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СА „Д. А. Ценов” отново реализира 100 % държавния план-прием
Стопанска академия 

„Димитър А. Ценов” пос- 
реща 85-ия си випуск и за 
учебната 2020-2021 година 
отново реализира на 100% 
субсидирания от държава-
та прием на студенти. За 
новата академична годи-
на, приемът в ОКС „бака-
лавър” е в направленията 
„Икономика” и „Админи-
страция и управление” за 
обучение, субсидирано от 
държавата и обучение, фи-
нансирано от обучаемите. 
Осъщественият прием е по 
17 специалности на бъл-
гарски език и две на ан-
глийски език. Специално-
стите, по които обучението 
се провежда на български 
език, са: Финанси; Застра-
ховане и социално дело; 
Макроикономика; Счето-
водство и контрол; Стопан-
ски и финансов контрол; 
Бизнес статистика и анали-
зи; Маркетинг; Управление 
на проекти; Бизнес инфор-
матика; Международни 
икономически отношения; 
Индустриален бизнес и 
предприемачество; Аграр-
на икономика; Икономика 
на търговията; Икономи-
ка на туризма; Стопанско 
управление; Публична ад-

министрация; Екоменидж-
мънт. За избралите да се 
обучават на английски 
език, специалностите са 
Международен бизнес и 
Бизнес икономика. 

В рамките на Кандидат-
студентска кампания 2020, 
поради обявената епиде-

мична обстановка в страна-
та, Академията организи-
ра както присъствени, така 
и дистанционни изпити. 
Това даде възможност на 
кандидат-студентите, още 
преди първото класиране, 
да изберат дали да се явят 
на присъствения вариант 
в Стопанската академия 
в Свищов или да решават 

изпитния тест от дома си 
дистанционно. И при две-
те форми (присъствена и 
дистанционна), конкурсни-
те изпити са в електронен 
формат. Изпитните вариан-
ти се съставят автоматично 
от системата за генериране 
на тестове при стартиране 

на изпита и са индивидуал-
ни за всеки кандидат-сту-
дент. Присъствената форма 
се провежда в специално 
изградения Изпитен цен-
тър в Академията. При дис-
танционната форма канди-
дат-студентите се посрещат 
във Виртуалния изпитен 
център на СА „Д. А. Ценов”, 
а след това се разпределят 

в различни виртуални из-
питни аудитории, в които 
един квестор наблюдава 
най-много двама участника 
в изпита. Онлайн изпитите 
за ОКС „бакалавър” се про-
ведоха с помощта на елек-
тронната платформа на 
Свищовското висше учили-
ще за дистанционно обуче-
ние https://dl.uni-svishtov.
bg. 

Най-нетърпеливите да 
получат студентските си 
книжки побързаха да се 
запишат веднага след обя-
вяване на резултатите от 
първо класиране. Първият 
записан студент е Георги 
Сирашки от Свищов, приет 
по първо желание – спец. 
„Управление на проекти” в 
редовна форма на обуче-
ние по държавна поръчка. 
Студентът, приет с най-ви-
сок бал, е Виктория Ван-
кова от София. При макси-
мален бал 30, тя постигна 
бал 29.97 и е избрала спец. 
„Счетоводство и контрол” 
в дистанционна форма. За 
редовно обучение по дър-
жавна поръчка с най-висок 
бал – 29.74, е приета Ивет 
Горанова от Долна Митро-
полия, посочила като пър-
во желание спец. „Иконо-

мика на търговията”. С най-
висок бал за задочно обу-
чение по държавна поръч-
ка – 29.49, е приета Ванеса 
Тошева от Видин, избрала 
спец. „Бизнес информати-
ка”. 

Всички места от утвър-
дения от МОН прием – 416 
места за редовна форма 
на обучение и 48 за задоч-
на форма по държавна по-
ръчка, са заети още след 
третото класиране. За пла-
тена форма на обучение 
– редовна, задочна и дис-
танционна, в края на м. ав-
густ има записани над 200 
първокурсници. Най-много 
новоприети студенти има 
от областите София-град, 
Плевен, Велико Търново, 
Враца и Ловеч. Сред моти-
вите да изберат Свищов-
ското висше училище, пър-
вокурсниците посочват ви-
соката оценка на работода-
телите за възпитаници на 
СА „Д. А. Ценов”, отлична-
та репутация на дипломи-
ралите се, перспективните 
възможности за кариерна 
реализация, престижа на 
придобитото образование 
във висше икономическо 
училище с почти 85-годиш-
на история.

