развитието на Стопан-
ската академия. Чрез про-
веденото тайно гласува-
не, членовете на Общото 
събрание избраха за рек-

тор на СА „Д. А. Ценов” 
през мандат 2020-2024 г. 
проф. д-р Марияна Божи-
нова. Тя благодари за гла-
суваното й доверие и зая-
ви, че принципите, върху 

които ще се гради управ-
лението на Академията, 
са: академична свобода; 
приемственост; откритост 
и водене на диалог; кон-
сенсус при взимане на 
решения; законност. Ос-
новната цел в мандата на 
проф. Божинова ще бъде 
затвърждаване позици-
ите на Стопанската ака-

демия като едно от най-
добрите висши училища 
в България в областта на 
икономиката, админист-
рацията и управление-
то, и превръщането й в 

разпознаваем субект в 
международното образо-
вателно и научно прост- 
ранство.

От представените при 
номинирането на проф. 
Божинова биографич-
ни данни стана ясно, че 
тя има организационни 
и управленски умения, 
като: ВрИД ректор на СА 

„Д. А. Ценов”; зам.-ректор 
„Учебна дейност”, отгова-
рящ за обучението на сту-
денти в ОКС „бакалавър” 
и ОКС „магистър”; ръко-
водител на катедра, на 

научноизсле-
дователски 
проекти и на 
магистърски 
п р о г р а м и ; 
у п р а в и т е л 
на Център 
за практи-
ко-прилож -
ни изследва-
ния „Бъров” 
ЕООД; научен 
ръководител 
на докторан-
ти и дипло-
манти. При-
тежава до-
бри умения 
за комуника-
ция и препо-

даване, за сътрудничество 
с колеги-преподаватели и 
изследователи, за работа 
в екип. Има опит като гла-
вен редактор на списание 
и член на редколегии на 
няколко списания, в т.ч. и 
в чужбина. 

Проф. Божинова има 
над 150 научни публика-
ции и учебници в област-

та на търговския и турис-
тическия бизнес, в т.ч. в 
Scopus и WEB of Science. 
Участвала е в екипите на 
17 научноизследовател-
ски и образователни про-
екта (един международен 
по програма TEMPUS), 
като на 10 от тях е била 
ръководител. Член е на 
Обществения съвет по ту-
ризъм към министъра на 
туризма на Р България (от 
2018 г. до момента), Бъл-
гарска асоциация по мар-
кетинг (от 2009 г.), Съюз 
на учените в България (от 
2004 г.). Лицензиран екс-
перт е към Националната 
агенция за оценяване и 
акредитация към МС (от 
2002 г.). Сред признания-
та и наградите на проф. 
Божинова са: почетен 
плакет на Икономически 
университет – Варна за 
цялостен принос в разви-
тието на науката по тър-
говия в България и кадро-
вото израстване в катедра 
„Икономика и управле-
ние на търговията” (2013 
г.); грамота от Академич-
ното ръководство на СА 
„Д. А. Ценов” (2011 г.); по-
четен медал на СА „Д. А. 
Ценов”(2010 г.).

Академичният съвет на 
СА „Д. А. Ценов” избра с 
тайно гласуване замест-
ник-ректорите за мандат 
2020-2024 г. На проведе-
ното първо заседание на 
новоизбрания управлен-
ски орган, ректорът проф. 
д-р Марияна Божинова 
предложи броя на своите 
заместници и номинира 
конкретните хабилитирани 
преподаватели. 

Проф. д-р Любчо Вара-
мезов – декан на факултет 
„Производствен и търгов-
ски бизнес”, бе избран за 
зам.-ректор „Учебна дей-
ност и акредитация”. Проф. 
д-р Поля Ангелова – ръко-

водител катедра „Матема-
тика и статистика”, ще бъде 
зам.-ректор с ресор „На-
учноизследователска дей-
ност и развитие на кадри-
те”. Ресорът „Студентска 
политика, институционал-
ни комуникации и продъл-
жаващо обучение” е пове-
рен на доц. д-р Румен Еру-
салимов – ръководител ка-
тедра „Застраховане и со-
циално дело”. Новоизбра-
ните зам.-ректори благода-
риха за гласуваното им до-
верие и заявиха готовност 
да работят за развитието 
на Стопанската академия.

