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АКАДЕМИЯТА ПОСРЕЩНА ПЪРВИТЕ
ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР
Стопанска академия
посрещна първите си
чуждестранни студенти
за летния семестър на
учебната 2018/2019 година. За международна
студентска мобилност с
цел обучение по програма „Еразъм +”, в Свищов
пристигнаха 35 младежи
от 18 държави – Азербайджан, Албания, Армения,
Виетнам, Грузия, Египет,
Китай, Корея, Мароко,
Молдова, Па лестина,
Р умъния, Р усия, С ър бия, Тайван, Узбекистан, Украйна и Черна
Гора. В продължение на
четири месеца Еразъм
студентите ще изучават
в Стопанска академия
предварително избрани
от тях икономически дисциплини на английски и/

или руски език. Част от
студентите се обучават
в образователно-квалификационните степени

степен „доктор”.
За по-добрата интеграция и социализация,
в помощ на чуждестран-

„бакалавър” и „магист ър”, а друга част – в
образователна и научна

ните студенти са техни
свищовски колеги–ментори и Еразъм+ коор-

динатори от Еразъм+
офиса към Центъра за
международна дейност
в СА, как то и техните
академични наставници.
Освен срещи с преподавателите по различните
учебни дисциплини, в
програмата за първата
седмица от престоя на
чуждестранните студенти в Академията са включени и поредица извънаудиторни прояви. При посещение в Академичния
музей те се запознаха
с историята на свищовското висше училище.
Представяйки любопитни факти за Свищов на
своите гости, менторите
им поясниха, че това е
градът на дарителите,
градът на стоте първи
неща и първият свободен

български град. Еразъм
студентите участваха в
опознавателна среща,
караоке вечер и уъркшоп за изработване на
мартеници. Те посетиха
и разглед а ха ембле матичната за Свищов
сграда на Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”.
На специално събитие,
чуждестранните студенти представиха своите
държави с тра диции,
бит, к улт ура и национа лна к у хня. Еразъм
ст уденти участваха и
в организираното от
Ст удентски съвет изкачване на връх Шипка
на 3 март по повод националния празник на
България.

Образователното портфолио на СА
представиха в Кипър, Молдова и Украйна
Образователното портфолио и актуалните възможности за обучение в Стопанска
академия бяха представени
пред българската общност в
Република Кипър. В рамките
на тридневна визита, гл. ас. д-р
Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг”
в АЦККВО, проведе серия от
срещи в градовете Никозия, Паралимни, Ларнака и Лимасол с
директори, учители и ученици от
българските неделни училища,
общественици и бизнесмени.
Пред участниците в срещите
бяха представени новостите в
Кандидатстудентска кампания
2019, начините за кандидатстване, срокове за подаване на документи, специалностите в ОКС
„бакалавър” и магистърските
програми. Отговаряйки на конкретни въпроси, гостът от свищовското висше училище поясни, че по време на обучението
си в СА студентите могат да се
настанят в студентски общежития и да се хранят в студентски стол при преференциални
цени. Те имат възможност да
участват в научни форуми, научноизследователски проекти
и стажантски програми. Могат
да провеждат студентска мо-

билност по програма „Еразъм+”
с цел обучение и с цел практика
в над 100 партньори от Европа,
Азия, Африка, Южна Америка.
„Завършилите получават диплома за придобита образователна
степен и Европейско дипломно
приложение, признати в целия
ЕС, САЩ и Канада”, подчерта
още гл. ас. д-р Юлиян Господинов. Той сподели, че през
учебната 2018/2019 г. Стопанска
академия посрещна първите
си студенти от Кипър, които се
обучават в редовна форма по
различни бакалавърски специалности.
В рамките на визитата, гл.
ас. д-р Юлиян Господинов гостува в българското посолство
в Никозия, където бе приет от
Любомир Тодоров –Извънреден
и пълномощен посланик на България в Р Кипър. Проведена бе
среща и с Мина Христова-Маринова – Втори секретар (двустранни отношения в областта
на културата и образованието,
финансови въпроси). Гостът от
Свищов осъществи и поредна
среща с представители на първия задграничен Алумни клуб на
Стопанска академия „Приятели
на СА – Кипър”, създаден през
есента на 2017 г.

