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СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗАДЪЛБОЧАВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
С УНИВЕРСИТЕТИ ОТ УЗБЕКИСТАН
Работно посещение в
Узбекистан осъществиха ректорът на Стопанска
академия – доц. д-р Иван
Марчевски и председателят на Общото събрание
– проф. д. н. Борислав
Борисов. Целта на визитата бе участие в международна конференция и
провеждане на работни
срещи за задълбочаване
на съществуващи партньорства и подписване на
нови договори за сътрудничество.
Ректорът на свищовското висше училище
бе поканен като основен докладчик в конференция с международно
участие,
организирана
от Ташкенския държавен
икономически университет. Форумът, в който освен представителите на
Стопанска академия „Д.
А. Ценов” участваха гости

от университети и научни организации от Русия,
САЩ, Южна Корея и Индонезия, бе посветен на
стратегията на Узбекистан
за макроикономическа
стабилност, инвестиции

страните от Източна Европа”. Проф. Борисов участва в работата на една от
секциите на конференцията с доклад, посветен на
регионалната политика
на Европейския съюз.

и иновационно развитие.
Доц. д-р Иван Марчевски
изнесе доклад на тема
„Предизвикателства пред
висшето образование в

На среща с ръководството на университета-домакин бе подписан
анекс към съществуващия рамков договор за

сътрудничество
между
двете висши училища.
По силата на подписания
анекс, над 80 узбекски
студенти през това лято
ще проведат тримесечен
стаж в България, организиран и ръководен от
преподаватели от Стопанска академия. Стажовете
ще бъдат проведени в организации-партньори на
Академията. По време на
работната среща, двете
страни договориха и конкретни стъпки по приема
на студенти за академичната 2019/202 г. за обучение по разработените две
съвместни програми за
двойна диплома.
В рамките на визитата си, доц. Марчевски и
проф. Борисов посетиха
и Държавния университет в Бухара.
След среща и разго-

Френски университет заяви интерес
за партньорство при обучението на
магистри за двойна диплома
Интерес за междууниверситетско сътрудничество със
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов при
обучението на магистри с
двойна диплома в областта
на туризма, заяви френският Университет „Литорал Кот
д’Опал”. Предложението за
партньорство бе отправено по време на проведена
в свищовското висше училище среща, от Винсент Хърбърт – директор на магистърска програма по туризъм
към френския университет.
При гостуването си в Стопанска академия той бе придружен от Евгения Маделин
– българка, преподавател
в Университета. От страна
на домакините, в срещата
участваха проф. д-р Мари-

яна Божинова – зам.-ректор
„Учебна дейност”, доц. д-р
Маруся Смокова – директор
на Центъра за международна дейност, доц. д-р Петя
Иванова – ръководител на
катедра „Икономика и управление на туризма”, ас. д-р
Любомира Тодорова и ас.
д-р Павлин Павлов – преподаватели от катедрата.
Срещата бе осъществена
по инициатива на Винсент
Хърбърт, който реализира
Еразъм мобилност в Стопанска академия с цел преподаване. В презентация за
Университета „Литорал Кот
д’Опал”, той поясни, че това
е държавно висше училище
с четири локации в страната,
като факултетът по туризъм
е ситуиран в гр. Дюнкерк,

вори с ръководството бе
подписан договор за сътрудничество между двете висши училища. Освен
обмен на студенти и преподаватели, и съвместни
научни изследвания, договорът предвижда и разработване на програма
за обучение на студенти,
които ще получат двойна
диплома.
Последната работна
среща, която проведоха
в Узбекистан представителите на Стопанска академия, бе с ректора на
Андижанския аграрен институт. На тази първа среща, двете страни обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество и договориха визита на чуждестранните партньори в
Стопанска академия.

