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Десетото за Стопан -
ска академия издание на 
най-големия форум за сту-
дентски стаж и кариера в 
България - „Национални 
дни на кариерата – Добра 
Кариера, Добър Живот” 
2017 срещна свищовските 
студенти с представители 
на 22 фирми и организации 
от страната. Юбилейното 
издание на форума откри 
ректорът доц. д-р Иван Мар-
чевски. Той подчерта, че 
работата на университети-
те е не само да подготвят 
специалисти, но и да осъ-
ществяват връзката между 
работодателите и техните 
бъдещи сътрудници в лице-
то на младите хора, които 
обучават. „В ситуация, кога-
то се твърди, че търсенето 
на икономисти намалява, е 
много важно да се види, че 
бизнесът е тук, защото има 
нужда от млади специалис-
ти с икономическа квали-
фикация и ги търси на пра-
вилните места – висшите 
учебни заведения, в които 
се подготвят икономисти 
от дълги години”, каза доц. 
Марчевски. Ректорът бла-

годари на организаторите 
от JobTiger, на генералния 
спонсор Нестле България и 

на всички участващи фирми 
за възможностите, които 
предоставят за младите 
хора от Стопанска академия. 
Приветствия към участни-
ците отправиха и официал-
ните гости на откриването: 
Светлозар Петров – упра-
вител на JobTiger; Светла 
Маринова – представител 
на Нестле България; Анелия 
Димитрова – зам.-кмет на 
община Свищов. 

Форумът даде въз мож-
ност на студентите да по-

лучат кариерни съвети и 
консултации, да коментират 
с мениджъри и представи-

тели на фирмите 
актуални теми, 
свързани с паза-
ра на труда, да 
се информират 
за предлагани-
те стажантски 
про грами и сво-
бодни работни 
позиции, да об-
съждат с работо-
дателите какви са техните 
изисквания. Сред ползи-
те за младите хора бе и 
осъществяването на пряк 

контакт с HR-специалисти, 
чрез който се избягва неу-
добството на дългия процес 
по селекция на кандидат-
стващите за работа. По 
традиция, през дните на 
кариерата беше органи-
зирано и предварително 
обучение, което проведе 
управителят на JobTiger. 
Той запозна студентите с 
каналите, по които могат 
да търсят работни или ста-
жантски позиции, посочи 
важни детайли при подго-
товката на автобиография 

и мотивационно писмо, и им 
даде ценни съвети относно 
печелившото поведение по 
време на интервю за работа.

В рамките на Нацио -
налните дни на кариерата, 
в Стопанска академия се 
проведе и майсторски клас 
с експерт от практиката. 
Аглика Адамова – дирек-
тор „Човешки ресурси” на 
българска верига ресто-
ранти, проведе обучение за 
студентите от специалност 
„Икономика на туризма” по 
дисциплината „Франчай-
зинг в туризма”. Гост-лекто-
рът представи структурата 
на веригата и развивания от 
нея франчайз, отделите във 

фирмата, пози -
ционирането й на 
пазара в България 
и в други страни. 
Аглика Адамова 
разказа пред сви-
щовските студен-
ти как фирмата 
подкрепя младите 
хора чрез новата 
си програма за 
платен стаж, об-
вързан с издръж-
ката на студенти 
по време на обу-

чението им във висше учи-
лище и осигуряването на 
работа. 

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА – X ИЗДАНИЕ

Ръководителят на първата в 
страната катедра по „Застрахова-
не и социално дело” при Стопанска 
академия „Димитър А. Ценов” – 
доц. д-р Румен Ерусалимов и пред-
седателят на Управителния съвет 
на Българската асоциация на за-
страхователните брокери – Ивета 
Кунова, ратифицираха договор за 
партньорство и сътрудничество 
между двете институции. Целите, 
вписани в договора, най-общо се 
заключават в намерения за съв-
местна дейност за осъществяване 
на целенасочена политика за ефек-
тивна професионална реализация 
на завършилите специалност „За-
страховане и социално дело” в 
Стопанската академия кадри. 