С част от взетите реше-
ния на първото си засе-

дание, Ака-
д е м и ч н и я т 
съвет прие 
размера на 
таксите за 
о б у ч е н и е 
през следва-
щата учеб-
на 2020-2021 
г. и утвърди 
п л а н - п р и е -
ма за броя на 
приеманите 
по държавна 
поръчка сту-
денти и заяв-
ката за пла-
тено обучение за учебната 
2020-2021 година. Прието 
бе и решение за налагане 

на мораториум върху обя-
вяването на конкурси за 
академични длъжности, за 

срок от една година, с из-
ключение на конкурси за 
главен асистент.
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Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 
осигурява 100% качествено дистанционно 

обучение и в условията на карантина

- Проф. Божинова, Ко-
ронавирусът изправи об-
разователната система 
пред доста изпитания. Как 
се справя Стопанската ака-
демия с предизвикател-
ството да организира уче-
бен процес в условията на 
карантина?

Проф. Божинова: Да, на-
истина. Създадената епи-
демиологична обстановка 
и наложеното извънред-
но положение в страната 
постави висшите училища 
пред сериозното изпита-
ние да организират учебен 
процес без да се посеща-
ва учебната институция, но 
това не се отнася за Стопан-
ската академия. Ако за по-
вечето университети това 
е нещо ново, то за нас то е 
нормален образователен 
процес повече от 20 години 
и не представлява никак-
во затруднение. Академия-
та развива дистанционно 
обучение в образователно-
квалификационна степен 
„магистър” от 1999 г. Ние 
сме сред първите в страна-
та, които предлагат дистан-
ционна форма в магистър-
ското обучение. Към онзи 
момент Академията е без-
спорен иноватор, без сери-
озна конкуренция от други-
те водещи висши училища 
и се наложи като еталон 
за дистанционно обучение 
в национален мащаб. Сто-
панска академия „Д. А. Це-
нов“ предлага най-богатото 
портфолио от магистърски 

програми в направления-
та „Икономика” и „Адми-
нистрация и управление”. 
Предлагаме над 40 магис-
търски програми в двете 
направления, включител-
но и за кандидати с неи-
кономическо образование 
от предходната си степен. 
В бакалавърската степен 
предлагаме 13 специалнос- 
ти в двете направления - 
„Икономика” и „Админи-
страция и управление”. В 
дистанционна форма сме 
обучили над 30 хил. студен-
ти. Ноу-хауто, натрупано в 
следствие на 20-годишния 
ни опит, ми дава основание 
да твърдя, че ние оставаме 
на лидерски позиции в тази 
форма на обучение. 

- Искате да кажете, че не 
се притеснявате от ситуа- 
цията в момента?

Проф. Божинова: От ме-
дицинска гледна точка раз-
бира се, че се притеснявам 
за здравето на нашите сту-
денти, преподаватели и 
служители. В тази връзка 
сме взели всички предпи-
сани мерки за огранича-
ване на разпространение-
то на вируса. Но от гледна 
точка на учебния процес 
не изпитвам никакво при-
теснение. И веднага пра-
вя уточнението. Да не ос-
танат читателите с грешно 
впечатление, че в нашето 
висше училище се негли-
жира учебния процес. На-
против! Ние гледаме много 
сериозно на него и много 
добре знаем, че предос-
тавянето на няколко фай-
ла със записки на лекции 
не е дистанционно обуче-
ние. Съвременното разви-
тие на информационните 
и комуникационни техно-
логии дава възможност сту-
дентът и преподавателят 
да са разделени по место-
положение и време, като 
създадената дистанция се 
компенсира с технологични 
средства, аудио-, видео-, 
компютърни и комуника-