Призови места
завоюваха свищовски
студенти в
националния конкурс
„Млад икономист”
2019

Северна Франция.
Доц. д-р Петя Иванова
представи пред гостите ка-

две от магистърските програми в областта на туризма
са на английски език. Пред-

тедрата, развиваните специалности и програми в
ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. Във
връзка с чуждоезиковото
обучение бе пояснено, че

ставен бе и списък с курсовете, които катедрата предлага за обучение на Еразъм
студенти. По повод предстоящото честване на 10-годишнината на специалност

На 2 стр.

„Икономика на туризма”,
доц. Иванова отправи към
гостите покана за участие
в международната научнопрактическа конференция,
която ще се проведе през м.
октомври на тема „Туризмът
в новото хилядолетие – състояние и перспективи”.
В рамките на първата по
рода си работна среща двете страни споделиха опит от
вече реализирани междууниверситетски партньорства при обучение на магистри с двойни дипломи.
Обсъдени бяха и конкретни стъпки за сключване на
договор за сътрудничество
между Стопанска академия
„Д. А. Ценов” – Свищов и
Университет „Литорал Кот
д’Опал”, Франция.
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Призови места завоюваха наши студенти
в конкурса „Млад икономист” 2019
Четирима студенти от
Стопанска академия завоюваха призови места и награди в националния конкурс „Млад икономист”
2019, който се организира
от Съюза на икономистите
в България (СИБ). Темата
на тазгодишното, 15-о издание на конкурса бе „Човешкият капитал и благоденствието на България”.
Председател на организационния комитет на конкурса и на националното
жури бе проф. д-р ик. н.
Нено Павлов, зам.-председател на УС на СИБ и
ректор на СА „Д. А. Ценов”
(1999 - 2007 г.)
Официалната церемония по връчване на наградите се състоя в София, в
Деня на икономиста – 11
юни. По традиция, награди бяха връчени в категориите „Ученици”, „Студенти”, „Докторанти”, „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”.
Сред гостите на церемонията бяха Ева Поведано
– търговски представител
на Испания в България,
ректорът на Стопанска

академия – доц. д-р Иван
Марчевски, зам.-ректори
и декани, мениджъри на
организации и компании,
осигурили специални на-

Стопанска академия
бе откроена сред найдобре представилите се
участници в тазгодишното издание на национал-

гради. В приветствието си
към участниците, проф.
Нено Павлов подчерта, че
в аналитичността и критичността на техните разработки по проблемите
на човешкия капитал, се
откриват знания, съждения, визия и потенциал за
развитие на българската
икономика и социалното
благосъстояние.

ния конкурс. Всяка година свищовски студенти
са сред призьорите, но в
„Млад икономист” 2019
г. бяха награди най-голям брой участници от
СА – четирима студенти и
един бивш възпитаник на
свищовската Алма матер.
В категория „Студенти”,
Първа специална награда
(на Асоциацията на индус-

триалния капитал в България) получи Юсуф Насуф
– 4 курс, спец. „Счетоводство и контрол”. В същата
категория, Трета специална награда (на Холдинг
„Стара планина” – София)
получи Петя Маркова – 3
к., спец. „Финанси”. В категория „Докторанти” националното жури класира
на първо място Борислав
Боев – докторант към катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”.
Придобилата вече ОНС
„доктор” в същата катедра – Марияна Любенова,
която работи в Столична
дирекция на вътрешните работи, завоюва също
първо място в категория
„Млади специалисти и
предприемачи до 35 години”. С номинационна
грамота за успешно представяне в конкурса „Млад
икономист” 2019 бе отличена Нели Начева – 4 к.,
спец. СК.
Специална
награда
за конкурса традиционно осигури и Фондация
„Проф. д-р Минко Русенов” (учредена от пре-

подаватели към катедра
„Финанси и кредит” при
СА „Д. А. Ценов”). Наградата, присъдена в категория „Ученици” на възпитаници на НПГ „Д. Талев”
– Гоце Делчев, връчи ректорът на Стопанска академия. По повод 15-ото
издание на националния
конкурс, доц. Марчевски
връчи на председателя на
СИБ – проф. д-р Татяна Хубенова, почетния знак на
свищовското висше училище. Ректорът благодари на организаторите на
конкурса за това, че години наред подклаждат огъня и ентусиазма на много
будни млади хора в България, които са избрали
икономическото образование.
Приветствие към победителите в конкурса поднесе и проф. Хубенова. Тя
честити празника на икономистите и от името на
почетния председател на
СИБ, проф. д-р Делчо Порязов – ректор на Стопанска академия (1972-1975)
и почетен гражданин на
Свищов.