За постигане на целите, двете 
страни договориха съвместни 
действия в посока създаване на 
интерес и висока мотивация в 
студентите за професионална 
реализация и кариерно разви-
тие, посредством повишаване на 

ефективността при теоретичното 
и практическо обучение в съответ-
ните образователни програми чрез 
съвременни високоефективни ме-
тоди и образователни технологии. 
Страните договориха и провеж-
дане на следдипломно обучение, 
специализация и допълнителна 
квалификация на членове на БАЗБ. 
Планувани са организиране и 
провеждане на съвместни научно-
практически конференции, кръгли 
маси и семинари, студентски и уче-
нически състезания, обсъждания 
на експертно ниво на проекти на 
нормативни документи в областта 
на застраховането и осигурява-
нето. Особено важно за катедра 
ЗСД и за Стопанска академия бе 
обявеното намерение за бъдещо 
обсъждане на учебните планове 
и програми, с цел актуализация и 
ревизиране на действащите към 
момента, съобразно потребности-
те на застрахователния и осигури-
телен бизнес, и в частност на БАЗБ.

Договор за партньорство
сключи катедра ЗСД с БАЗБ

Договор за сътрудничество 
предстои да бъде подписан в Сви-
щов между Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” и Европейски 
център за мир и развитие (ЕЦМР). 
Това стана ясно още на първата 
официална среща между ръково-
дителите на двете институции. По 
покана на изпълнителния директор 
на Европейския център – проф. Не-
гослав Остоич, в Белград гостуваха 
ректорът на Стопанска академия 
доц. д-р Иван Марчевски и предсе-
дателят на Общото събрание проф. 
д-р Борислав Борисов. Целта на 
визитата бе създаването на първи 
контакти и очертаване на основни-
те сфери за сътрудничество. 

Европейският център, който 
има 25 годишна история, опреде-
ля своята мисия като стремеж да 
допринася за мира и развитието 
в Европа. Осъществява междуна-
родно сътрудничество в областта 
на трансфера на знания чрез 

организиране на обучение в ма-
гистърски и докторски програми, 
следдипломно и професионално 
обучение, и специализация. Раз-
вива седем взаимно свързани 
програми: „Развитие на човешките 
ресурси”; „Развитие на природ-
ните ресурси”; „Икономическо 
развитие”; „Научно и технологично 
развитие”; „Устойчиво развитие”; 
„Културно развитие”; „Менидж-
мънт”. Реализира международен 
обмен на научни изследвания в 
различни области. 

Сътрудничеството между Сто-
панска академия и ЕЦМР ще бъде 
насочено към реализиране на 
съвместни обучителни програми 
и участия в научни форуми. Кон-
кретните области на съвместна 
дейност ще бъдат уточнени с 
подписването на договора между 
двете институции при предстоя-
щата визита на проф. Остоич в 
свищовската академия.

Стопанска академия ще си сътрудничи с 
Европейски център за мир и развитие
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Стопанска академия 
участва в два мащабни фо-
рума на национално и меж-
дународно ниво, на които 

бе представено образо-
вателното портфолио. В 
тазгодишното издание на 
изложението „Кандидат-
студентска борса”, което 
обединява висши училища 
и неправителствени об-
разователни институции 
за работа със студенти и 
кандидат-студенти от Бъл-
гария, Академията участва 
във всичките 9 града, къ-
дето се проведе форума – 
София, Пловдив, Монтана, 
Велико Търново, Добрич, 
Варна, Бургас, Хасково и 
Стара Загора. Стопанска 
академия бе представена 
от Галя Божкова – ръково-
дител отдел „Бакалавърско 
и магистърско обучение” и 
Петя Кирилова – старши 

инспектор в същия отдел. 
Отговаряйки на поставени 
въпроси, те запознаха ин-
тересуващи се с условията 
за кандидатстване, приема, 
обучението, социално-би-
товите условия и възмож-
ностите за реализация след 
завършване на висшето 
образование. 

За поредна година Ака-
демията бе представена и 
в международното изло-

жение „Образование без 
граници” – най-посещава-
ното събитие, подкрепено 
от световни образовател-

ни организации, публични 
власти, асоциации, фон-
дации, медии. Гл. ас. д-р 
Юлиян Господинов – коор-
динатор „Образователен 
маркетинг” в АЦККВО, 
и Милена Димитрова – 
секретар в Центъра за 
дистанционно обучение, 
запознаха посетителите 
с възможностите за обу-
чение в ОКС „бакалавър” 
и „магистър”, и ОНС „док-
тор”. Представена бе и 
предлаганата гама от кур-
сове, обучения и специали-
зации към Центъра за про-
фесионално обучение и 
Центъра за следдипломно 
и факултативно обучение.