ционни средства. Но под-
ходящата техника и софту-
ер също не са достатъчно 
условие. Дистанционно-
то обучение изисква нов 
подход на структуриране и 
поднасяне на учебния ма-
териал. То изисква сериоз-
ни инвестиции в обучение 
на преподаватели, разра-
ботване на учебни мате-
риали, материали за само-
подготовка, изпитни мате-
риали, канали за синхрон-
на и асинхронна комуни-
кация с обучаеми. Изисква 
се изграждане на цялостна 
система за дистанционно 
обучение. Стопанската ака-
демия не е спирала вече 
20 години да прави такива 
инвестиции. В подкрепа на 
думите си само ще споме-
на, че в момента в нашата 
система има 1 715 курса и 
96 532 тестови единици, из-
питни въпроси и задания.

- В момента всички вис- 
ши училища трескаво под-
готвят дистанционно обу-
чение за своите студенти. 
С какво се отличава Сто-
панската академия в това 
отношение от останалите 
висши училища?

Проф. Божинова: Пра-
вилно сте забелязали, че 
трескаво се подготвят. До-
като другите тепърва създа-
ват курсове в дистанционна 
форма, изготвят стандарти, 
пишат указания и обучават 
преподаватели, то при нас 
всичко това вече е напра-
вено. С какво се отличава-
ме? През 2016 година нап-
равихме качествен скок в 
технологично отношение. 
Изградихме изцяло нова 
система, базирана на плат-
формата Moodle, която е 
достъпна на адрес: dl.uni-
svishtov.bg. Постоянно над-
граждаме собствените си 
стандарти и непрестанно 
актуализираме учебното 
съдържание и дидактичес-
ките ресурси. Дидактичес-
ките ресурси ги квалифици-
раме в четири категории.

Първата категория са 
материали с учебно съ-
държание. Тях студентите 
могат да ги четат, гледат, 
слушат, но не и да взаимо-
действат с тях. При тях ко-
муникацията е еднопосоч-
на - от преподавател към 
студент. Те задължително 
се конфигурират и форма-
тират по темите от учебна-
та програма на дисципли-
ната, следвайки нейната 
логика. Именно чрез тях 
се поднася основният лек-
ционен материал. Образно 
казано, това са лекциите, 
които биха били изнесени 
в аудиторията.

Вторите са материали за 
самоподготовка. Образно 
казано, това са материали-
те, които се използват за се-
минарните занятия в ауди-
торията или допълнителни-
те материали, които се да-
ват на студентите. Могат да 
бъдат статични, например: 
допълнителни текстове, 
линкове към статии, уеб-
страници, решени пример-
ни казуси, решени задачи с 
обяснения как се решават, 
образци на примерни кур-
сови работи, направени от 
студенти и др. Могат да бъ-
дат и интерактивни, изиск- 
ващи двупосочна комуни-
кация, активно обучение и 
взаимодействие на студен-
та с преподавателя и обучи-
телната система. 

В третата категория по-
падат текущи изпитни ма-
териали. Те по презумп-
ция са интерактивни. При 
тях задължително имаме 
двупосочна комуникация. 
Най-често използваните са 
тестовете и заданията. При 
нас финалната оценка за-
дължително се формира с 
отчитане на изпълнението 
на ангажиментите през се-
местъра, т.е. отчитайки те-
кущите изпитни материали.

И на края са социални 
учебни материали. Те се 
основават на разбиране-
то, че човек учи социално 

и придобиването на нови 
знания е резултат от опи-
та и взаимодействието му 
с останалите. Използвай-
ки социалните учебни ма-
териали ние се стремим 
да провокираме взаимо-
действие, комуникация и 
колаборация между сами-
те студенти. Те въвличат 
обучаемите в процеса на 
учене и целта е да насър-
чават обмена на знания 
между тях, активното уче-
не и ученето чрез проучва-
не. Социалните дейности 
имат приоритетно комуни-
кационен характер. Най-
полезна в това отношение 
е виртуалната класна стая. 
При нас конкретно се из-
ползва BigBlueButtonBN. Тя 
дава възможност на препо-
давателите да провеждат 
онлайн часове, виртуални 
работни часове и групово 
сътрудничество с отдалече-
ни студенти.

