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АКАДЕМИЯТА ЧЕСТВА СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК

Ректорът връчи наградата на 
БДФ за „Най-щедър дарител”

Николай Дойнов стана „Доктор 
хонорис кауза” на СA „Д. А. Ценов”

Празникът на българ-
ските студенти – 8 де-
кември бе честван в Сто-
панска академия „Д. А. 
Ценов” с тържествена 
церемония и признания 
за успехите на свищов-
ските студенти. В аулата 
на Висшето училище ака-
демичната общност по-
срещна с аплодисменти 
и фанфарни сигнали рек-
тора и придружаващите 
го лица. Сред гостите на 
тържеството бяха зам.-
кметовете – д-р Анелия 
Димитрова и Илиян Вен-
ков, д-р Кристиян Кири-
лов, председател на Об-
щински съвет – Свищов, 
Иван Иванов – управи-
тел на Ви Ай Джи Сърви-
сис България, Ивелина 
Петрова – директор ди-

рекция „Човешки ресур-
си” Булстрад, Николай 

Чернев – собственик на 
„Мусала иншурънс бро-

кер” и управителите на 
дружеството – Ваня Да-

мянова и Детелина Ди-
мова. 

С поздравително сло-
во към академичната 

общност, тържествена-
та церемония, посвете-

на на студентския праз-
ник – 8 декември, откри 
ректорът – доц. д-р Иван 
Марчевски. По думи-
те му, българската ака-
демична общност има 
основание с гордост да 
отбелязва празника на 
академичния дух, защо-
то е част от една много-
вековна образователна 
традиция. Доц. Марчев-
ски припомни, че през 
своята 13-вековна исто-
рия България е дала на 
Европа не само богато 
културно-историческо 
наследство, но и трета-
та официална азбука – 
кирилицата, а азбуката 
е символ на образова-
ност, грамотност, обуче-
ние, наука. 

На 2 стр.

Отличници и изявени студенти получиха признание и награди

За 14-а поредна година 
Български дарителски фо-
рум (БДФ) отличи най-голе-
мите корпоративни дари-
тели и най-успешните парт-
ньорства между компании 
и неправителствени органи-
зации. Домакин на церемо-
нията бе Румен Радев – Пре-
зидент на Р България. Сред 
поканените да връчат награ-
ди на най-изявените корпо-
ративни дарители през 2018 
г. бе и доц. д-р Иван Мар-
чевски – ректор на СА „Д. А. 
Ценов”. 

Акцент на тазгодишна-
та церемония бе устойчи-
востта на дарителството и 
в унисон с това отличията 
бяха връчени от предста-
вители на образователни, 
здравни и културни инсти-
туции, създадени с даре-
ния или обитаващи сгра-
ди, построени с дарителски 
средства. Като ръководител 
на институция, създадена 
чрез най-голямото индиви-
дуално дарение за обра-
зование, това на Димитър 
Ценов, ректорът на Стопан-

ската академия бе поканен 
да връчи наградата в кате-
горията „Най-щедър дари-
тел”. Своето поздравление 
към участниците доц. Мар-
чевски започна с думите: 
„Едва ли има място в стра-
ната, където по-добре се 
осъзнава смисъла на дари-
телството от „Градът на да-
рителите” – Свищов и едва 
ли има друга институция в 
България, която по-ярко да 
олицетворява дългосрочни-
те ползи от дарителството, 
от Свищовското висше учи-
лище”. С респект към дари-
телството и апел да се дава 
още по-голяма гласност на 
дарителските жестове, доц. 
Марчевски връчи награда-
та на победителя – „Трейс 
груп холдинг”. Компанията, 
която чрез корпоративната 
фондация „Трейс за хората”, 
е дарила 19,1% от печалбата 
си преди облагането с данък 
за подкрепа на множество 
каузи в сферата на култура-
та, изкуството, историческо-
то наследство, науката, об-
разованието, спорта. 