Стопанска академия участва в
организирани от Министерството на образованието и науката
информационни дни в Република
Молдова и Украйна за представяне на възможности за получаване
на висше образование в Р България. В срещите със зрелостници
и родители от българските общности в двете държави участваха
представители на МОН, преподаватели и административни служители от шест български висши
училища. Свищовската академия
бе представена от ас. д-р Иван
Ангелов, преподавател в катедра
„Международни икономически
отношения”.
В рамките на визитата, българската група посети едно училище
в Украйна и три в Молдова. Представителите на МОН разясниха
Постановление № 103 на МС от
31.05.1993 г. за осъществяване
на образователна дейност сред
българите в чужбина. Обърнато
бе внимание и на особености
по процедурата при кандидатстване, записване и издаване
на виза. Участващите български
висши училища бяха представени с кратки презентации, а след
това учениците имаха възможност да задават въпроси към
гостите и да получат рекламно-

информационни материали.
Първата среща се състоя в
Болградска гимназия „Г. С. Раковски” – гр. Болград, Украйна,
където при разговори със зрелостници, ас. д-р Иван Ангелов
посочи и конкретни примери на
студенти от Украйна, които в момента се обучават в Стопанска
академия. Срещите в Р Молдова
започнаха от гр. Тараклия – градът с най-голяма концентрация
на българи в страната, където
бе посетен лицей „Иван Вазов”.
След това българската група
проведе среща в лицей „Гаврил
Гайдаржи” - гр. Комрат и в Български теоретичен лицей „Васил
Левски” в столицата на Молдова
– гр. Кишинев.
По думите на ас. д-р Иван Ангелов, проведените срещи в Украйна
и Молдова са били изключително
полезни за представителите на
българската общност, поради възможността на място да получат
информация за образователния
продукт, който СА „Д. А. Ценов”
предлага. „Усетихме много топло
посрещане и желание за сътрудничество. Проявен бе интерес към
обучение в бакалавърска степен и
в ОКС „магистър” след придобита
степен „професионален бакалавър”, сподели ас. д-р Иван Ангелов.
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Проведе се 12-ото издание на
„Национални дни на кариерата”
В Стопанска академия
се проведе 12-ото издание на най-голямото кариерно изложение в България „Национални дни
на кариерата – Добра
Кариера, Добър Живот”.
Организатор на национа лния ф ору м, кой т о
тази година се проведе
за 18-и път в страната,
е Job Tiger, а генерален
спонсор е Nestle – България. Свищов е сред
осемте български града,
в които се провеж д а
кариерното изложение
през 2019 г.
Тазгодишното издание на форума срещна
свищовските студенти
с представители на 16
фирми и организации от
България, предлагащи
свободни стажантски и
работни позиции в различни бизнес сектори.
Гости на официалното
откриване бяха Анелия
Димитрова – зам.-кмет
на община Свищов и
Светлозар Петров – управител на Job Tiger.

Участниците и гостите
приветства ректорът на
С топанска ака демия,
доц. д-р Иван Марчевски.
Той подчерта значимостта на кариерния форум
и ползите от него както
за студентите, така и за
бизнеса. „Българската
икономика има ну жда
от добре подготвени икономисти. Фактът, че част
от участващите фирми
в дните на кариерата
в Стопанска академия
ежегодно идват, за да се
срещнат с нашите студенти показва, че бизнесът има нужда именно от
кадрите, които свищовското висше училище
подготвя с квалификация
в областта на икономиката, администрацията и
управлението”, каза доц.
Марчевски.
Приветствия към свищовските студенти и към
участващите представители на практиката, отправиха и официалните
гости. Светлозар Петров
благодари на Стопанска

академия за приятелството и партньорството
през изминалите години,
с което са предоставени възможности за кариерна реализация на

тие. „Свищовското висше
у чилище е ковачница
на професионално подготвени ка дри с ну жните знания и умения
за успешно реализира-

различни генерации свищовски възпитаници. Той
апелира към студентите
да използват форума,
за да научат какво изискват работодателите, да
се подготвят за пазара
на труда и да поставят
основите на своето успешно кариерно разви-

не на трудовия пазар”,
заяви в приветствието
си зам.-кметът Анелия
Димитрова. По думите й,
кариерният форум спомага за синхронизиране
нагласите на бизнеса с
очакванията на младите
специалисти и тяхната
мотивация.