Едва когато имаме взаи-
модействие между цялос-
тен набор от правилните 
дидактически ресурси, ква-
лифицирани преподавате-
ли и подходящи техника и 
софтуер, единствено тогава 
може да се твърди, че е на-
лице дистанционно обуче-
ние. В Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов“ гаран-
тираме за 100% качествено 
дистанционно обучение.

В обръщение към сту-
дентите, преподавате-
лите и служителите на 
Стопанската академия 
(от 17.03.2020 г.), ректо-
рът проф. Божинова зая-
ви: Уважаеми студенти, 
преподаватели и служи-
тели, апелирам към Вас 
да запазим спокойствие 
и Ви уверявам, че с общи 
усилия, самодисципли-
на, отговорност и толе-
рантност, учебният про-
цес ще продължи с необхо-
димите качество и темп. 
Да опазим живота и здра-
вето на студенти, препо-
даватели и служители!

На основание заповед на Министъра на здравеопазването и решение на Народното събрание за обявено извънредно положение пора-
ди разрастващата се пандемия от COVID-19, ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ издаде заповед (от 13.03.2020 г.) за 
преустановяване на присъствените учебни занятия до 29.03.2020 г. Съгласно предприетите карантинни мерки, на всички студенти в 
редовна форма, от платформата за дистанционно обучение е осигурен достъп до дисциплините от текущия летен семестър по учебен 
план на тяхната специалност. Преподавателите работят от домовете си и обучават дистанционно студентите. Всички обособени и 
обслужващи звена на Академията (фронт офис, секретари на факултети и др.) работят с редуциран състав, като част от служителите 
също изпълняват задълженията си от своите домове. 

Как се провежда обучението в Свищовското висше училище в условията на карантира, обясни ректорът – проф. д-р Марияна Божинова.
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Европейската комисия сертифицира 
магистърската ни програма ВМДК 

Фондация „Ценов” ще изплати 
половин семестриална такса 
на изявени студенти, редовни 
магистри в платено обучение 

Стопанска академия „Д. 
А. Ценов” е единственото 
българско висше училище 

със сертификат от Европей-
ската комисия за магистър-
ска програма в областта на 
митническата професия. 
Екипът на катедра „Кон-
трол и анализ на стопан-
ската дейност” предприе 
действия и кандидатства 
пред Комисията за серти-
фициране на развиваната 
от нея магистърска програ-
ма „Валутен, митнически и 
данъчен контрол” (ВМДК). 

След приключване на про-
цеса по сертифициране, 
Свищовското висше учили-

ще получи сертификат за 
съответствие на препода-
ваните модули в програма-
та с Европейската рамка за 
професионална компетент-
ност в митническата про-
фесия. Стопанска академия 
„Д. А. Ценов” е сред първи-
те шест в Европейския съюз 
и единственото в България 
висше училище, преми-
нали успешно през серти-
фикационния процес. Дру-

гите сертифицирани уни-
верситети са от Испания, 
Германия, Унгария, Фран-
ция и Холандия, като Сви-
щовската академия получи 
максималните 100 точки. 

Официалното връчване 
на сертификатите на шест-
те университета се състоя 
в гр. Брюксел, Белгия и бе 
направено лично от Сти-
вън Гуест, генерален ди-
ректор на ГД „Данъчно об-
лагане и митнически съюз” 
към Европейската комисия 
(TAXUD). За да получи сер-
тификата, на церемонията 
присъства ръководителят 
на магистърската програма 
в СА „Д. А. Ценов” – доц. 
д-р Момчил Антов. Сред 
присъстващите от българ-
ска страна бяха зам.-дирек-
торът на Агенция „Митни-
ци” – Борислав Борисов и 
представителят на митни-
ческата ни администрация 
в Брюксел – Павел Манчен-
ко.