Стопанска академия 
„Д. А. Ценов” удостои с 
почетното звание „Док-
тор хонорис кауза” Нико-
лай Дойнов – председа-
тел на Съюза на народни-
те читалища и председа-
тел на Съвета на настояте-
лите на Академията. Сред 
гостите на тържествената 
церемония бяха д-р Ане-
лия Димитрова – зам.-
кмет на община Свищов, 
Пламен Александров – 
председател на Настоя-
телството на ПБНЧ „Елен-
ка и Кирил Д. Аврамови - 
1856” и зам.-председател 
на Съюза на народните 
читалища, Геновева Тан-
човска – секретар на сви-
щовското читалище. 

Решението на Акаде-
мичния съвет за удос-
тояването на Николай 
Дойнов с почетното зва-
ние представи ректорът 
– доц. д-р Иван Марчев-
ски. Според мотивите за 
взетото на 20.11.2019 г. 
решение, почетното зва-
ние се присъжда на Ни-
колай Дойнов за прино-

са му към развитието на 
институционалните кон-
такти на СА „Д. А. Ценов”, 
както и поради изявените 

му заслуги за развитието 
на българската култура и 
духовност. Ректорът връ-
чи регалите за „Доктор 
хонорис кауза”, а в чест 
на новия почетен доктор 
Първи български хор из-
пълни „Многая лета”. 

Николай Дойнов бла-
годари за оказаната му 
чест и изрази убеденост-

та си, че Стопанската ака-
демия ще пребъде, до-
като има хора, които са 
влюбени в науката, кул-

турата и българщината. 
Академичното слово на 
новия почетен доктор бе 
посветено на културните 
и творчески индустрии. 
След церемонията той 
положи подпис в лето-
писната книга на Висшето 
училище и поднесе цветя 
пред паметника на Дари-
теля.
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Проведе се 12-ата 
докторантска научна сесия 

Академията чества 
студентския празник

Бъдещето на еврото представи 
инвестиционен банкер

Дванадесетата докто-
рантска научна сесия пре-
дизвика за участие 33 док-
торанти от редовна, задоч-
на и самостоятелна форма 
на обучение. Форумът тра-
диционно се организира от 
редакционния съвет на „Го-
дишен алманах научни из-
следвания на докторанти”, в 
който се публикуват студии 
и статии на младите изсле-
дователи. Научната сесия 
откри главният редактор на 
алманаха – доц. д-р Стефан 
Симеонов. Той припомни, 
че от миналата година изда-
нието е включено в нацио-
налния регистър на издания 
с научно рецензиране, при-
знати от НАЦИД. В привет-
ствието си към участващите 
докторанти и техните науч-
ни ръководители зам.-рек-
торът по научноизследова-
телска и проектна дейност, 
доц. д-р Тодор Кръстевич 
подчерта, че за изминали-
те години „Годишен алма-
нах научни изследвания на 
докторанти” генерира най-
голям брой научни публи-
кации от всички научни из-
дания в Стопанската акаде-
мия. 

Представянето на докто-

рантските разработки бе ор-
ганизирано в две паралел-
ни секции. Първата обеди-
ни докторанти с разработки 

в областите финанси, мак-
роикономика, застраховане 
и осигуряване. Във втора-
та секция бяха представе-
ни изследвания в областите 
контрол и анализ, стопанска 
отчетност, икономика на ин-
дустрията, аграрна иконо-
мика, мениджмънт, марке-
тинг, международни иконо-
мически отношения, тури-
зъм и търговия. Във всяка 
секция бяха наградени кла-
сиралите се на първите три 
места участници. В първа 

секция 1-во място завоюва 
Юлиян Бенов – докторант 
задочна форма към катедра 
„Финанси и кредит”, с из-

следване на тема „Анализ 
на актуалните проблеми в 
банковата сфера и нейната 
стратегическа ориентация в 
контекст на дигитализация-
та”. Във втора секция на 1-во 
място се класира Пресиян 
Василев – докторант редов-
на форма към катедра „Кон-
трол и анализ на стопанска-
та дейност”, с изследване на 
тема „Организационни под-
ходи за минимализиране на 
кибер рисковете при оди-
торската дейност”.