На свое заседание, проведено 
на 13.05.2020 г., Министерският съ-
вет утвърди Програма за оптими-
зация на разходите и структурата 
на Стопанска академия „Димитър 
А. Ценов”. Програмата на Свищов-
ското висше училище за периода 
2020-2022 г. предвижда оптими-
зиране на структурата, намалява-
не на възнагражденията на лица-
та, заемащи изборни ръководни 
длъжности, намаляване броя на 
заместник-ректорите, намаляване 
броя на ангажираните по чл. 110 
лица и техните възнаграждения, 
освобождаване на лица от акаде-
мичния и от неакадемичния със-
тав, придобили право на пенсия, 
мораториум за откриване на про-
цедури за академични длъжности, 
намаляване на възнагражденията 
за ОНС „доктор” и „доктор на на-

уките”, а също и на добавката за 
прослужено време и др. В програ-
мата са предвидени също мерки за 
оптимизиране на разходите за из-
дръжка – намаляване на разходите 
за комунални услуги, материали, 
външни услуги и др., както и мер-
ки за намаляване на задължения-
та. Последните мерки са за увели-
чаване на приходите чрез увелича-
ване броя на обучаваните студенти 
държавна поръчка и на докторан-
ти, на чуждестранните студенти и 
студентите в платена форма и др. 
Необходимите средства за стар-
тиране прилагането на Програма-
та за оптимизация на дейността 
ще бъдат за сметка на бюджета на 
МОН за 2020 година.

В писмо, изпратено от ректора 
до министър-председателя на Р 
България, проф. д-р Марияна Бо-

жинова изрази най-сърдечна бла-
годарност от името на академич-
ната общност за решението на Ми-
нистерски съвет да подкрепи фи-
нансово програмата за реформи и 
структурни промени в Свищовското 
висше училище. „Със съдействие- 
то на Министерството на образова-
нието и науката и Министерството 
на финансите ние изготвихме ам-
бициозен план за академични ре-
форми и образователни стандар-
ти, който ще даде пряк принос за 
постигане на националните цели 
в Европейската зона за висше об-
разование. Вашата държавничес-
ка воля за подкрепа на Алма ма-
тер в града на изгрялата българска 
свобода и възродени национални 
идеали е жест, който ние винаги 
ще помним”, заявява в писмото си 
ректорът проф. Божинова. 
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Áåçïëàòíè îáùåæèòèÿ çà ïúðâîêóðñíèöè 
îñèãóðÿâà Àêàäåìèÿòà

Èçáðàõà ðåêòîðà 
â ÓÑ íà ÁÀÐÌÏ 

Инициатива на Стопан-
ска академия „Димитър А. 
Ценов” в помощ на първо-
курсници е подкрепена от 
ЗАД „Булстрад Виена Ин-
шурънс Груп”. Във връзка с 
извънредното положение 
в страната, причинено от 
COVID-19 и неговото отра-
жение върху доходите на 
населението, Академич-
ният съвет на Свищовското 
висше училище единодуш-
но реши да предостави 
студентските си общежи-
тия за безплатно ползване 
от записалите се в редовна 
форма на обучение по дър-
жавна поръчка, първокурс-
ници за учебната 2020-
2021 година. Веднага след 
обявяване на решение-
то, благородната инициа-
тива беше подкрепена от 
едно от най-големите за-
страхователни дружества 

в България – ЗАД „Булстрад 
Виена Иншурънс Груп” – 
дългогодишен партньор 
на Стопанската академия. 
Застрахователното друже-

ство се присъедини с да-
рение, равняващо се на 
годишните семестриални 
такси на първокурсниците, 

записани за обучение в ре-
довна форма по държав-
на поръчка, в специалност 
„Застраховане и социално 
дело”.