За да представят пред
младите хора работни
и стажантски позиции,
в изложението в Стопанска академия участва ха водещи банкови
институции и застрахователни компании, Дирекция „Бюро по труда”
– Св и щ о в, о б щ и н с к а
администрация, фирми
от различни сек тори,
академични центрове.
Форумът даде възможност на студентите да
получат кариерни съвети и консултации, да
коментират с мениджъри
и представители на фирмите пазара на труда, да
обсъдят с работодатели
техните изисквания, да
разберат начините за поуспешен кариерен старт.
Зад много от щандовете,
ст удентите срещна ха
хора, намерили първата
си работа или стаж на
същия форум преди години. За част от младите
хора това беше първа
среща с работодател в
неформална обстановка.

Учебни семинари проведоха
„Пътят към успеха”
представи наш възпитаник от туристическата практика

Среща под на дслов
„Пътят към успеха” проведе със свищовски студенти Александър Иванов – възпитаник на СА,
дипломирал се през 2014
г. На срещата присъстваха студенти от различни
курсове и специалности,
докторанти и бивши преподаватели на гост-лектора.
Александър Иванов е
образователен директор
на SoftUni Digital & SoftUni
Creative. Бил е у чител
по програма „Заедно в
час”, по информационни технологии. Toй е и
вдъхновителят на проекта CreateX – дигитална агенция, базирана на

freelance общество. Бил е
координатор и лектор на
международен „Еразъм
+” проект за метода „обучение чрез преживяване”
с обучения в пет държави.
Професионалния си път
започва като вицепрезидент и лидер на локалния
трейнинг екип на AIESEC
– Свищов, по време на
студентството си в СА, където завършва финанси.
А лександър Иванов
сподели със студентите
как за период от 5 години
е извървял пътя от студентската скамейка до
ръководен пост в известна компания и собственик
на успешно развиващ се
бизнес. Той подчерта ролята, която има за неговото развитие свищовската
Алма матер. По думите му,
освен висококачествено
образование и знания, в
Стопанска академия е получил ценни приятелства,
бизнес-партньорства и
усещането, че всеки сам
трябва да уважава себе
си, за да бъде уважаван
и от другите.
Говорейки за икономиката на България и свързаните с нея предизви-

кателства пред младите
хора, Александър Иванов
заяви, че те имат уникални възможности за развитие „днес, тук и сега”, и
им даде насоки какво да
имат пред вид, когато чертаят кариерния си път. Той
сподели каква е неговата
лична мотивация да избере своя път за развитие в
България, какви са неговите вярвания и ценности,
какво е за него успехът.
В отговор на зададени
въпроси, лекторът сподели как приема провала и
как разпределя времето
си меж ду управляване
на собствен бизнес и ръководна позиция в друга
компания. Коментирани
бяха теми като себепознание, вътрешна и външна
мотивация, мечти и цели,
развиване на собствена
емоционална интелигентност, управляване на групова динамика. В ролята
си на работодател, Александър Иванов сподели
пред студентите кои са
най - ва ж ни те момен т и
при представянето им,
когато са на интервю за
стажантска или работна
позиция.

В рамките на 12-ото
издание на „Национални дни на кариерата” в
Стопанска академия,
катедра „Икономика и
управление на туризма”
инициира два учебни
семинара с представители на туристическата
практика, предназначени за студентите от
спец. „Икономика на
туризма” и МП „Икономика и мениджмънт на
туризма”. Първият от тях
беше с председателя на
асоциация „Инстит у т
Перспективи” – Ахмед
Куйтов, с когото ст удентите обсъдиха проблеми на туристическия
бизнес и възможности за разработване на
иновативни т у ристически продук ти, чрез
които да се преодолеят препятствията пред
предприемачите от малките населени места.
Споделеният от лектора опит за процеса по
разработване на новия
туристически продукт
„Дунавски Сървайвър”,
провокира дискусия за
международните иници-