От 1 стр.
Приветствие към студен-

тите и академичната общ-
ност отправи и председате-
лят на новия Студентски съ-
вет – докторант Силвия Зар-
кова. От името на общинско-
то ръководство, приветствие 
поднесе зам.-кметът д-р Ане-
лия Димитрова. По традиция, 
връчвайки ключа на Свищов 
на председателя на Студент-
ския съвет, тя предаде симво-
лично управлението на града 
в ръцете на младите с вяра и 
оптимизъм за по-добро бъ-
деще. 

Основен акцент в чества-
нето на 8 декември по тради-
ция бе обявяване и връчване 
на ежегодни студентски сти-
пендии и парични награди. 
Д-р Кристиян Кирилов връ-
чи наградата на Общински 
съвет – Свищов, учредена 
на името на Григор Начович. 
Носител на тазгодишната на-
града стана Ванина Копчева 
– 3 курс, спец. „Финанси”, със 
среден успех от следване-
то до момента Отличен 5,95. 
Ректорът връчи ежегодни-
те студентски награди в раз-
личните категории. За отли-
чен успех през годините на 
следване в ОКС „бакалавър”, 
редовно обучение бяха отли-
чени: Силвия Петкова – спец. 
„Екомениджмънт”; Габриела 
Иванова и Изабела Илиева – 
спец. „Финанси”; Галина Ла-
зарова – спец. „Счетоводство 
и контрол”; Люсиен Богданов 
– спец. „Бизнес информати-
ка”; Михаела Минчева – спец. 
„Икономика на търговията”. 
За постижения в областта на 
науката награди получиха 
Петя Костова – спец. „Иконо-
мика на туризма” и Ваня Хрис- 
това – спец. „Финанси”. Наг- 
ради за високи спортни пос-
тижения ректорът връчи на 
Едмон Белчев от спец. „Биз-
нес информатика” (шампи-
он по джудо от Национална 
универсиада и вицешампи-

он от балканско първенство) 
и на отбора по футбол на СА 
„Д. А. Ценов” (първо място в 
есенния полусезон на Нацио-
налния университетски шам-
пионат).

В рамките на тържестве-
ното честване бяха връчени и 
стипендии, учредени за сви-
щовски студенти-отличници 
от застрахователни компа-
нии. Иван Иванов обяви но-
минираните по ежегодната 
стипендиантска програма на 
Булстрад. Еднократната сти-
пендия на името на „Румен 
Янчев” получи Адриана Бо-
тева – 3 курс, спец. ЗСД. По 
програмата „Булстрад млад 
лидер” бяха присъдени сти-
пендии на: Петя Маркова – 
4 курс и Ванина Копчева – 3 
курс от спец. „Финанси”; Ане-
лия Митковска – 4 курс, спец. 
„Маркетинг”; Йоана Йорда-
нова – 3 курс, спец. СК. Соб-
ственикът на „Мусала ин-
шурънс брокер” обяви пре-
доставените от компанията 
две стипендии на студенти 
от спец. ЗСД, редовно обуче-
ние. Николай Чернев връчи 
наградите на Василена Боева 
– 2 курс и Стелла Хаджиева – 
1 курс.

Проф. д-р Андрей Заха-
риев – председател на УС 
на академична фондация 
„Проф. д-р Минко Русенов” 
обяви имената на стипенди-
антите и съвместни проекти 
с бизнеса, насочени към обу-
чението на свищовските сту-
денти. Годишната стипендия 
на името на патрона на Фон-
дацията получи Пламен Тотев 
– магистър по МП „Финансов 
мениджмънт”. Със стипендии 
от Фондацията бяха подкре-
пени седем студенти, прие-
ти в редовно обучение със 
сертификат от Национално 
ученическо състезание и сту-
денти от футболния отбор на 
Академията, които са част и 
от общинския футболен клуб 
„Академик” – Свищов. 