Докторант от СА е победител в конкурса Специална награда от национална
за награда „Д-р Илко Ескенази” олимпиада получиха наши маркетолози
Докторант Беатрис Любенова
от катедра „Финанси и кредит” е
победител в 15-ия годишен конкурс за присъждане на награда „Д-р Илко Ескенази” в област
„Икономика”. На официалната
церемония, която се проведе в
Дома на Европа – София, наградата на свищовската финансистка

връчи Филип Димитров, настоящ
конституционен съдия и министър-председател на Р България
(ноември 1991 – декември 1992
г.). На събитието присъстваха Лидия Ескенази, проф. Аврам Ескенази, проф. Стефан Стефанов –
президент на Фондация „Св. Св.

Кирил и Методий”, както и настоятели на Мемориален фонд „Д-р
Илко Ескенази”.
Участниците в конкурса трябваше да разработят научна студия
по едно от тематичните направления за икономисти: Икономика на енергетиката в ЕС; Икономика на софтуерната индустрия
в България като член
на ЕС; Емиграцията и
имиграцията, и отражението им върху икономиката на България
след приемането й в
ЕС. Докторант Беатрис
Любенова бе избрана
за победител в конкурса с разработка на
тема: „Емиграцията и
отражението й върху
икономиката на България след приемането
й в ЕС”. Тя завърши с успех „Отличен” (6,00) бакалавърска степен
специалност „Финанси” през 2017
г. и бе удостоена със златна значка „Отличник на випуска”, а през
2018 г. се дипломира също с успех
„Отличен” (6,00) в МП „Финансов
мениджмънт”.

Национална олимпиада по
маркетинг за студенти от цялата
страна срещна 12 екипа от шест
университета в УНСС – София.
Те работиха върху състезателен
казус, предоставен от основния
партньор на събитието – мобилния
оператор А1. Казусът
изискваше
от студентите да
представят
пред
жури креативните си предложения
за насърчаване на
онлайн плащанията сред клиентите
на А1, като анализират промените
в потребителските
нагласи и навици,
и тенденциите на пазара на телекомуникационни услуги. В ролята на жури влязоха Яна Янкова
– старши мениджър „Мобилни
услуги” в А1, Димитър Денев –
мениджър дигитален маркетинг
в А1 и представители на участващите висши училища.
Стопанска академия бе представена от два екипа, в които зна-

ния и умения обединиха студенти, обучаващи се в бакалавърска
степен в спец. „Маркетинг”. Академичен ментор на екипите бе
гл. ас. д-р Атанаска Решеткова от
катедра „Маркетинг”. Екипът от

четвъртокурсниците Ивета Костадинова, Виолета Колева и Константин Костов спечели специална награда – покана за участие в
А1 Лятна академия.
Олимпиадата по маркетинг се
проведе за десети път, като в минали издания студенти от Стопанска академия са печелили и призови места.
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Студенти посетиха Световната митническа
организация и Съвета на ЕС в Брюксел
Студенти от Стопанска
академия за втора поредна година посетиха Световната митническа организация, Съвета на Европейския съюз в гр. Брюксел, Белгия и Централното
митническо управление
на Агенция „Митници” в
гр. София. Работните посещения бяха организирани от катедра „Контрол
и анализ на стопанската
дейност”, която развива
обучение по дисциплини,
свързани с митническия
контрол и митническото
представителство. В групата бяха студенти от специалност „Стопански и финансов контрол” и от МП
„Валутен, митнически и
данъчен контрол”, придружени от своите преподаватели към катедрата – доц.
д-р Момчил Антов и гл. ас.
д-р Жельо Желев.
Посещението в гр.
Брюксел бе организирано
със съдействието на Агенция „Митници”, в рамките
на което студентите присъстваха на редовно засе-