Двете институции имат 
редица съвместни инициа- 
тиви, насочени към обуче-
нието на специалисти за 

застрахователния бранш. 
Булстрад ежегодно отделя 
средства, за да стимулира 
чрез стипендии и стажант-
ски програми най-изяве-
ните свищовски студенти. 
Освен, че голяма част от 
служителите на ЗАД „Бул-
страд” са възпитаници на 
Свищовската академия, 
където преди 82 години 
за пръв път в България за-
почва академичното пре-
подаване по застраховане, 
от 2017 г. се осъществява 
и инициативата, нарече-
на „Булстрад – Академия”. 
Съвместната инициатива 
дава възможност на слу-
жителите на компанията 
да повишат своята квали-
фикация, като преминат 
обучителен курс, воден от 
преподаватели от катедра 
„Застраховане и социално 
дело” и от представители 

на топ мениджмънта на 
застрахователната компа-
ния.

След заседанието на 
Академичния съвет, на 
което бе взето решението 
за безплатните общежи-
тия, зам.-ректорът по сту-
дентска политика – доц. 
д-р Румен Ерусалимов апе-
лира: „В тези трудни дни 
нека не гледаме само те-
кущите ни проблеми, а да 
погледнем в бъдещето и 
да дадем още една причи-
на на българските младе-
жи да останат в България”. 
Той изрази надежда, че и 
други фирми , отговорни 
за бъдещето на страната 
ни, ще последват приме-
ра на ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп” и ще под-
крепят инициативата на 
Стопанска академия „Д. А. 
Ценов”.

Булстрад дарява такси за спец. ЗСД 

Ректорът на Стопанска 
академия „Димитър А. Це-
нов” – проф. д-р Мария-
на Божинова стана член на 
Управителния съвет на Бъл-
гарската асоциация за разви-
тие на мениджмънта и пре-
дприемачеството (БАРМП). 
Националната неправител-
ствена и нетърговска органи-
зация, учредена през 1997 г., 
е водеща организация в об-
ластта на управленското обу-
чение и развитие в България. 
Нейни учредители са воде-
щи организации в сферата 
на обучението по икономика 
и мениджмънт, сред които е 
и Свищовското висше учили-
ще. БАРМП обединява най-
добрите български обучава-
щи институции, промоцира 
и гарантира качеството на 
преподавателите и учебни-
те програми, работи като на-
ционална платформа за про-
фесионално управленско 
развитие в България. Според 
Устава на сдружението, УС се 
състои от трима членове. На 
проведеното (на 24.08.2020 
г.) Общо събрание, в което 
участва и проф. Божинова, за 
председател на УС бе избран 
проф. д-р Митко Димитров 
от Института за икономиче-
ски изследвания при БАН. 
Освен избор на органите на 

управление, членовете на 
Общото събрание приеха и 
насоки за работата на сдру-
жението през 2020-2021 г. 

Посредством своите дей-
ности, БАРМП осигурява 
качеството на обучението 
на мениджъри и успешния 
трансфер на управленско 
„ноу-хау” към българската 
бизнес среда. Сдружение-
то установява национални 
критерии за управленско 
развитие и създаване на ус-
ловия за управленско обу-
чение по европейски стан-
дарти. Представя България 
на международни форуми в 
областта на управленското 
развитие и предприемаче-
ството, предоставя концеп-
ции относно мениджмънта 
и предприемачеството в на-
шето съвремие и в конте-
кста на тенденциите през XXІ 
век. БАРМП предлага разно-
образни открити курсове и 
програми за вътрешнофир-
мено обучение, разработени 
в тясно сътрудничество с екс-
перти от редица европейски 
страни като Дания, Холан-
дия, Германия, Обединено 
кралство. 

СА „Д. А. Ценов” е пълно-
правен член на БАРМП още 
от създаването на сдруже-
нието.

Ëîêàëåí îôèñ îòêðè 
Àêàäåìèÿòà è â Äîáðè÷

Локален офис за дис-
танционно и продължава-
що обучение в град Добрич 
откри Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” – Сви-
щов. Ритуала по прерязване 
на трикольорната лента из-
пълниха ректорът – проф. д-р 
Марияна Божинова и кметът 
на Добрич – Йордан Йорда-
нов. На официалното откри-
ване на новия локален офис 
присъстваха представители 
на общинската и областната 
администрации, ТД на НАП, 
кметовете на всички общи-
ни от област Добрич, ди-
ректори на училища, мест-
ни и регионални медии. 
Сред официалните гости от 
Свищовското висше учили-
ще бяха проф. д-р Любчо 
Варамезов – зам.-ректор 
„Учебна дейност”, доц. д-р 
Драгомир Илиев – директор 
на Центъра за дистанционно 
обучение, доц. д-р Анатоли 
Асенов – главен секретар на 
Академията. 