С тържествена церемония пред паметника на Да-
рителя, литийно шествие и поклонение пред гроба 
на Димитър Ценов, академичната общност чества 
патронния празник и 83 години от създаването на 
Свищовското висше училище. 

Открита лекция на тема 
„Бъдещето на еврото пред-
вид нестабилността на бан-

ковата система” изнесе в 
Стопанска академия „Д. А. 
Ценов” инвестиционният 
банкер Гордан Кер. Лекторът 
гостува по покана на доц. д-р 
Стефан Симеонов – ръково-
дител и пионер в развитие-
то на Магистърска програма 
„Инвестиционен менидж-
мънт” към катедра „Финанси 
и кредит”. Темата на лекци-
ята предизвика интереса на 
студенти от различни курсо-
ве и специалности, препода-
ватели от различни катедри 
и чуждестранни Еразъм сту-

денти. Приветствие към при-
състващите отправи ръково-
дителят на катедрата-органи-

затор, проф. д-р Андрей Заха-
риев.

В представянето на гост-
лектора, доц. Симеонов пояс-
ни, че Гордан Кер има личен 
принос и важна роля за спе-
цифични трансформационни 
иновации в банковия инстру-
ментaриум. Работил е около 
40 години в сферата на инвес-
тиционното банкиране, управ- 
лявал е милиарди евро и е 
автор на множество публика-
ции, свързани с прилагането 
и рисковете от ползването на 
кредитни деривати и банкови 

структурирани инструменти. 
В своята лекция Гордан 

Кер представи специфики 
от инструментализацията на 
банкови позиции, като по-
сочи и недобри практики в 
тяхното прилагане. Лекторът 
подчерта, че тези практики 
представляват сериозна зап-
лаха за стабилността на бан-
ковата система в еврозоната 
и от там – за единната евро-
пейска валута. В резултат от 
тези процеси, Гордан Кер не 
предвижда катастрофални 
последици, но очаква чувст-
вителна загуба на позиции 
на еврото. Във връзка с ак-
туалните проблеми на бан-
ките с платежоспособността 
и ликвидността, Гордан Кер 
даде пример с банка от ма-
лък италиански град, която е 
имала над 470 милиона евро 
несъбираеми кредити, и при-
ложената от банката схема за 
секюритизация на необслуж-
ваните кредити. Гордан Кер 
подари на академичната биб-
лиотека своята книга „The Law 
of Opposites”, в която се раз-
глеждат някои от засегнатите 
въпроси.
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Научно-практическа конференция, посветена на 75 г. 
Съюз на учените в България, се проведе в Академията

Обучението в ОНС „доктор” по 
икономика дискутираха на кръгла маса

Научно-практическа кон-
ференция „Икономиката на 
България – 30 години след 
началото на промените”, пос-
ветена на 75 години Съюз на 
учените в България (СУБ), се 
проведе в Стопанска акаде-
мия „Димитър А. Ценов”. Фо-
румът бе организиран съв-
местно от Свищовското висше 
училище и Съюза на учените в 
България – клон Свищов. Гос-
ти на тържественото откри-
ване на конференцията бяха 
ректорът доц. д-р Иван Мар-
чевски и председателят на 
СУБ – проф. д.б.н. Диана Пет-
кова. 

Основни акценти от исто-
рията и дейността на Съюза 
на учените в България и на 
клона в Свищов представи 
доц. д-р Красимира Славева 
– председател на СУБ – клон 
Свищов. Тя припомни, че 
СУБ е учреден на 30 октом-
ври 1944 г. от 17 видни бъл-
гарски учени. Основната цел 
на Съюза е да съдейства за 
развитието на науката и вис-
шето образование в страна-
та, да издига техния престиж 
и принос за просперитета на 

Република България. Клонът 
на СУБ в Свищов е учреден на 
17 октомври 1951 година с 13 
членове, които са преподава-
тели във Висшето училище. 
Първи ръководител е проф. 