След завръщането си 
от Брюксел доц. Антов по-
ясни, че с издадения сер-
тификат, Европейската ко-
мисия признава, че магис-
търската програма ВМДК 

покрива напълно изисква-
нията на Рамката на компе-
тентностите в митническа-
та професия и свързаните 
с нея референтни програ-
ми за обучение в Европей-
ския съюз. Сертификатът 
е гаранция, че в магистър-
ската програма напълно са 
покрити изискванията за 
висококачествено и съвре-
менно обучение по митни-
чески контрол. Този знак 
за качество от Европейска-
та комисия удостоверява, 
че обучението по програ-
ма ВМДК, ще осигури при-
добиване на всички ком-
петенции, необходими за 
успешна реализация както 
в митническите админис-
трации, така и в бизнес-
организациите, не само в 
рамките на страната, но и в 
рамките на страните-член-
ки на Европейския съюз

Магистърска програма 
„Валутен, митнически и да-
нъчен контрол” в Стопан-
ската академия е първа-
та в страната и се развива 
близо 20 години. Дипло-
миралите се в тази прог-
рама свищовски магистри 
намират реализация както 

в държавната администра-
ция (Агенция „Митници”, 
Националната агенция за 
приходите), така и в част-
ния сектор (митнически 
представители, данъчни 
консултанти, специалисти 
в логистиката и др.). Око-
ло 2/3 от кандидатстващи-
те за МП „Валутен, митни-
чески и данъчен контрол” 
в Свищов са от други вис-
ши училища, като всяка 
година сред приетите има 
и представители на прак-
тиката. При дипломиране-
то си магистрите от ВМДК 
получават поименен сер-
тификат, удостоверяващ, 
че са завършили първата 
за България сертифицира-
на магистърска програма 
в областта на митническия 
контрол. Екипът на серти-
фицираната от ЕК магис-
търска програма има амби-
цията да я предложи в бъ-
деще и на английски език, 
което ще даде възможност 
на чуждестранни студенти 
да получат високо ниво на 
обучение по МП „Валутен, 
митнически и данъчен кон-
трол” в Стопанската акаде-
мия в Свищов. 

Една трета от стипендиантите на 
фондация „А. Буров” за настоящата 

учебна година са свищовски студенти 
Петима от общо петнайсетте сту-

денти, класирани за стипендиан-
ти на фондация „Атанас Буров” за 
академичната 2019-2020 година, са 
възпитаници на Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов”. Вече над 20 го-
дини поред свищовски студенти са 
сред избраните стипендианти от 
националния ежегоден конкурс на 
Фондацията. Право на участие имат 
студенти в редовна форма на обуче-
ние по икономически специалности 
във висши училища в България, за-
вършили най-малко ІІІ курс и с успех 
от цялото следване не по-малко от 
„Много добър” 4.50. За академична-
та 2019-2020 г. стипендията е в раз-
мер на 300 лева месечно и се полу-
чава през деветте учебни месеца.

На основание на показаните ре-
зултати от теста и проведеното съ-
беседване с кандидатствалите, 
Управителният съвет на Фондация-
та утвърди за стипендианти от Сви-
щовската академия четвъртокур-
сниците Димана Димитрова и Йо-
ана Йорданова  – спец. „Счетовод-
ство и контрол”, Ваня Христова и 
Мустафа Алиев – спец. „Финанси”, 
и Десислава Шишманова – от ма-
гистърска програма „Финансов ме-

ниджмънт”. Класирането на пети-
мата свищовски студенти потвърди 
думите на изпълнителния директор 
на Фондацията – Владимир Ташков, 
който при провеждането на конкур-
са подчерта, че възпитаниците на 
Стопанска академия „Димитър А. 
Ценов” винаги показват много висо-
ко ниво на подготовка. При участие-
то си в единия от етапите, студенти-
те решаваха писмен тест, включващ 
30 въпроса, свързани със счетовод-
ство, финанси, банково дело, външ-
на търговия и други икономически 
области. 