Своите продукти на из-
ложението рекламираха 

средни училища, учебни 
центрове и университети 
от България, Холандия, 
Германия, Чехия, Слова-
кия, Латвия, Русия, Грузия, 
Молдова, Ирак, Япония 
и Китай. В събитието се 
включиха още Админи-
страцията на Министерски 
съвет, работодатели от 
различни бизнес сектори, 
транспортни и туропера-
торски фирми.

„Кандидатстудентска борса” 
и „Образование без граници” 
представиха Стопанска академия Обучителен курс за 

учители по „Методика 
на преподаването по да-
нъчен контрол, митниче-
ски контрол и финансов 
анализ” организираха 
катедра „Контрол и ана-
лиз на стопанската дей-
ност” и Центърът за про-
фесионално обучение 
към Стопанска академия. 
Инициативата осигури 
възможност на педаго-
гически специалисти от 
профилирани средни 
училища по икономика 
в страната да повишат 
своята квалификация по 
отношение на преподава-
нето на тези дисциплини. 
В двудневния обучителен 
курс участваха 11 учители 
от Пловдив, Пазарджик, 
Мадан, Разград, Търгови-

ще и Севлиево. С „Добре 
дошли в Свищов и в Сто-
панска академия” учас-
тниците приветства проф. 
д-р Георги Иванов – ръко-
водител на катедрата-ор-
ганизатор и зам.-ректор 
„Акредитация и управле-
ние на качеството”.

Курсът е разработен 
съобразно изискванията 
на чл. 49, ал. 5 от Наредба 
№12 от 01.09.2016 г. на МОН 
и бе с обща продължител-
ност 16 учебни часа – 13 
часа теоретична подго-
товка и 3 часа практичес-
ки занятия. Обучаващи по 
отделните направления 
бяха преподаватели от 
катедрата: доц. д-р Ро-
сица Колева – финансов 
анализ; доц. д-р Пепа 
Стойкова и докторант 

Гергана Николова – да-
нъчен контрол; гл. ас. д-р 
Момчил Антов – митниче-
ски контрол. В рамките на 
обучението академичните 
преподаватели дискути-
раха с учителите редица 
проблеми, свързани с 
преподаването на тези 
дисциплини. Коменти -
рани бяха и техники за 
професионалното препо-
даване на материята, на 
достъпен за учениците 
език. След обучението 
всеки учител получи Сер-
тификат по Образец №14 
от Наредбата на МОН, по-
дписан от ректора на Сто-
панска академия, който 
е и основание за при-
съждане на един кредит 
(необходим за годишното 
атестиране). 

Академични преподаватели обучаваха учители 
от профилирани икономически училища

Конк урс за есе на 
тема „Аз, България и Ев-
ропейския съюз - 10 годи-
ни по-късно“ организира 
катедра „Стратегическо 
планиране“ за студенти-
те в Стопанска академия. 
В конкурса участваха 
37 студенти от 1, 2, 3 и 4 
курс, от специалностите 
„Публична администра-
ция“, „Стратегическо и 
бизнес планиране“, „Мар-
кетинг“, „Застраховане 
и социално дело“, „Фи-
нанси“, „Счетоводство 
и контрол“, „Бизнес ин-
форматика“, „Стопанско 
управление“, „Аграрна 
икономика“ и „Между-
народни икономически 
отношения“. Участници-
те презентираха своите 
разработки пред жури, 
председателствано от 
проф. д-р Маргарита Бо-
гданова – ръководител 
катедра „Стратегическо 
планиране“ и членове 
– преподаватели от ка-
тедрата и Ахмед Куйтов 
– председател на Управи-
телния съвет на Сдруже-
ние „Институт Перспек-
тиви“. В приветствието си 
към участниците, проф. 
Богданова заяви: „За нас 
е интересно да чуем Ва-
шето мнение по един из-
ключително важен въп-
рос, свързан с мястото и 
ролята на България в ЕС 
и къде виждате Вашето 

лично място в целия този 
процес“. 