Стефан Станев, тогава ректор 
на Свищовското висше учили-
ще, а за първи председател се 
счита проф. Велеслав Гаврий-
ски. 

Приветствие към участни-
ците в научния форум и към 
гостите на събитието поднесе 
ректорът доц. д-р Иван Мар-
чевски. „75 години хора от 
различни поколения са ра-
ботили за създаване на ав-

тентична българска наука и 
през 68 от тези години ака-
демичните преподаватели в 
Свищов са били част от това 
движение, а материалният 
резултат от това са създаде-

ните тук икономически шко-
ли – финансова, застрахова-
телна, счетоводна, управлен-
ска. Тук се е създавала наука 
и продължава да се създава”, 
каза доц. Марчевски. Той връ-
чи на проф. Петкова, в качест-
вото й на председател на СУБ, 
грамота и плакет на СА „Д. А. 
Ценов”. Тя благодари за ока-
заната й чест и поздрави учас-
тниците и организаторите на 

форума. „През изминалите 75 
години е безспорен факт, че 
Съюзът на учените в България 
утвърди присъствието си като 
организация с международна 
известност и заема специал-
но място в националния нау-
чен живот”, каза проф. Петко-
ва. По думите й, през години-
те СУБ неотклонно изпълнява 
своята мисия – да обединя-
ва българските учени, да съ-
действа за развитието на на-
уката и висшето образование, 
да бъде една от най-активни-
те сили на гражданското об-
щество в България. 

Работата на научния фо-
рум бе организирана в два 
дискусионни панела по съот-
ветните тематични направле-
ния, с модератори проф. д-р 
Атанас Атанасов и доц. д-р 
Христо Сирашки. За конфе-
ренцията бяха представени 
84 доклади, разработени от 
92 автори от СА „Д. А. Ценов” 
и от други висши училища. 
В първия панел участниците 
обсъдиха актуални въпроси в 
областта на икономикса, фи-
нансите, застраховането, со-
циалното дело, счетоводство-

то, контрола, анализа и ста-
тистиката. Следствие на пол-
зотворните дискусии, бяха 
формулирани редица пред-
ложения за оптимизация на 
финансовия, застраховател-
ния и осигурителния пазар у 
нас. Предложени бяха въз-
можности за усъвършенства-
не практиката по отношение 
на счетоводството, контрола, 
анализа и статистиката. Във 
втория панел на преден план 
се изведоха редица пробле-
ми на мениджмънта, марке-
тинга, международните от-
ношения, планирането, ин-
формационните технологии 
и икономиката на отраслите. 
В хода на дискусиите се очер-
таха рационални предложе-
ния и решения, които бяха за-
дълбочено аргументирани и 
обосновани от участниците. В 
заключение, всички участни-
ци в научния форум изрази-
ха своето становище както по 
отношение на предимствата, 
така и по отношение на не-
достатъците в динамиката и 
влиянието на икономически-
те промени у нас 30 години 
след началото на прехода.

В Международния ден 
на счетоводителя и 525 го-
дини след създаването на 
счетоводната наука, в Сто-
панска академия „Д. А. Це-
нов” се проведе кръгла маса 
на тема „Съвременни изме-
рения на обучението в об-
разователна и научна сте-
пен „доктор” по икономи-
ка”. Форумът бе в рамките 
на проект „Възможности за 
повишаване конкурентоспо-
собността на докторската 
програма по счетоводство 
в СА „Д. А. Ценов” на обра-
зователния пазар”, реали-
зиран от екип на катедра 
„Счетоводна отчетност” и 
финансиран от държавната 
субсидия за научна дейност. 
Сред участниците в кръглата 
маса бяха ректорът доц. д-р 
Иван Марчевски и зам.-рек-
торите проф. д-р Марияна 
Божинова, проф. д-р Геор-
ги Иванов и доц. д-р Тодор 
Кръстевич, зам.-ректорът по 
научна дейност на Велико-
търновския университет – 
проф. дин Милко Палангур-
ски, представители на МОН 
и на НАОА, преподаватели 
от Стопанската академия и 

от Софийския университет, 
докторанти. 