ативи на асоциацията.
А хмед Куйтов покани
студентите да се включат като сътрудници в
предвидените дейности
по проекта.
Вторият семинар бе
с представители на HR
отдела на International
Hotel, Casino & Tower
suites, К.К. Златни пясъци. Венцислава Проданова – HR Manager
и Преслава Андреева
– специа лист HR, очертаха перспективи за
развитие на т у ризма
и по сочи ха о сновни те компетенции и личностни умения, които
търсят работодателите
от завършилите студенти. Представени бяха
възможности за професионална реализация
в хотелския комплекс,
предлаганите условия
на труд и политика за
развитие на персонала,
от които присъстващите
студенти бяха впечатлени. Срещите се оцениха
от представителите на
практиката като основа
за бъдещо сътрудничество с катедрата.
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Национално състезание събра
средношколци от 21 училища
В Стопанска академия
се проведе 32-то поредно
издание на Националните
ученически състезания по
икономика, което бе в две
направления – „Предприемачество” и „Икономикс”.
В състезанието участваха
117 ученици от 21 средни
училища от Ботевград,
Варна, Велико Търново (2),
Враца (2), Габрово, Дряново, Левски, Луковит, Оряхово, Плевен, Пловдив,
Полски Тръмбеш, Попово,
Русе, Свищов, Севлиево,
София, Стара Загора и
Червен бряг. С ъстезанието бе организирано
от Академичен център за
кариерно консултиране и
връзки с обществеността,
съвместно с катедрите
„Индустриа лен бизнес
и предприемачество” и
„Обща теория на икономиката”.
С ъ стезанието в направление „Икономикс”
бе индивидуално и всеки
участник имаше възможност да избира дали да
участва с есе или с тест.
Катедрата-организатор
подготви тест от 30 закрити въпроса, а за пред-

почелите да напишат есе
бе определена темата
„Моето бъдеще в икономиката на България”. В
направлението се състезаваха 27 ученици от пет
училища. За най-добре
представилите се участници на теста бяха връчени три награди, които

ПГСС – Попово. Първа
награда завоюва Анна
Марчева.
На п р а в л е н и е „Пр е дприемачество” предизвика 84 участници от 19
училища в 17 града. Сформираните 18 сборни екипа
от раз лични у чилищ а,
генерираха предприема-

наименование и правна
форма за регистриране
на самостоятелно обособена фирма, чийто капитал е изцяло притежание
на „ТЕД-Производство”
АД; дефиниране наименованието на новия продукт; определяне на необходимите материални,

завоюва ха възпитаници на Старопрестолна
професионална гимназия по икономика във В.
Търново. С наградата на
Рек тора на Стопанска
ака демия бе отличена
Десислава Димитрова.
При участниците с есе
бяха връчени две награди
от името на катедратаорганизатор, които бяха
присъдени на ученици от

чески идеи и оформиха
предложения за разработване и предлагане на
нов (подобен) продук т
н а бъ л г а р с к и я п а з а р,
съответстващ на традициите и възможностите
(предмета на дейност) на
„ТЕД-Производство” АД,
и съдействащ за увеличаване на пазарния дял на
дружеството. Заданието
бе свързано с: избор на

финансови, човешки и
др. ресурси, основните
фирмени конк уренти и
потенциа лни к лиен т и;
формулиране на силните
и слабите страни на дружеството, възможностите
и заплахите; оформяне
на виждане за прогнозни
приходи и пазарен дял.
В направлението бяха
връчени награди за 1, 2,
3 място, грамоти и спе-

циални награди. Първо
място зае Екип 16 (фирма
„Шоколадът” ООД), който
представи шоколадови
изделия на база рошково
брашно, под ходящи за
диабетици. Специалната
награда на община Свищов получи Екип 9 (фирма
„Бабините сладки” ЕООД),
който предложи продуктови линии за дребни
традиционни сладки и три
вида желирани бонбони
с вкус на мед, куркума и
мед, и плодове, на база
екстракти от природата
с лечебен ефект, а опаковките бяха с дизайн,
съдържащ традиционни
български шевици.
В р амк и т е на 3 2-т о
Национално ученическо
състезание се проведе
и традиционната учебнометодическа среща с учители от участващите училища. Сред дискутираните теми бяха преподаването на икономически
дисциплини в средните
училища и възможности
за продължаващо обучение, с които Стопанска
академия може да бъде
полезна на учителите.