Това е третият локален 
офис за дистанционно и про-
дължаващо обучение, който 
Стопанската академия раз-
крива – първият е в София, 
а вторият е в Стара Загора. В 
локалните офиси кандидат-
студентите могат да получат 

необходимата им информа-
ция и да подават докумен-
ти, а като студенти в дистан-
ционна форма няма да им 
се налага да пътуват до Сви-
щов, защото могат да пола-
гат и изпитите си на място. 
„Решихме да обхванем и Се-
вероизточна България, тъй 

като сме я позабравили през 
последните години, а знаем, 
че в град Добрич има тради-
ции по отношение на обуче-
нието при нас. В последни-
те години доста се промени 
интересът на студентите към 
обучението. До преди 10-20 
години основно стремежът 
беше към редовната фор-
ма, но в последните години 
младите хора искат едновре-

менно да учат и да работят, 
а именно това е една от въз-
можностите на дистанцион-
ното обучение”, заяви ректо-
рът проф. Божинова. Кметът 
Йордан Йорданов също под-
черта предимствата за мла-
дите хора в област Добрич 
от откриването на локалния 

офис и изрази увереност в 
успеха на това ново начина-
ние.

Свищовската е пионер в 
дистанционното обучение. 
През 1999 година старти-
рат първите магистърски 
програми от разстояние, а 
от 2 години Висшето учи-
лище има акредитация и за 
13 бакалавърски специал-
ности. 
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Алианс за 
сътрудничество и 
партньорство на 
университетите 

от Северна 
България (АУСБ)
Ректорът на Свищовската 

академия – проф. д-р Ма-
рияна Божинова, участва в 
подписването на учреди-
телния договор за създа-
ване на АУСБ. Създаден по 

инициатива на РУ „Ангел 
Кънчев”, Алиансът е колек-
тивна платформа за споде-
ляне на общи стратегичес-
ки цели и иницииране на 
общи действия за тяхното 
постигане, с оглед разви-
тието и повишаването на 
конкурентоспособността, 
както на включените в него 
висши училища от Северна 
България, така и на систе-
мата за висше образование 
в България и Европа. Али-
ансът ще осъществява своя-
та дейност с подкрепата на 
Министерството на образо-
ванието и науката, и Съве-
та на ректорите на висшите 
училища в Р България. 

В срещата, проведена в 
гр. Русе, чрез видеоконфе-
рентна връзка участва ми-
нистърът на образованието 
и науката, Красимир Въл-
чев. Той поздрави Русен-
ския университет за ини-
циирането на Алианса и 
коментира, че това е пред-
поставка за развитието на 
висшите училища. Минис-
тър Вълчев добави още, че 
създаването на обединения 
и мрежи е условие за по-
ефективно изпълнение на 
заложените в новите прог-
рамни документи цели. Га-
лина Дреновска – директор 
на дирекция „Висше обра-
зование” в МОН, също из-
рази своята подкрепа към 
инициативата, чрез видео-

конферентна връзка. Тя зая-
ви, че създаването на Али-
анса изразява обществена-
та отговорност на висшите 
училища, където са обеди-
нени хора с прогресивно и 
далновидно мислене.

Като домакин на сре-
щата, ректорът на Русен-
ския университет – чл.-кор. 
проф. д.т.н. Христо Белоев, 
представи присъстващите 
ректори и представители 
на ръководствата на висши-

те училища, и презентира 
вече обсъдения меморан-
дум за учредяване на Aли-
анса. Проф. Белоев запоз-
на участниците в срещата с 
целта и ръководните прин-
ципи, отговорностите на 
участниците и статута на 
Алианса. Учредителният до-
говор на АУСБ подписаха 14 
висши училища.