Модератор на форума 
бе доц. д-р Диана Имало-
ва – директор на Центъра 
по качество на обучението 
в СА „Д. А. Ценов” и член 
на Постоянна комисия по 
стопански науки и управле-
ние при НАОА. Тя подчерта, 
че в рейтинговата система 
Стопанската академия е на 
второ място по предлагани 
докторски програми, кое-
то, по думите й, е показател 
за опитност и развитие, но 
и за необходимост от ново 
знание, целящо подобрява-
не качеството на обучение 
в ОНС „доктор” и конкурен-
тоспособността на предла-
гания образователен про-
дукт. Приветствия към участ-
ниците поднесоха ректорът 
доц. Марчевски и проф. д-р 
Атанас Атанасов – ръководи-
тел на катедра „Счетоводна 
отчетност”. Те подчертаха 
важността на темата на фо-
рума поради множеството 
проблеми, които съществу-
ват при обучението в ОНС 
„доктор” в България.  Сред 
участниците бе и адв. Ка-

лин Костов – преподавател в 
Стопанската академия и съ-
ветник в екипа на зам.-ми-
нистъра на образованието 
и науката, Петър Николов. В 
отговор на поставени въпро-
си, адвокат Костов сподели 
какви са тенденциите и дъл-
госрочната визия на МОН за 
висшето образование и за 
обучението на докторанти 
по икономика. 

Идейната концепция на 
проекта, по който се прове-
де кръглата маса, представи 
гл. ас. д-р Радосвета Кръсте-
ва-Христова, ръководител 
на проектния екип, съставен 
от четирима доценти и три-
ма докторанти към катедра 
„Счетоводна отчетност”. Тя 
поясни, че постигнатите ре-
зултати са структурирани в 
четири основни дейности: 
„Изследване на специали-
зирана литература, страте-
гически документи и нор-
мативни актове в областта 
на обучението в ОНС „док-
тор”; „Анализ на обучението 
по докторски програми по 
счетоводство във висшите 
училища в България и чуж-
дестранните партньори на 

СА „Д. А. Ценов”; „Анализ 
на интереса и удовлетворе-
ността от обучението в док-
торската програма по счето-
водство в СА „Д. А. Ценов”; 

„Оценка на предлаганата от 
СА „Д. А. Ценов” докторска 
програма по счетоводство”. 

Работата на форума бе 
организирана в два панела. 
Първият панел, посветен на 
проблеми при обучението в 
ОНС „доктор” по икономика, 
провокира дискусия за не-
обходимостта от регламен-
тиране на национално ниво 
на: учебната документация 
за докторска програма; въз-
можностите за прилагане на 

системата за трансфер на 
кредити и по отношение на 
ОНС „доктор”; прием и обу-
чение в докторска степен в 
дистанционна форма. Дис-

кусиите във втория панел за-
сегнаха проблеми за обхва-
та на приема и обучението в 
степен „доктор” по форми и 
начин на финансиране, вкл. 
по договори с чуждестранни 
висши училища. 