Студентите предста-

виха своите виждания, 
лични мнения, наблюде-
ния, сравнения, очаква-
ния, нагласи и възприя-
тия по темата на конкур-
са. Част от тях акцентира-
ха върху ретроспекцията 
на изминалия 10-годишен 
период, а други погледна-
ха напред в бъдещето, 
в перспектива. Журито 
оценяваше есетата по 
3 критерия – собствено 
мнение, обосновка на 
разработката и презен-
тационни умения на ав-
тора, в т.ч. и отговор на 
поставените от присъст-
ващите въпроси. Орга-
низаторите на проявата 
изненадаха участниците 
с множество награди. 

Първото място журито 

присъди на Христо Топа-
лов – 4 курс, спец. „Стра-
тегическо и бизнес пла-

ниране“. На второ място 
се класира Александър 
Борисов – 3 курс, спец. 
„Публична администра-
ция“, а трето място зае 
първокурсничката Петя 
Маркова от спец. „Фи-
нанси“. Катедра „Стра-
тегическо планиране“ 
и Сдружение „Институт 
Перспективи“ ще пре-
доставят възможност за 
трима отличени в конкур-
са студенти да участват в 
два проекта за междуна-
роден младежки обмен 
през 2017 г. – двама сту-
денти ще бъдат през ля-
тото в Италия и един – в 
Словакия. Специални и 
допълнителни награди 
получиха още седем сту-
денти.

Студенти се конкурираха с есе на тема 
„Аз, България и ЕС - 10 години по-късно“
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Делегация от Стопан-
ска академия „Димитър 
А. Ценов”, водена от 
ректора доц. д-р Иван 
Марчевски, бе на ра-
ботно посещение в Еги-
пет, където се срещна 
с ръководствата, пре-
подаватели и студен-
ти от различни висши 
училища. В състава на 
делегацията от Свищов 
бяха още директорът 
на Центъра за между-
народна дейност – доц. 
д-р Маруся Смокова, 
директорът на Центъра 
за дистанционно обуче-
ние – доц. д-р Драгомир 
Илиев, ръководителят на 
катедра „Икономика и 
управление на туризма” 
– доц. д-р Петя Ивано-
ва и координаторът на 
Евро-арабския център 
при Стопанска акаде-
мия – проф. д.ик.н., д.п.н. 
Карим Наама.

Първото посещение 
бе във Висшия институт 
за специфични изслед-
вания в гр. Гиза, с който 
Стопанска академия 
има сключен рамков 
договор за сътрудни-
чество. В обръщението 

си към студентите, доц. 
Марчевски заяви, че 
обучението в Стопанска 

академия, ще отвори 
пред тях нови хоризонти, 
ще ги направи граждани 
на света. В презентация 
пред студенти и препо-
даватели, доц. Смокова 
представи магистърски-
те и докторските програ-
ми, които свищовска-
та академия развива, 
условията за прием и 
настаняване, срокове 
за кандидатстване и 
необходими документи. 
По време на презента-
цията, президентът на 
Висшия институт – проф. 

д-р Моксен Ел Батран, 
който бе сред гостите 
на честването на 80-го-

дишнината в Стопанска 
академия сподели, че 
при визитата си е усе-
тил академизма и затова 
застава зад инициатива-
та именно свищовското 
висше училище да обу-
чава египетски студенти 
в представените ОКС 
„магистър” и ОНС „док-
тор”. Проф. Ел Батран, 
който е и зам.-декан на 
Аграрния факултет в Ка-
ирския университет, пое 
ангажимент да оказва 
съдействие при подго-
товката на документи 

за кандидатстване в 
Стопанска академия на 
техните студенти. Гости-
те от Свищов проведоха 
и разширена среща с 
декани на факултети и 
ръководители на кате-
дри от Висшия институт 
в Гиза, чийто интерес 
беше насочен основно 
към програми, свързани 
с туризма и хотелиер-
ския бизнес. Домакини-
те обсъдиха с гостите 
възможността препо-
даватели от Стопанска 
академия да участват 
в научна конференция, 
която ще бъде в облас-
тта на икономиката, ту-
ризма, маркетинга и 
управлението, и в която 
ще бъдат поканени за 
участие и други висши 
училища от Египет.