Клъстер в областта 
на маркетинга и 

предприемачеството
Меморандум за сътруд-

ничество и създаване на 
клъстер в областта на мар-
кетинга и предприемаче-
ството сключиха СА „Д. А. 
Ценов”, ИУ – Варна и УНСС 
– София. На среща във Вар-
ненския университет под-
писи под документа поста-
виха ректорите на трите 
висши училища – проф. д-р 
Марияна Божинова (СА), 
проф. д-р Евгени Станими-
ров (ИУ) и проф. д-р Дими-
тър Димитров (УНСС). Ръко-
водени от постигнатите до 
този момент положителни 
резултати от дългогодишно-
то сътрудничество в облас-
тта на висшето образование 
и науката, както и от взаим-
ния интерес да отговорят на 
най-актуалните изисквания, 
произтичащи от промените 
в Закона за висшето образо-
вание, Закона за развитие 

на академичния състав в Ре-
публика България и Страте-
гията за развитие на висше-
то образование в България, 
с подписването на мемо-
рандума трите институции 
заявиха готовността си за 
обединени усилия в след-
ните посоки: съвместна ра-
бота за утвърждаване на 
авторитета и престижа на 
трите висши училища; раз-
витие на сътрудничеството 
в широк спектър от области, 
съвместни дейности и ини-
циативи чрез интегриране 
на потенциала на трите ин-
ституции и постигане на си-
нергични ефекти в полза на 
регионите, които обслуж-
ват, техния икономически и 
социален просперитет; съз-
даване на клъстер в облас-
тта на маркетинга и пред-
приемачеството, като съв-
ременна форма на между-
университетско сътрудни-
чество, което да допринася 
за ефективното развитие на 
трите висши училища и по-
вишаване на техния прое-
ктен капацитет и практиче-
ска експертиза. Трите вис-
ши училища ще си сътруд-
ничат в областта на обуче-
нието, науката, изследва-
нията и иновациите.

Меморандум за 
сътрудничество
Меморандум за сътруд-

ничество сключиха Стопан-
ската академия и Висшето 
училище по телекомуни-
кации и пощи. Документът 
подписаха в Свищов ректо-
рите на двете висши учи-

лища – проф. д-р Марияна 
Божинова (СА) и проф. д-р 
Миглена Темелкова (ВУТП). 
В срещата участваха и три-
мата зам.-ректори на Ака-
демията – проф. д-р Поля 
Ангелова, проф. д-р Любчо 
Варамезов и доц. д-р Румен 

Ерусалимов.
Според подписания до-

кумент, двете висши учи-
лища ще реализират съв-
местни действия, които да 
спомогнат за преодолява-
не на младежката безрабо-
тица и недостига на квали-
фицирани кадри в ключови 
сектори. Основен акцент в 
меморандума е разработ-
ването на съвместни хиб-
ридни магистърски прог-
рами. Сътрудничество ще 
се осъществява още в съв-
местно участие при разра-
ботването и изпълнението 
на национални и междуна-
родни проекти, създаване 
на смесени научноизследо-
вателски колективи за осъ-
ществяване на съвместни 
разработки и публикации, 
съвместно организиране и 
участие в провежданите на-
ционални студентски състе-
зания, конкурси, дискусии 
и други образователни фо-
руми. 

След подписването на 
меморандума в Свищов, 
проф. Божинова и проф. Те-
мелкова проведоха работ-
на среща в София, на коя-
то стартира изготвянето на 
хибриден учебен план за 
магистърска програма „Ди-
гитална икономика”. Нова-
та хибридна магистърска 
програма ще интегрира ин-
тердисциплинарни знания 
и умения, като акцентира 
върху подготовката на ико-
номисти с дигитална компе-
тентност, конкурентни в ус-
ловията на все по-осезаема 
дигитализация на икономи-

ческата сфера. Проф. Божи-
нова подчерта, че развитие-
то на дигитална компетент-
ност у икономистите е неиз-
бежно, предвид новите ре-
алности на средата, и това 
може да стане чрез профе-
сионално направление 5.3 

Комуникационна и компю-
търна техника, което е акре-
дитирано във ВУТП. Според 
проф. Темелкова, висшите 
училища сами по себе си не 
са самодостатъчни и тряб-
ва да си сътрудничат, за да 
произвеждат конкурентни 
за пазара на труда специа-
листи, които в условията на 
Индустрия 4.0 следва да се 
отличават с мултидисципли-
нарност, гъвкавост, адаптив-
ност и способности за рабо-
та в дигитална среда.