По реализирания от екип 
на катедра „Счетоводна от-
четност” проект бе открит 
кабинет за теоретико-при-
ложни изследвания и обуче-
ние на докторанти по счето-
водство.
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Трима докторанти 
ще ръководят новия 

Студентски съвет 

Първо място завоюва отборът по футбол в 
Националния университетски шампионат

С представяне на третата си книга проф. 
д.ик.н. Петко Петков отпразнува 95 години

Проф. д.ик.н. Петко Пет-
ков – доайен на Стопанска 
академия „Д. А. Ценов”, от-
празнува 95-ата си годиш-
нина в свищовската Алма 
матер с представяне на ме-

моарната си книга „Време-
на” (Живот през три епохи). 
На представянето на трета-
та поредна книга на проф. 
Петков присъстваха ректо-
рът – доц. д-р Иван Марчев-
ски, зам.-ректорите – проф. 
д-р Марияна Божинова и 
доц. д-р Тодор Кръстевич, 
председателят на Общото 
събрание – проф. д.н. Бо-
рислав Борисов, препода-
ватели, служители, бивши 
студенти и докторанти на 
проф. Петков, които са нас-
тоящи преподаватели в Сто-
панската академия, члено-
ве на Алумни клуба на вете-

раните – колеги на автора. 
На представянето на книга-
та присъства и първородни-
ят син на професора – д-р 
изк. Сашо Петков, който ре-
жисира онлайн Студентския 

театър при СА „Д. А. Ценов”. 
Биографични данни за на-
учния и обществения живот 
на рожденика представи 
ръководителят на катедра 
„Обща теория на икономи-
ката” – доц. д-р Людмил 
Несторов (студент на проф. 
Петков). 

На Свищовското висше 
училище проф. Петков пос-
вещава 33 години от живо-
та си – през 1958 г. е приет 
за асистент по „Политичес-
ка икономия”, а от 1972 г. 
до пенсионирането си през 
1991 г. е ръководител на ка-
тедра „Политическа иконо-

мия”. Новата книга на проф. 
Петков „Времена” предста-
вя спомени за неговия жи-
вот, а подзаглавието – „Жи-
вот през три епохи” показ-
ва, че той е съвременник 
на последните 95 години от 
общественото и икономи-
ческото развитие на Бълга-
рия. В книгата си той пред-
ставя и своето родословно 
дърво с почти 200-годишна 
история. 

Ректорът връчи на проф. 
Петков почетния знак на Вис- 
шето училище и поздрави-
телен адрес, като подчер-
та безспорния му принос 
към образователната мар-
ка „Стопанска академия”. С 
много обич, топлота, възхи-
щение и благодарност, го-
ляма част от присъстващите 
споделиха спомени от рабо-
тата си с проф. Петков, кой-
то е бил за тях колега, пре-
подавател, ментор или при-
мер за професионални и за 
човешки взаимоотношения. 

С нескрито вълнение 
професорът благодари за 
засвидетелстваното му при-
знание и уважение. Той 
призова в настоящите труд-
ни времена всички да рабо-
тят сплотено за развитието 
и авторитета на Стопанска-
та академия. С благодар-
ност за големия интерес 
и академично признание 
проф. Петков положи под-
пис с лично послание в кни-
гата, която подари на всеки, 
присъствал на срещата. 

С три категорични победи 
студентският футболен отбор 
на Стопанска академия „Д. А. 
Ценов” завоюва първо място в 
есенния полусезон на Нацио-
налния университетски шампи-
онат по футбол. В тазгодишната 
надпревара на зеления терен, 
организирана от Асоциацията 
за университетски спорт „Ака-
демик”, свищовските студенти 
са част от група „Север”, заед-
но с отборите на Русенския уни-
верситет, Шуменския универ-
ситет и Медицински универ-
ситет – Варна. В Националния 
шампионат отборите играят на 
принципа „всеки срещу всеки” 
при разменени гостувания. На-
чалото на есенния полусезон 
бе поставено на свищовски те-
рен, където домакините от Сто-
панската академия посрещна-
ха варненския тим. Под ръко-
водството на ст. преп. д-р Асен 
Атанасов (Вр.ИД ръководител 
катедра „Физическо възпита-
ние и спорт”) и преп. Христо 
Христов (към същата катедра), 
отборът-домакин завоюва по-

беда, като надигра гостите с 
3:2. За втората среща, жребият 

отреди тимът на Стопанската 
академия да гостува на Русен-
ския университет, чийто отбор 
е традиционният претендент за 
първото място в групата. Сви-
щовските студенти извоюваха 
убедителна победа с 5:0. Пос-
ледният мач от полусезона се 
игра на градския стадион в Шу-
мен, където гостите от Свищов 
завоюваха третата си победа с 
резултат 6:2. 