В рамките на визитата 
си в Египет, делегацията 
от Стопанска академия 
проведе работни срещи 
и в две висши учебни 
заведения в столицата. 
В Каирския университет 
срещата бе с декана, 
зам.-декана и препо -
даватели от Аграрния 
факултет. Двете страни 

обсъдиха възможнос-
ти за сътрудничество 
при обмен на препо -
даватели, съвместни 
научни изследвания и 
участия в проекти. По 
време на посещение в 
Канадския универси-
тет в Кайро гостите от 
Свищов се срещнаха с 
декана на икономичес-
кия факултет и препо-
даватели. Сред темите 
на разговора бе обсъж-
даната по-рано идея от 
страна на египетските 
партньори, в Стопанска 
академия да се органи-
зира лятно училище по 
бизнес администрация. 
Двете страни обсъдиха и 
одобриха програмата за 
обучението и уточниха, 
че лятното училище за 
египетските студенти в 
Свищов ще бъде през м. 
август 2017 г. По време 
на визита си гостите от 
Свищов представиха и 
възможностите за обу-
чение по магистърски 
и докторски програми 
в Стопанска академия 
на възпитаници на Ка-
надския университет в 
Кайро.

Делегация от Стопанска академия посети университети в Египет 

За втора поредна го-
дина възпитаници на Сто-
панска академия  взеха 
участие във второто за 
България издание на 
международното сту -
дентско състезание за 
финансови аналитици 
– „CFA Institute Research 
Challenge 2017”, органи-
зирано от CFA Society 
Bulgaria. Условието на 
състезанието бе извърш-
ване на финансов анализ 
на публична компания, 
търгувана на българския 
капиталов пазар, изгот-
вяне на доклад за финан-
совата оценка на компа-
нията на английски и пос-
ледващо представяне на 
резултатите под формата 
на презентация, отново 
на английски език. Зада-
чата пред участващите 
студентски екипи се със-
тоеше в направата на фи-
нансов анализ на Първа 
инвестиционна банка АД 
– една от водещите пуб-
лични компании на бъл-
гарския капиталов пазар. 
Всеки анализ трябваше 
да следва определени 
структура и съдържание 

с аргументирана препо-
ръка пред инвеститорите 
по стандарта „Buy, Hold or 
Sell”. Според правилата 
за участие, за включване 
в състезанието се изис-
кваше сформирането на 
екипи от студенти под 
научното ръководство на 
преподаватели от акаде-
мичния състав. 

Стопанска академия 
бе представена с два 
конкурентни отбора. Пър-
вият отбор бе в състав 
Беатрис Любенова и Ге-
орги Йорданов – IV курс, 
спец. „Финанси” и До-
брин Тодоров – II курс, 
спец. „Счетоводство и 
контрол” с академичен 
наставник доц. д-р Ане-
лия Радулова. Вторият 
отбор бе сформиран от 
третокурсниците Анна 
Ангелова, Габриела Геор-
гиева и Антонио Славков, 
и четвъртокурсниците 
Александра Петрова и 
Антоанета Кулаксъзова 
от спец. „Финанси” с ака-
демичен наставник доц. 
д-р Александър Ганчев. 
Работата на екипите бе 
подпомагана от индуст-

риални ментори – пред-
ставители на практиката 
и сертифицирани финан-
сови аналитици. Докто-
рантите Калоян Петков, 
Никола Илиев и Даниел 
Николаев от катедра „Фи-
нанси и кредит” подпомог-
наха популяризирането на 
състезанието и селектира-
нето на участници за двата 
екипа от студенти – финан-
сови аналитици.

За победители в състе-
занието за втора поред-
на година бяха избрани 
участниците от Амери-
кански университет в 
България, но по решение 
на организаторите бяха 
обявени отборите в топ 5, 
където признание получи 
първият отбор на Стопан-
ска академия. Според 
ръководителя на кате-
дра „Финанси и кредит” 
– проф. д-р Андрей Заха-
риев, достойното пред-
ставяне на двата студент-
ски отбора от Стопанска 
академия в националния 
кръг от състезанието, е 
резултат и от устойчива 
работа на преподавате-
лите от катедрата. 