За студентите-стипендианти на 
фондация „Атанас Буров” е въве-
дено настойничество от членове на 
сдружение „Клуб на стипендианти-
те „Буров”. Настойниците ги подпо-
магат в изграждането на адекватна 
мотивация и професионална ори-
ентация в процеса на обучение. По 
информация от сайта на Фондаци-
ята, от 1993 г. до сега по тази про-
грама са предоставени над 500 сти-
пендии. Около 70 на сто от всички 
стипендианти са приети на работа 
в банките и индустриалните компа-
нии-настоятели във фондация „Ата-
нас Буров”.

Фондация „Димитър Ценов” ще 
подпомогне изявени студенти, обу-
чаващите се в редовна форма на 
ОКС „магистър”, платено обучение в 
Стопанската академия. Това съобщи 
на информационна среща за пред-
ставяне на възможността за канди-
датстване, проф. д-р Марияна Бо-
жинова. Тя припомни, че основна-
та програма на фондация „Ценов” 
е насочена към подпомагане на из-
явени студенти и студенти в нерав-
ностойно положение. По думите на 
проф. Божинова, тази програма на 
Фондацията ще даде шанс на сту-
дентите, които са били най-актив-
ни през четирите години в ОКС „ба-
калавър” да продължат обучението 
си в СА „Д. А. Ценов” с по-ниска се-
местриална такса в ОКС „магистър”. 
Решението за предоставяне на тази 
възможност е свързано с факта, че 
за настоящата учебна 2019-2020 
година, за Свищовската академия 
няма обявен прием по държавна 
поръчка в ОКС „магистър” и всички 
приети магистри са в платена форма 
на обучение.  

Методика с набор от критерии, 

по които ще се оценяват кандидат-
стващите, е разработена от Студент-
ския съвет, одобрена е от Академич-
ния съвет на Висшето училище и от 
Общото събрание на Фондацията. 
В рамките на проведената среща, 
председателят на Студентския съвет 
– докторант Силвия Заркова, пред-
стави критериите по методиката, не-
обходимите документи и сроковете 
за кандидатстване. Според предста-
вената методика, кандидатите ще се 
оценяват по три основни и два до-
пълнителни критерия, от които мак-
сималният сбор точки е 80. Основни-
те критерии са: успех от следването 
в ОКС „бакалавър” (средно аритме-
тично между оценката от следване-
то + оценката от държавния изпит); 
участие на студента във форуми, ор-
ганизирани от Стопанската акаде-
мия; участие във форуми на други 
висши училища или организации. 
Допълнителните критерии са: учас-
тие в международни форуми; учас-
тие в проекти. За да бъде одобрен 
кандидатът за намаляване на семе-
стриалната такса, е необходимо той 
да събере най-малко 50 точки. 
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„Кандидатстудентска борса” 
2020 представи СА „Д. А. 

Ценов” в различни градове

Академичната библиотека притежава екземпляр 
от първото издание на „Партитура на света”

Академията участва в информационна 
кампания на МОН в Кипър

Стопанска академия „Д. 
А. Ценов” за четвърта по-
редна година предприе ак-
тивни действия за популя-
ризиране на възможност-
ите за обучение сред бъл-

гарската общност, живееща 
в Република Кипър. Сви-
щовското висше училище 
участва в организираната 
от Министерството на обра-
зованието и науката инфор-
мационна кампания, под 
надслов „Българското ви-
сше образование – достъп-
но, конкурентно и перспек-
тивно. Изберете да учите в 
България”. Форумът се про-
веде в град Ларнака, с под-
крепата на българското по-
солство в Никозия и със съ-
действието на Асоциацията 
на българските училища в 
чужбина и българското учи-
лище „Родна стряха” в Ара-
дипу. Форумът бе открит от 
извънредния и пълномо-
щен посланик на Р Бълга-
рия в Р Кипър, Н.Пр. Любо-
мир Тодоров. Приветствие 
отправи и зам.-кметът на 