През пролетния полусезон, 
който ще стартира през втория 
учебен семестър, за свищовски-

те студенти предстоят два до-
макински мача и едно гостува-

не във Варна, чийто отбор е вто-
ри във временното класиране.

Заслугата за постигнатите 
резултати е на целия отбор в 
състав: Кристиян Николов; Ве-
селин Габров; Кирил Фидин; 
Пламен Иванов; Виктор Ива-
нов; Ивайло Дангуров; Милен 
Иванов; Константин Цветанов; 
Стефан Иванов; Мартин Колев; 
Петър Петров; Георги Горанов; 
Роберт Росинов; Павлин Сла-
вев; Марио Попов; Антонио По-
пов; Анатоли Лозанов; Йордан 
Йорданов; Светослав Кръстев.

Трима докторанти са в със-
тава на ръководството на Сту-
дентския съвет, което бе избра-
но за новия мандат. Общото съб- 
рание избра за председател 
Силвия Заркова – докторант 
към катедра „Финанси и кре-
дит”. В Стопанската академия 
тя придобива ОКС „бакалавър” 
в спец. „Финанси”, ОКС „ма-
гистър” по МП „Финансов ме-
ниджмънт”, а към настоящия 
момент е редовен докторант 
по ДП „Финанси, парично об-

ръщение, кредит и застрахов-
ка”. Силвия е двукратен носи-
тел на престижното отличие на 
Съюза на икономистите в Бъл-
гария „Млад икономист” (като 
студент и като докторант). Има 
множество участия в между-
народни и национални научни 
форуми, и спечелени над 10 
награди и отличия. В конкурса 
на НПСС за националния приз 
„Студент на годината” за 2019 
г., Силвия Заркова бе избрана 
за „Докторант на годината”.

В управлението през настоя- 
щия мандат Силвия ще разчита 
и на двамата си колеги, избра-
ни за зам.-председатели: Жа-
нета Ангелова – докторант към 
катедра „Застраховане и соци-
ално дело”; Пресиян Василев 
– докторант към катедра „Кон-
трол и анализ на стопанската 
дейност”. 

Общият състав на Студент-

ски съвет е от 18 студенти, обу-
чаващи се в различни специал-
ности от 1-ви до 4-ти курс, ма-
гистри и докторанти. На пър-
вото си заседание те избраха 
председателите на четирите 
комисии и набелязаха конкрет-
ни дейности по различните на-
правления. Председател на ко-
мисията по учебно-планова и 
международна дейност е Вене-
та Любенова – докторант към 
катедра „Маркетинг”. Комиси-
ята по културно-масова дей-

ност и реклама оглави Стани-
слава Каменова – II курс, спец. 
„Счетоводство и контрол”. За 
председател на комисията по 
социално-битови въпроси на 
учащите бе избрана Кристин 
Кръстева – IV курс, спец. „Фи-
нанси”, а комисията с ресор 
„Спорт” ще продължи да пред-
седателства Стефани Спасова – 
II курс, спец. „Стопански и фи-
нансов контрол”.

Сред първите инициативи 
на новия Студентски съвет бе 
традиционното поставяне на 
голяма елха, внасяща колед-
ния дух в Свищовското висше 
училище. Студентите сглобиха 
високата над 2 метра елха във 
фоайето на Факултетски корпус 
и старателно аранжираха укра-
сата, а новата играчка симво-
лично закачи зам.-ректорът по 
учебна дейност – проф. д-р Ма-
рияна Божинова.