Академията представи „Индекс на административния
капацитет на държавната администрация”
Тъ р ж е с т в е н а ц е р е мония за обявяване на
резултатите от годишно
национа лно проу чване
„Индекс на административния капацитет на държавната администрация
в Република България”

та на дарената от проф. д.
н. Борислав Борисов на СА
търговска марка, и даваща
право за организиране на
събития под това наименование. На церемонията
в столицата присъстваха
представители на админи-

се проведе в Гранд хотел
София, организирана от
Стопанска академия. За
първи път в България се
определя такъв индекс, но
Стопанска академия има
традиции в организирането на конкурс „Най-добра
администрация”, който се
провежда вече три последователни години по сила-

страциите на Президента
и на Министерски съвет,
Националното сдружение
на общините, Представителството на Европейската комисия в България,
Съюза на икономистите,
Институт по публична администрация, С ъюз на
народните читалища, депутати, кметове, препода-

ватели от СА и други висши
училища, студенти, медии.
Обявяването на резултатите бе заключителен
етап на изследване, проведено в рамките на две
години по оригинална методика, с участието на
около 200 слу жители в
над 80 структури на държавната администрация
на централно, регионално и местно ниво. Инициатор на изследването и
автор на методиката за
определяне на индекса
е проф. Борисов, доктор
по икономика и доктор на
науките по администрация
и управление, преподавател към катедра „Стратегическо планиране” при
СА . В организационен
аспек т, изследването е
подпомогнато от членове
на катедрата и студенти
от специалностите „Публична администрация” и
„Управление на проекти”.
Тържествената церемония откри проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител катедра „Стратегическо планиране”. Тя

подчерта, че проучването
на индекса на административния капацитет на
държавната администрация има т. нар. „спил-овър”
ефект, т.е. това е начин, по
който науката се свързва с
практиката и е полезна за
обществото. Приветствия
к ъм екипа, реализирал
проучването и към гостите
на церемонията поднесе
доц. д-р Иван Марчевски
– рек тор на Стопанска
академия.
Проф. Борисов представи резюме с резултатите от национа лно то проучване, за което
е проведено емпирично
изследване през периода
септември-ноември 2017
г. и октомври-декември
2018 г. Той подчерта, че
в а дминис трацията на
изпълнителната власт работят близо 100 000 души,
заети в 10 структури на
централната и териториалните администрации.
По думите му, всяка една
от тях се отличава от останалите по отношение на
своите области на упра-

вленска отговорност, нормативна регламентация
на дейността, вътрешна
структура, организация на
работа, функции и численост на персонала. През
2017 г. средната оценка
на всички компоненти на
административния капацитет за всички групи администрации е 2.74, а през
2018 г. административният
капацитет в България сe е
подобрил с над 4%. Проф.
Борисов отбеляза, че общинските администрации
имат добър административен капацитет, доста
над средните стойности.
Той поясни, че общините
са разделени на четири
категории, според броя на
населението, и подчерта,
че е важно оценката на
административния капацитет да се определя по
различни групи администрации.
Проф. Борисов представи и книгата си „Административен капацитет на
държавната администрация в България”, която подари на гостите.
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Проведе се пилотен курс по Поредно училище откри
„Митническа документация” компютърен кабинет с
дарение от СА
за студенти
Пилотен квалификационен курс по „Митническа документация” организира за свищовските

сферата на митническата
дейност, настоящ председател на УС на Националната организация на

с т уден т и Цен т ърът за
професионално обучение
към Стопанска академия.
Водещ лектор бе доц. д-р
Момчил Антов – преподавател към катедра КАСД
и обучител с дългогодишен практически опит в

митническите агенти .
За занятията беше използван единственият
по рода си и без аналог
специализиран кабинет
по „Митнически контрол
и Митническо представителство” в Стопанска

академия, в който има
изгра дена връзка к ъм
сървърите на А генция
„Митници”. Участващите в
курса студенти решаваха
практически казуси за
външнотърговски сделки
– внос или износ на стоки,
и в реално време подаваха попълнени митнически и външнотърговски
документи към Агенция
„Митници”.
Курсистите получиха
удостоверения за професионално обучение и
Европас сертификати на
български и английски
език, с описани придобити компетенции за: обработване на търговски,
транспортни, митнически
и др. документи; документално оформяне на вноса,
износа или транзита на
стоки; работа със специализирани софтуерни
приложения.