Ларнака, Мариос Кукумас. 
Министерството на образо-
ванието бе представено от 
ръководители и експерти 
от дирекциите „Висше об-
разование” и „Образование 

на българите зад граница 
и училищна мрежа”. Те ин-
формираха за последните 
промени в Постановление 
№ 103 от 31 май 1993 г. за 
осъществяване на образо-
вателна дейност сред бъл-
гарите в чужбина и услови-
ята, при които сънародни-
ците ни, живеещи в Кипър, 
биха могли да кандидат-
стват и да се обучават в бъл-
гарски висши училища.

Стопанска академия „Д. 
А. Ценов” бе представена 
от гл. ас. д-р Юлиян Госпо-
динов – координатор „Об-
разователен маркетинг” 
в Академичния център за 
кариерно консултиране и 
връзки с обществеността. 
В рамките на форума, той 
презентира образователно-
то портфолио на Академи-
ята, като акцентът бе поста-

вен върху няколко ключови 
момента: висококачествено 
висше образование от 1936 
г.; обучение в професионал-
ни направления „Иконо-
мика” и „Администрация и 
управление” в редовна, за-
дочна и дистанционна фор-
ма; обучение в град Свищов 
или в изнесените центро-
ве в София и Стара Загора; 
диплома и Европейско ди-
пломно приложение, при-
знати в ЕС, САЩ и Канада; 
студентски стажове и Ера-
зъм+ мобилности с цел 
обучение и практика; без-
платно настаняване в ре-
новирани студентски обще-
жития през първата година 
от обучението на студенти-
те от първи курс, редовна 
форма, прием 2020 г. Гостът 
от Свищов сподели и факта, 
че в Стопанската академия 
вече се обучават в първи и 
втори курс студенти от бъл-
гарската общност, живееща 
в Кипър. 

В рамките на своята ви-
зита гл. ас. д-р Юлиян Госпо-
динов посети посолството 
на България в Кипър, къде-
то беше приет от Н.Пр. По-
сланик Любомир Тодоров и 
Мина Христова-Маринова 
– Втори секретар (двустран-
ни отношения в областта на 
културата и образование-
то, финансови въпроси). 
Представителят на Акаде-
мията гостува в българско-
то училище „Васил Левски” 
в Дали, а по-късно се срещ-
на с членове на учредения 
през 2017 г. Алумни клуб 
„Приятели на Стопанска 
академия – Кипър”.

Академията участва в 
националното изложение 
„Кандидатстудентска бор-
са” 2020, организирано от 
едноименното сдружение. 
Всяка година сдружение 
„Кандидатстудентска бор-
са” организира представя-
не на висшите училища в 
столицата и в други българ-
ски градове. По традиция, 
тазгодишното (26-о) изда-
ние на националния форум 
се организира с помощта 
на Министерство на обра-
зованието и науката, със 
съдействието на Столична 
община, Дом на културата 
„Средец” – София, Общи-
ните Монтана, Велико Тър-
ново, Добрич, Варна и Бур-
гас. Националното изложе-
ние бе официално открито 
в Дом на културата „Сре-
дец” – София, от Валентин 
Паскалев – председател на 
сдружението. 

В „Кандидатстудентска 
борса” 2020 участваха 17 
висши училища. Стопан-
ска академия „Д. А. Ценов” 
представиха Даниела Мар-
чевска и Милена Костади-
нова – старши инспекто-
ри в отдел „Бакалавърско 
и магистърско обучение”. 
Щандът на Академията по-
сетиха ученици от 11 и 12 
клас от различни столични 
училища, родители и други 
гости. Посетителите полу-
чиха актуална и подробна 
информация за предлага-
ните специалности, усло-
вията, начините и таксите 