дание на работната група
„Митнически съюз” към
Съвета на ЕС, провело се
в Justus Lipsius (една от основните административни сгради на ЕС). На заседанието свищовските студенти наблюдаваха дебати по конкретни политики
в областта на митническия
контрол и изслушаха позициите на отделни държави-членки на ЕС. След
заседанието, групата от
Стопанска академия бе поканена на среща от представител на отдела, отговарящ за Митническия съюз
към Генерална дирекция
„Икономика и конкурентоспособност” към Съвета на Европа. На срещата
бяха представени основни
политики на ЕС в областта
на митническия контрол.
В централата на Световната митническа организация (СМО) студентите се запознаха с нейните
основни функции и задачи, както и с организацията на дейността й. В проведената работна среща

участваха и българските
представители в СМО –
Бистра Теодосиева и Та-

ните програми на свищовското висше училище по
митнически контрол, съ-

тяна Терзийска. Разгледани бяха редица въпроси,
относно продължаващо
сътрудничество
между
СМО и Стопанска академия във връзка с инициативата WCO Academy за
електронни обучения в
областта на митническия
контрол и възможността
за сертифициране на учеб-

образно стандартите на
СМО (PICARD Professional
Standards).
При завръщането си в
България, групата от СА
посети терминала на DHL
- България, намиращ се в
района на Аерогара София. Представена им бе
организацията на работа
при вноса и износа на сто-

Преподаватели гостуваха в
Донецкия национален университет
Академична визита в Донецкия национален универ-

обсъдени дългогодишните
партньорски взаимоотноше-

ситет в гр. Виница, Украйна
реализираха гл. ас. д-р Петко
Ангелов и гл. ас. д-р Танер Исмаилов – преподаватели към
катедра „Финанси и кредит”.
В рамките на визита те проведоха среща с ректора на
партньорския университет
– проф. д-р Роман Гринюк и
зам.-ректора проф. д-р ик. н.
Татяна Орехова – ръководител катедра „Международен
бизнес и приложна икономика” и носител на почетното
звание „Доктор хонорис кауза” на Стопанска академия.
По време на срещата бяха

ния и възможности за бъдещи съвместни инициативи
между двете висши училища. Проф. Гринюк подчерта,
че СА „Д. А. Ценов” е най-добрия университет в България, с традиции и качества,
с който имат удоволствието
да поддържат добри партньорски взаимоотношения”.
Свищовските преподаватели
участваха в международна
научно-практическа конференция на тема „Наука, образование, общество: реалности, предизвикателства,
перспективи”. При официал-

ното откриване на събитието
те поднесоха поздравителни
адреси от името на ректора
на СА – доц. д-р Иван Марчевски и ръководителя на
катедра „Финанси и кредит”,
проф. д-р Андрей Захариев
– „Доктор хонорис кауза” на
украинския университет. От
страна на домакините, на форума бе подчертано успешното 20-годишно партньорство между двете висши училища и бе връчен официален
плакет към ректора на СА „Д.
А. Ценов”. Изразени бяха и
специални
благодарности
към проф. Захариев за осъществения проект „Двойна
диплома”, по който вече се
дипломира първият випуск
от съвместната МП „Международен финансов мениджмънт” (на английски език). В
рамките на зададените тематични направления на конференцията, гл. ас. д-р П. Ангелов изнесе доклад на тема
„Икономически аспекти на
социалната политика на страните от европейския съюз”, а
гл. ас. д-р Т. Исмаилов представи темата „Размери на
бедността и социалното изключване сред българското
население”.