Споразумение за 
сътрудничество 
Стопанската академия и 

Професионална държавна 
търговска гимназия „Ди-
митър Хадживасилев” в 
Свищов сключиха споразу-
мение за сътрудничество. 
Подписи под документа 
положиха ректорът – проф. 
д-р Марияна Божинова и 
директорът – Румяна Ива-
нова. Водени от желание-
то за съвместна подкрепа 
в процеса на сътрудничест-
во между средното и вис- 
шето образование, две-
те страни се споразумяха 
да извършват съвместна 
учебна дейност по учебни 
предмети за придобиване 
на професионална подго-
товка в средната степен на 
образование при спазване 
изискванията на Закона за 
висшето образование и За-
кона за предучилищното и 
училищното образование. 
С подписване на споразу-
мението, ПДТГ ще се пре-
върне в асоциирано учи-
лище със специален статут, 
според измененията в За-
кона за висшето образова-
ние от м. февруари 2020 г. 
(чл. 21, ал.1, т.16).

Проф. Божинова и Румяна 
Иванова подчертаха, че Сто-
панската академия и Търгов-
ската гимназия са две ембле-
матични за Свищов училища 
– иновативни, но в същото 
време и с вековни традиции 
– Висшето училище отбеляза 
(на 01.09.2020 г.) 108 години 
от завещанието на своя да-
рител Димитър Ценов, а Тър-
говската гимн азия е създаде-
на преди 135 години. Двете 
училища имат дългогодишно 
сътрудничество, но за първи 
път се подписва такъв стра-
тегически договор, който ще 
продължи и ще надгради 
осъществяваното до момента 
партньорство.
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Четвъртокурсничката 
Петя Костова от Стопанска 
академия „Д. А. Ценов”, 
която се обучава в редовна 
форма по спец. „Икономи-
ка на туризма”, стана пър-

вият свищовски студент, 
удостоен с престижната 
стипендия на фондация 
„Св. Св. Константин и Еле-
на” по програма „Туризъм”. 
Стипендиантската програ-
ма насърчава и подпомага 
български студенти, обу-
чаващи се в специалности 
в сферата на туризма, кои-
то са постигнали отлични 
резултати в обучението, 
участват активно в стажове, 
проекти и допълнителни 

форми на обучение, с което 
се изграждат като успешни 
бъдещи специалисти в сфе-
рата на туризма. Програ-
мата, която се осъществява 
със съдействието на „Хол-

динг Варна” АД, подпома-
га висшето образование 
на двама редовни студен-
ти през летния семестър на 
учебната 2019/2020 годи-
на, като кандидатите тряб-
ва да са постигнали мини-
мален успех отличен 5.50 
от зимния семестър. Разме-
рът на стипендията е 1500 
лв., които се получават на 5 
равни месечни вноски. 

Петя Костова е от Бургас, 
където завършва Профе-

сионална търговска гимна-
зия. Интересите й, свърза-
ни със сферата на туризма, 
я довеждат в родния град 
на Алеко Константинов – 
основателят на организира-
ното туристическо движе-
ние в България. Преслед-
вайки мечтата си, участва 
в Национално ученическо 
състезание, организирано 
от Стопанската академия, 
в направление „Туризъм” 
и кандидатства единстве-
но в Свищов за избраната 
специалност. Като студент-
ка има участия и награди 
от различни научни фору-
ми и проекти, организи-
рани не само от родната 
Алма матер, но и от други 
български и чуждестранни 
организации и институции. 
Член е на Студентския съ-
вет, награждавана е от СА 
„Д. А. Ценов” за постиже-
ния в областта на науката. 
Сред получените отличия 
е и награда от Национален 
студентски конкурс на МТИ 
„Културен туризъм 2019” – 
Велико Търново”. Завършва 
зимния семестър на 4 курс 
с успех Отличен 6.00. 

След избирането й за 
стипендиант на фонда-
ция „Св. Св. Константин и 
Елена” по програма „Тури-
зъм”, Петя Костова споде-
ли, че ще използва част от 
получените средства за до-
пълнителен езиков курс, 
а друга част за обучение в 
следващата образовател-
но-квалификационна сте-
пен – „магистър”. Тя благо-
дари на фондацията за пре-
доставената възможност и 
на своите преподаватели 
от Свищовската академия, 
и сподели, че плановете й 
за професионална реализа-
ция са свързани с България.