за кандидатстване, сроко-
вете за подаване на доку-
менти, формите на обуче-
ние, социално-битовите ус-
ловия и др. Разяснени бяха 
конкретни моменти от Кан-
дидатстудентска кампания 
2020, свързани с провеж-
дането на електронни кан-
дидатстудентски изпити 
в специално създадените 
изпитни центрове на Ака-
демията и с дистанцион-
ната форма на обучение в 
ОКС „бакалавър”. Поясне-
но бе, че новите свищов-
ски студенти, записани 
през 2020 г. в първи курс, 
редовна форма ще имат 
право на безплатно наста-
няване в реновирани сту-
дентски общежития през 
първата година от обуче-
нието си. След откриване-
то на „Кандидатстудентска 
борса” 2020 в столицата, 
Академията традиционно 
участва в изложения и в 
други български градове. 
Образователното портфо-
лио на Свищовската ака-
демия бе представено и в 
тазгодишното, второ изда-
ние на Кандидатстудентска 
борса – Разград 2020, от 
Галя Божкова – ръководи-
тел на отдел „Бакалавърско 
и магистърско обучение” и 
Симона Цветкова – инспек-
тор в същия отдел. Преди 
откриване на форума те 
участваха в работна среща 
с началника на РУО-Раз-
град, Ангел Петков – възпи-
таник на СА „Д. А. Ценов”. 

Академична библиотека 
„Акад. Н. Михов” обогати фонда 
си с екземпляр от първото изда-
ние на „Партитура на света”, от-
печатано в бутиков тираж от 100 
броя. Енциклопедичният труд 
на покойния арх. Димитър Вър-
банов (дългогодишен главен 
архитект на Велико Търново) 
представя, под формата на гра-
фична хронология, историчес-
кото и културното развитие на 
света. Изследването, направено 
в периода 1974-1982 г., обхва-
ща информация, датираща от 
Големия взрив до началото на 
XX век. След закупуване на кни-
гата, Академичната библиотека 
организира нейното представя-
не, като покани внука на автора 
– Димитър Върбанов. В привет-
ствие към гостите директорът 
на библиотеката – Анка Танева 
подчерта, че книгата е уникална 
карта на световното развитие, 

която няма аналог в световната 
литература, история и културо-
логия не само като съдържание, 
но и като форма и структура. 

Димитър Върбанов разказа, 
че енциклопедичният труд на 

дядо му в оригинал е 12-мет-
рова карта, направена на ми-
лиметрова хартия, на която 

графично в линейно измере-
ние е представена историята на 
света. Картата е едновремен-
но разработена в политически, 
културен и археологически ас-
пект, като всеки милиметър от-

говаря на една година от разви-
тието на света. В хоризонтални 
ивици върху лентата е разпре-

делено място за разделите: гео-
логия; обща история; българска 
история; архитектура; музика; 
изобразителни изкуства; лите-
ратура. Във вертикално отноше-
ние с по-плътни линии са пока-
зани столетията, вписани циф- 
рово в горния край на листа. С 
по-дребен шрифт се маркират 
десетилетията на всеки век. 

По време на презентаци-
ята бе излъчена част от доку-
ментален филм с арх. Върба-
нов, (заснет от БНТ през 1983 
г.), в който авторът показва как, 
чрез създадената от него карта, 
може да се проследи, че в го-
дината (1762 г.), когато Паисий 
пише „История славянобългар-

ска”, в Русия започва царуване-
то на Екатерина Втора, в Рим са 
завършени Палацо Поли и фон-
танът „Треви”, Гьоте е на 13 го-
дини, а Моцарт е на 6 г. 

Димитър Върбанов благода-
ри на ръководството на Акаде-
мията и на библиотеката за по-
каната, за проявения интерес и 
за закупения екземпляр от дъл-
гата 5 метра книга. Той сподели, 
че със средствата от продажби-
те ще бъде издаден следващ 
тираж и част от книгите отново 
ще бъдат дарявани на библио-
теки, читалища, образователни 
и културни институции, каквато 
е била мечтата на арх. Димитър 
Върбанов. 
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