Свищовски студенти с призово класиране в 
национално състезание за финансови аналитици

Първо място в конкурс, 
организиран от Комисията 
за защита на потребители-
те и Посолството на САЩ в 
България, завоюва студент-
ка от Стопанска академия, 
която за първи път участва 
в национална проява със 
състезателен характер. 
Конкурсът бе на тема „Ако 
знаете Вашите права при 
онлайн пазаруване, няма да 
сгрешите!”, като участници-
те в него можеха да се кон-

курират със свое есе, плакат или видеоклип. 
Ивана Атанасова е третокурсничка от спец. „Ико-

номика на туризма” и спечели първото място с есе по 
темата на националния конкурс. В своята разработка 
тя припомня първия опит за създаване на система за 
електронна търговия през 1960 г. и проследява разви-
тието й до наши дни. Според автора на отличеното с 
първа награда есе, онлайн търговията се е развила до 
такава степен, че се очаква след около 20 години тя да е 
основния начин за търговия. Ивана Атанасова посочва 
10-те най-чести пропуска, които правят потребителите 
при онлайн пазаруването и коментира как самите купу-
вачи могат да се защитят и какви права имат в онлайн 
търговията. 

Своята награда свищовската студентка получи 
на официална церемония в Американския център на 
Столичната библиотека. Наградите връчи секретарят 
по икономическите въпроси на Посолството на САЩ 
Сали Берхорст в присъствието на председателя на КЗП 
Димитър Маргаритов.

Първо място в национален 
конкурс завоюва наша студентка
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Въ зпитаници на 20 
средни училища от Бълга-
рия участваха в поредното 
национално ученическо 

състезание по икономика 
в Стопанска академия, 
което се проведе в три 
направления – „Счето -
водство”, „Иновативни 
решения в търговията”, 
„Стартиране на малък биз-
нес”. В трите направления 
участваха общо над 170 
средношколци от три учи-
лища във Враца, 4 училища 
от Свищов и по едно учи-
лище от Генерал Тошево, 
Горна Оряховица, Гулянци, 
Дряново, Долни Дъбник, 
Пирдоп, Пловдив, Попово, 
Русе, Силистра, Сливен, 
Стара Загора и Шумен. 
Съставени от възпитани-
ци на различни училища, 
отборите бяха разпреде-
лени по съответните на-
правления в зали, където 
получиха указания за ре-
шаване на поставените 
им казуси. В помощ на 
ученическите отбори бяха 
26 ментори – докторанти и 
изявени студенти-отлични-
ци, участници в редица на-
ционални и международни 
състезания. В състава 
на журитата, оценяващи 
представянето на ученици-
те във всяко направление, 
освен академични препо-
даватели бяха и предста-
вители на практиката.

В направление „Счето-
водство” знания преме-
риха 33 ученици, разпре-
делени в 6 екипа, които 
работиха върху три казуса 
от счетоводната практика. 
Всички участници демон-
стрираха способности при 
попълването на докумен-
ти, знания относно при-
ключването на счетовод-
ни сметки и изготвянето 
на оборотна ведомост, и 
умело упражниха контрол-

ната функция на счетовод-
ството. 

Направление „Инова-
тивни решения в търговия-

та” провокира за участие 
40 ученици, разпределени 
в 9 екипа. Казусът, който 
им беше поставен изис-

кваше от екипите да раз-
работят и представят кон-
цепция за оптимизиране 
на търговската дейност на 
конкретна търговска вери-
га. От екипите се очакваше 
да предложат иновативни 
методи или канали за реа-
лизация на продуктите, 
както и конкретни стиму-
лиращи продажбата ме-
роприятия, насочени към 
клиентите, доставчиците 
и персонала.

Най-голям брой учас-
тници – 75 ученици от 12 
училища, предизвика със-
тезанието в направление 
„Стартиране на малък биз-
нес”. Казусът към сформи-
раните 18 екипа бе свързан 
с: избор на правна форма 
за регистриране на фирма-
та; определяне предмета 
на дейност и местополо-
жението на предприятие-
то; дефиниране на пазар-
ната среда, необходимите 
ресурси и източници на 
финансиране; формулира-
не на очакваните резулта-
ти и оформяне на виждане 

за развитието на бизнеса 
в краткосрочен план. 