За поредна година сту-
денти от Стопанска акаде-
мия „Димитър А. Ценов” са 
отличени в националния 
конкурс „Млад икономист 
2020”, който се организи-
ра ежегодно от Съюза на 
икономистите в България 
и се провежда под мотото 
„Гласът на младите за сил-
на икономика”. Тазгодиш-
ното, шестнадесето изда-
ние на конкурса бе на тема 
„Моята идея за дигитали-
зация в образованието и 
бизнеса”. 

Първа специална на-

града в категория „Сту-
денти” е присъдена на 
Кристин Кръстева – 4 курс, 
специалност „Финанси”. 
Свищовската финансо-
ва школа получи поредно 
признание и в лицето на 
други две студентки от съ-
щата специалност – трето-
курсничката Ванина Коп-
чева и четвъртокурсничка-
та Петя Маркова са отли-
чени с грамоти за успешно 
представяне в национал-
ния конкурс. Грамота за 
успешно представяне по-
лучи и Юсуф Ферат от Ма-

гистърска програма „Мар-
кетинг”. 

Грамотите на свищов-
ските студенти са получе-
ни в Стопанската академия 
и бяха официално връчени 
на отличените от зам.-рек-
тора по студентска полити-
ка, институционални кому-
никации и продължаващо 
обучение – доц. д-р Румен 
Ерусалимов. Той поздрави 
студентите за доброто им 
представяне, амбицията и 
знанията, които показват, 
и им пожела нови успехи и 
стойностни победи. 

Студентка от СА „Д. А. 
Ценов” бе сред финалис-
тите на проведената под 
егидата на Световната мит-
ническа организация сед-
ма поред Международ-
на младежка конферен-
ция „i-Customs”. Форумът 
е насочен към бакалаври, 
магистри и докторанти от 
различни страни, които 
се обучават в областта на 
международната търговия 
и митниците. Тази година 
за място на провеждане бе 
избран гр. Санкт Петербург 
в Русия, но поради све-
товната епидемична об-
становка конференцията 
се проведе онлайн. След 
предварително рецензи-
ране на постъпилите док-
лади, Международният 
експертен комитет допус-
на до финалния кръг с пре-
зентации само 23 участни-
ка. Сред тях бе и свищов-
ската студентка Йоанна 
Асенова от Магистърска 
програма „Валутен, митни-
чески и данъчен контрол”. 
Под ръководството на доц. 
д-р Момчил Антов – ръко-
водител на магистърската 

програма, Йоана разра-
боти и презентира доклад 
на тема „Роля на българ-
ските митници при защи-
та на правата върху инте-
лектуална собственост”. 
 Представяйки изградени-
те митнически механизми 
в страните-членки на ЕС за 
противодействие на вноса 
на фалшиви стоки, тя ус-
пешно отстоя тезата, че за 
увеличаване ефективност-
та на операциите срещу 
фалшивите стоки е необ-
ходимо многостранно сът-
рудничество на ниво мит-
нически администрации 
(не само в ЕС, но и от тре-
ти страни), сътрудничество 
с други национални, евро-
пейски и международни 
компетентни контролни 
органи и най-вече с пра-
вопритежателите на права 
върху интелектуална соб-
ственост.

Докладите от конфе-
ренцията ще бъдат пуб-
ликувани като колективна 
монография от SPRINGER 
и индексирани в наукомет-
ричните бази данни WEB 
OF SCIENCE и SCOPUS. 

По инициатива на Сту-
дентския съвет, академич-
ната общност се включи в 
кампания за събиране на 
пластмасови капачки, част 

от инициативата „Капачки 
за бъдеще”. Представители 
на Студентския съвет пре-
дадоха във Велико Търново 
близо 55 кг. от пластмасо-
вите изделия, събирани от 
свищовските студенти пре-

ди обявяване на епидемич-
ната обстановка в страната. 
В рамките на кампанията 
преподаватели и служите-
ли също донесоха капачки, 

събирани в офисите и в до-
мовете им. „Доброто обе-
динява и ние го показахме 
за пореден път”, коменти-
ра ВрИД председателят на 
Студентския съвет – Жане-
та Ангелова. 

„Êàïà÷êè çà áúäåùå”