ки, както и единствената в
страната автоматична разпределителна машина за
пратки. Студентите имаха възможност да видят
в работна среда и най-големия отдел от митнически представители в страната, наброяващ над 60
човека. Използваните от
тях митнически информационни системи са идентични с тези, инсталирани
в специализирания учебен
кабинет по митнически
контрол в СА. Работните
посещения приключиха
в Централното митническо управление на Агенция „Митници”, където
групата от СА бе приета
от Георги Александров –
зам. -директор на Агенцията. На срещата студентите
споделиха впечатления от
посещенията в Брюксел, а
Георги Александров изрази подкрепата на българската митническа администрация към подобни
инициативи и им пожела
успех в овладяването на
митническата материя.

Награда от конкурс на
международно туристическо
изложение получи наша студентка
Петя Костова – 3 к., спец.
„Икономика на туризма”,
е отличена с награда от
тазгодишното издание на
Националния студентски
конкурс за най-добра раз-

работка на туристическа
тематика. Ежегодният конкурс се провежда в рамките на Международно
туристическо изложение
„Културен туризъм” – Велико Търново, организирано със съдействието на
Министерство на туризма,
Българска хотелиерска и
ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциация на

българските туроператори и туристически агенции
(АБТТА) и Общинска агенция по туризъм „Царевград
Търнов”.
Участвалите в тазгодишното издание на конкурса студенти от шест висши
училища, представиха авторски разработки по избрана от тях тема, свързана
с развитието, състоянието
и проблемите на туризма.
„Тази година журито наистина беше изключително
затруднено в избора на
най-добрите студентски работи, защото почти всички участници представиха
интересни и нестандартни разработки”, коментира
председателят на журито –
проф. Мария Воденска. По
тази причина, освен за 1, 2
и 3 място, бяха връчени допълнително и две поощрителни награди.
Свищовската студентка
получи поощрителна награда за разработката си
на тема „Икономиката на
преживяванията и нейното
въздействие върху туризма”.
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Ректорът награди студентите-медалисти от
Национален университетски шампионат 2019
Ректорът на Стопанска
академия „Димитър А.
Ценов” награди свищовските студенти, завоювали медали в тазгодишния
Национален университетски шампионат. Доц. д-р
Иван Марчевски поздрави за постигнатите успехи шампиона по джудо –
Едмон Белчев, и представителния отбор по футбол
на Стопанска академия.
В срещата участваха треньорите на медалистите – съответно ст. преп.
д-р Силвия Иванова и ст.
преп. д-р Асен Атанасов,
зам.-ректорът по студентска политика – доц. д-р
Николай Нинов и финансовият директор – доц.
д-р Иван Андреев.
Едмон Белчев завоюва първо място и шампионска титла по джудо от
Национална универсиада
2019, която се проведе във

Като представител на
Университетски спортен
клуб „Димитър А. Ценов”,
Едмон Белчев се състезава в категория 66 кг. За
да се пребори за златото,
младият IT специалист от
Свищов се изправи срещу опоненти от Софийски университет, Академия на МВР и Русенски
университет. И трите срещи завършиха с ипон чиста победа за свищовския
студент.
Едмон Белчев тренира
джудо в местния спортен
клуб „Джудоспорт” със
старши треньор Севдан
Златанов, а в УСК „Д. А.
Ценов” негов треньор е
ст. преп. д-р Силвия Иванова. Той е многократен
вицешампион и бронзов
медалист от републикански първенства по джудо
за мъже, и вицешампион
на балканско първенство.

Варна.
Второкурсникът
от Стопанска академия,
който се обучава в спец.
„Бизнес
информатика”,
участва за втора поредна
година в студентската надпревара, като през 2018 г.
в София стана вицешампион. В тазгодишното издание на най-мащабното
университетско спортно
събитие, организирано от
Асоциацията за университетски спорт „Академик”,
участваха около 1000 студенти от над 20 университета, които се състезаваха
в 12 вида спорт. Състезанието по джудо се проведе в зала на Национална спортна база „Спортпалас”, в съответствие с
най-новите
технически
правила на Българска федерация по джудо.