Стопанска академия 
проведе ученическо със-
тезание по икономика за 
възпитаниците на Финан-
сово-стопанска гимназия 
„Васил Левски”, Добрич 
в направление „Застра-
ховане и осигуряване”. 
Състезанието, което бе 
организирано от катедра 
„Застраховане и социално 
дело”, се проведе за трети 
път (на първото състеза-
ние през 2015 г. домакин 
бе СА, а през 2016 г. сред-
ношколската надпревара 
бе в онлайн вариант). За 
тазгодишното издание, в 
елитното добричко учили-
ще гостува екип от препо-
даватели към катедрата-
организатор в лицето на 
доц. д-р Николай Нинов – 

зам.-ректор на Стопанска 
академия по „Студентска 
политика и институционал-
ни комуникации”, доц. д-р 
Румен Ерусалимов – ръ-
ководител на катедрата и 
доц. д-р Венцислав Васи-
лев – координатор в дис-
танционно обучение.

Стартът на състеза-
нието бе даден в един от 
мултимедийните кабинети 
на ФСГ, където гостите от 
Свищов бяха представени 
от директора на гимна-
зията Ангел Христов и от 
Миглена Стефанова – учи-
тел по специализирани 
дисциплини в областта на 
застраховането и осигу-
ряването. Състезателните 
казуси бяха предварител-
но раздадени на заяви-
лите участие в състеза-
нието ученици от ХІ и ХІІ 
клас, разделени в общо 
7 отбора. Всеки отбор 
имаше свой ментор, като 
в тази роля влязоха вто-
рокурсници от спец. ЗСД 
при СА и ученици от ХІІ 
клас, участници в онлайн 

версията на състезание-
то. Предизвикателството, 
което отправиха органи-
заторите, бе свързано с 
това, състезателите да се 
превъплътят в ролята на 
мениджърски екип на зас-
трахователно дружество, 
който осъзнава актуални-
те пазарни потребности, 
предизвикателствата на 
променящата се околна 
среда и високите изиск-
вания на клиентите в сфе-
рата на застраховането. 
От тях се изискваше пер-
манентен трезв анализ и 
изпреварващи действия 
по пътя към отстояване 
лидерската позиция на 
съответното дружество на 
българския застраховате-
лен пазар и евентуалното 
навлизане или затвържда-
ване на позициите на чужд 
пазар. Тричленното жури 
от академичните препода-
ватели, което оценяваше 
представянето на отбо-
рите, бе подпомогнато от 
Стефан Костов – кадър 
на специалност „Застра-
ховане и социално дело”, 
който понастоящем работи 
в ЗАД ДЗИ клон Добрич. 

Национално ученическо 
състезание по икономика 
организира Стопанска ака-
демия в направление „Мит-
нически и данъчен кон-
трол” за средношколци от 
три града, обучаващи се в 

специалност „Митническа 
и данъчна администрация”. 
Организатор на състезани-
ето бе катедра „Контрол 
и анализ на стопанската 
дейност” при свищовската 
академия, а домакин на 
проявата беше Национал-
ната търговска гимназия в 
Пловдив. В надпреварата 
се включиха и ученици от 

ПГ по икономика и менидж-
мънт – Пазарджик и ПГ „В. 
Димитров” – Мадан. При-
ветствие към участниците 
отправи доц. д-р Росица 
Колева – декан на факултет 
„Стопанска отчетност”, а 
регламента и подготвения 
от академичните препо-
даватели казус разясниха 
пред учениците доц. д-р 
Пепа Стойкова и гл. ас. д-р 
Момчил Антов. В ученичес-
ката надпревара участваха 
общо 40 средношколци, 
разпределени в 10 отбора. 
Те бяха поставени в реал-
на среда и трябваше да се 
превъплътят в ролите на 
митнически и данъчни ин-
спектори. Въз основа на 
контролните си действия, 
които извършваха по казу-
са, екипите установиха две 
нарушения от страна на по-
сочената фирма-вносител 
– митническа контрабанда 
и митническа измама с цел 
избягване заплащането на 
вносни митни сборове. В 
ролята си пък на данъчни 
инспектори, средношкол-
ците трябваше да опишат 
какви проверки биха из-
вършили за да удостове-
рят правомерността на 
декларирани разходи от 
фирмата.

Освен за класираните 
на призовите места отбори, 
организаторите в различ-
ните направления връчиха 

специални и поощрителни 
отличия, награди осигуриха 
и представители на биз-
неса. Всички участващи в 
националните състезания 
ученици получиха сертифи-
кат, който им дава правото 
да бъдат приети за студенти 
в Стопанска академия по 
първа желана специалност 
и форма на обучение. 

Национални ученически състезания 
проведе СА в Свищов, Добрич и Пловдив
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