Отборът на СА стана шампион по футзал
Представителният
отбор на Стопанска академия по футзал спечели
шампионската купа от
Национа лния универ ситетски шампионат по
футзал „Габрово 2019”,
организиран от Асоциацията за ст удентски
спорт и Аматьорската
футболна лига към Българския футболен съюз.
След като през м. декември 2018 г. свищовските студенти станаха
трети в първия етап на
университетския шампионат, сега те завоюваха
шампионската титла и се
класираха за участие в
„Национална студентска
универсиада 2019”, която
ще се проведе през м.
май.
За да се изкачи до
върха, отборът на Стопанска академия надигра
отборите на Софийски
университет с 3:2 и на
Русенски университет с
4:0. Свищовският тим загуби само от Национална
спортна академия с 1:2,
но на полуфинала игра с
шампиона от последните
две години – Югозападен
университет, и победи с
впечатляващия резултат 7:2. Във финалната
среща, представителният отбор на СА победи

убедително противниковия тим от УНСС с 4:1. По
думите на ст. преп. д-р
Асен Атанасов, заслугата
за постигнатите резултати е на целия отбор в със-

тав: Виктор Владимиров;
Петър Петров; Велислав
Денчев; Ивайло Райчев;
Виктор Иванов; Благовест Ленков; Йордан Йорданов; Цветелин Иванов;
Стефан Иванов; Роберт
Росинов; Кирил Фидин.
„Шампионската титла
спечелихме благодарение на максима лната
мотивация, спазване на
тактическата дисциплина, отличните индивидуални качества на всеки
един от отбора, както и
на респектиращото им
желание д а пр едс та-

вят достойно Стопанска
академия”, каза ст. преп.
Атанасов. Доказателство за отличното представяне на свищовските студенти са и двете

индивидуални награди,
които получиха Виктор
Владимиров – за найдобър вратар и Велислав
Денчев – за голмайстор
на турнира.
Завоюваната шампионска титла легитимира
свищовското висше училище в този сравнително нов спорт и отново,
след повече от 10 години, отбор от колективните спортове застана
на върха на почетната
стълбичка в национален
университетски шампионат.

СУ „Христо Ботев” в гр.
Славяново, община Плевен е поредното училище,
което откри нов компютърен кабинет, оборудван
с дарение от Стопанска
академия. В продължение
на дарителската традиция, академичното ръководство взе решение да
бъдат подпомагани учебни заведения и институции, като им се предоставя безвъзмездно офис
техника, която е морално
остаряла за обучение на
студенти, но е подходяща за учебния процес в
средните училища и за
ползване от административни служители.
Свищовската академия дари на училището
в Славяново 15 употребявани компютри, монитори и клавиатури, които
са подходящи за работа
с електронни таблици,
текстообработка, презентации и Интернет. Новооткритият кабинет ще
се използва за обучение
на учениците от начален
курс при провеждане на
часовете по Компютърно
моделиране. „Благодарение на ползотворното ни

партньорство със СА „Д.
А. Ценов”, което вече няколкократно даде поле за
изява на по-големите ни
възпитаници, сега вече
и малчуганите ще откриват пред себе си нови
хоризонти”, подчертаха
учители от началния курс
в училището.
С дарени от Стопанска
ака демия компют ърни
конфигурации през есента на 2018 г., в свищовската ПДТГ „Димитър Хадживасилев” бе оборудван
нов компютърен кабинет
за учебна практика. След
получени писма от ръководители на институции,
в които техниката е остаряла или недостатъчна,
сред подпомогнатите
през последните години
с д арения на компю търни конфигурации са
община Свищов, Дирекция „Социално подпомагане”, ПБНЧ „Еленка
и Кирил Д. Аврамови
– 1856”, Туристическо
дружество „Ал. Константинов”, детски градини и
организации на хора с
увреждания в Свищов,
военното формирование
в гр. Белене.

Студенти участваха в състезание
за финансови аналитици на CFA
Свищовски студенти за
четвърта година участваха в престижното международно състезание
за финансови аналитици
„CFA Research Challenge”,

свищовския тим, номиниран от катедра „Финанси
и кредит”, допринесоха:
Север Баръш и Мария Боянова – 4к., спец. „Финанси”; Ирма Иванова – МП

организирано на национално ниво от CFA Institute
Bulgaria. В конкуренция с
отбори от икономическите висши училища и стопански факултети от цялата страна, за поредното
силно представяне на

„Финансов мениджмънт”;
Росица Иванова – бакалавър, спец. „Счетоводство
и контрол”. Факултативен
наставник на отбора беше
ас. д-р Ка лоян Петков
от катедра „Финанси и
кредит”.
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