Дългогодишните
успешни футболни традиции на представителния
отбор на Стопанска академия бяха категорично затвърдени в Националния
университетски шампионат по футбол – 2018/2019
г., организиран и провеждан от АУС „Академик” и
Аматьорската футболна
лига (АФЛ) към Българския футболен съюз (БФС).
В шампионата участваха
18 представителни отбора
на висши училища от страната, разпределени в три
регионални групи. Студентският футболен отбор
на СА „Д. А. Ценов” завърши участието си в пролетния полусезон в група
„Север” с три убедителни победи. Тимът, воден
от старши преподавател

д-р Асен Атанасов, гостува
на Технически университет Варна и Русенски университет „Ангел Кънчев”,
и посрещна на свой те-

бялата точка, с което подпечатаха победата с 7:6
(след дузпи) и участието
си във финалната четворка на Националния футбо-

рен Шуменски университет „Константин Преславски”. В първото гостуване
отборът на Стопанска академия надигра убедително варненския тим с 4:0, а
в домакинската среща победи с 3:0 гостите от Шуменския университет. Последният мач, в който се
решаваше първото място
в група „Север”, се игра
на стадиона на спортния
комплекс на Русенския
университет, където гостите от Свищов завоюваха
третата си победа за пролетния полусезон с резултат 1:3.
Първото място на свищовските студенти в групата им даде правото да
играят директно на ¼ финали, където жребият им
отреди за съперник финалиста от последните два
университетски шампионата – представителният
футболен отбор на Югозападен университет Благоевград. Футболният двубой се състоя в град Правец, където след много
динамична, оспорвана и
качествена игра, резултатът в редовното време на
мача бе 2:2, като отборът
на Стопанска академия
на два пъти повежда в резултата с голове на Кирил
Фидин и Петър Петров.
Последва изпълнение на
наказателни удари. Вратарят на свищовския отбор – Виктор Владимиров, направи блестящо
спасяване, а неговите съотборници бяха безпогрешни при ударите от

лен шампионат.
Финалните двубои се
изиграха в рамките на Национална Универсиада
Варна 2019 г., и по волята на жребия, отборът на
Стопанска академия се
срещна с Минно-геоложки университет (София).
След равностойна игра
и достойно представяне
свищовският тим отстъпи
с 0:3 и се класира на трето място в Националния
университетски шампионат по футбол.
Междувременно, в гр.
София се проведе и фи-

пионати оказа Студентски съвет при Стопанска
академия „Д. А. Ценов”
– Свищов. Заслугата за
постигнатите резултати е
на целия отбор в състав:
Виктор Владимиров; Кирил Фидин; Светослав
Кръстев; Цветелин Иванов; Ивайло Райчев; Виктор Иванов; Стефан
Иванов; Петър Петров;
Йордан Йорданов; Мартин Колев; Велислав
Денчев; Октай Адем; Георги Бислимов; Ивайло
Александров; Лука Луканов; Ивайло Дангуров;
Роберт Росинов; Пламен
Иванов; Милен Иванов.
По време на срещата
с медалистите, ректорът
им благодари за проявените мотивация и ентусиазъм при представянето
на Стопанска академия
в националната студентска надпревара по различни видове спорт. Доц.
Марчевски подчерта важността за младите хора да
имат условия за практикуване на любимия спорт и
заяви, че Стопанска академия ще продължи да
подпомага Университетски спортен клуб „Димитър А. Ценов” за развиване на различни индивидуални и колективни
спортове. В знак на висо-

налната фаза от шампионата по футзал, като отборът на Стопанска академия завърши на почетното четвърто място. Съдействие и подкрепа при
организацията за участието във футболните шам-

ката оценка за положения
труд, академичното ръководство присъди на медалистите еднократна стипендия в размер на 250
лева, а ректорът им връчи
грамоти за постигнатите
резултати.
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