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НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА – X ИЗДАНИЕ
Десетото за С топанска академия издание на
най-големия форум за студентски 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 Марчевски. Той подчерта, че
работата на университетите е не само да подготвят
специалисти, но и да осъществяват връзката между
работодателите и техните
бъдещи сътрудници в лицето на младите хора, които
обучават. „В ситуация, когато се твърди, че търсенето
на икономисти намалява, е
много важно да се види, че
бизнесът е тук, защото има
нужда от млади специалисти с икономическа квалификация и ги търси на правилните 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

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

на всички участващи фирми
за възможностите, които
предоставят за младите
хора от Стопанска академия.
Приветствия към участниците отправиха и официалните гости на откриването:
Светлозар Петров – управител на JobTiger; Светла
Маринова – представител
на Нестле България; Анелия
Димитрова – зам.-кмет на
община Свищов.
Форумът даде възм ож
ност на студентите да по-

тели на фирмите
ак т уални теми,
свързани с пазара на труда, да
се информират
за предлаганит е с т а жан т ск и
прог рами и свободни работни
позиции, да обсъждат с работодателите какви са техните
изисквания. Сред ползите за младите хора бе и
осъществяването на пряк

контакт с HR-специалисти,
чрез който се избягва неудобството на дългия процес
по селекция на кандидатстващите за работа. По
традиция, през дните на
кариерата беше организирано и предварително
обучение, което проведе
управителят на JobTiger.
Той запозна студентите с
каналите, по които могат
да търсят работни или стажантски позиции, посочи
важни детайли при подготовката на автобиография

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

В рамките на Националните дни на кариерата,
в Стопанска академия се
проведе и майсторски клас
с експерт от практиката.
Аглика Адамова – директор „Човешки ресурси” на
българска верига ресторанти, проведе обучение за
студентите от специалност
„Икономика на туризма” по
дисциплината „Франчайзинг в туризма”. Гост-лекторът представи структурата
на веригата и развивания от
нея франчайз, отделите във
фирмата, позиционирането й на
пазара в България
и в други страни.
Аглика А дамова
разказа пред свищовските студенти как фирмата
подкрепя младите
хора чрез новата
си програма за
платен стаж, обвързан с издръжката на студенти
по време на обучението им във висше училище и осигуряването на
работа.

Договор за партньорство Стопанска академия ще си сътрудничи с
Европейски център за мир и развитие
сключи катедра ЗСД с БАЗБ
Ръководителят на първата в
страната катедра по „Застраховане и социално дело” при Стопанска
академия „Димитър А. Ценов” –
доц. д-р Румен Ерусалимов и председателят на Управителния съвет
на Българската асоциация на застрахователните брокери – Ивета
Кунова, ратифицираха договор за
партньорство и сътрудничество
между двете институции. Целите,
вписани в договора, най-общо се
заключават в намерения за съвместна дейност за осъществяване
на целенасочена политика за ефективна професионална реализация
на завършилите специалност „Застраховане 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
ст удентите за професионална
реализация и кариерно развитие, посредством повишаване на

ефективността при теоретичното
и практическо обучение в съответните образователни програми чрез
съвременни високоефективни методи и образователни технологии.
Страните договориха и провеждане на следдипломно обучение,
специализация и допълнителна
квалификация на членове на БАЗБ.
Планувани са организиране и
провеждане на съвместни научнопрактически конференции, кръгли
маси и семинари, студентски и ученически състезания, обсъждания
на експертно ниво на проекти на
нормативни документи в областта
на застраховането и осигуряването. 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 потребностите на застрахователния и осигурителен бизнес, и в частност на БАЗБ.

Договор за сътрудничество
предстои да бъде подписан в Свищов между Стопанска академия
„Димитър А. Ценов” и Европейски
център за мир и развитие (ЕЦМР).
Това стана ясно още на първата
официална среща между ръководителите на двете институции. По
покана на изпълнителния директор
на Европейския център – проф. Негослав Остоич, в Белград гостуваха
ректорът на Стопанска академия
доц. д-р Иван Марчевски и председателят на Общото събрание проф.
д-р Борислав Борисов. Целта на
визитата бе създаването на първи
контакти и очертаване на основните сфери за сътрудничество.
Европейският център, който
има 25 годишна история, определя своята мисия като стремеж да
допринася за мира и развитието
в Европа. Осъществява международно сътрудничество в областта
на трансфера на знания чрез

организиране на обучение в магистърски и докторски програми,
следдипломно и професионално
обучение, и специализация. Развива седем взаимно свързани
програми: „Развитие на човешките
ресурси”; „Развитие на природните ресурси”; „Икономическо
развитие”; „Научно и технологично
развитие”; „Устойчиво развитие”;
„Културно развитие”; „Мениджмънт”. Реализира международен
обмен на научни изследвания в
различни области.
Сътрудничеството между Стопанска академия и ЕЦМР ще бъде
насочено към реализиране на
съвместни обучителни програми
и участия в научни форуми. Конкретните области на съвместна
дейност ще бъдат у точнени с
подписването на договора между
двете институции при предстоящата визита на проф. Остоич в
свищовската академия.
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„Кандидатстудентска борса” Академични преподаватели обучаваха учители
и „Образование без граници” от профилирани икономически училища
представиха Стопанска академия
Стопанска академия
участва в два мащабни форума на национално и международно ниво, на които

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

бе представено образователното портфолио. В
тазгодишното издание на
изложението „Кандидатстудентска борса”, което
обединява висши училища
и неправителствени образователни институции
за работа със студенти и
кандидат-студенти от България, Академията участва
във всичките 9 града, където се проведе форума –
София, Пловдив, Монтана,
Велико Търново, Добрич,
Варна, Бургас, Хасково и
Стара Загора. Стопанска
академия бе представена
от Галя Божкова – ръководител отдел „Бакалавърско
и магистърско обучение” и
Петя Кирилова – старши

ни организации, публични
власти, асоциации, фондации, медии. Гл. ас. д-р
Юлиян Господинов – координатор „Образователен
маркетинг” в АЦККВО,
и Милена Димитрова –
секретар в Цент ъра за
дистанционно обучение,
запознаха посетителите
с възможностите за обучение в ОКС „бакалавър”
и „магистър”, и ОНС „доктор”. Представена бе и
предлаганата гама от курсове, обучения и специализации към Центъра за професионално обучение и
Центъра за следдипломно
и факултативно обучение.
Своите продукти на изложението рекламираха

инспектор в същия отдел.
Отговаряйки на поставени
въпроси, те запознаха интересуващи се с условията
за кандидатстване, приема,
обучението, социално-битовите условия и възможностите за реализация след
завършване на висшето
образование.
За поредна година Академията бе представена и
в международното изло-

средни училища, учебни
центрове и университети
от България, Холандия,
Германия, Чехия, Словакия, Латвия, Русия, Грузия,
Молдова, Ирак, Япония
и Китай. В събитието се
вк лючиха още А дминистрацията на Министерски
съвет, работодатели от
различни бизнес сектори,
транспортни и туроператорски фирми.

Обучителен к урс за
у чители по „Методика
на преподаването по данъчен контрол, митнически контрол и финансов
ана лиз” организира ха
катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” и Центърът за професиона лно обу чение
към Стопанска академия.
Инициативата осиг ури
възможност на педагогически специалисти от
профилирани средни
училища по икономика
в страната да повишат
своята квалификация по
отношение на преподаването 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 Стопанска академия” участниците приветства проф.
д-р Георги Иванов – ръководител на катедрата-организатор и зам.-ректор
„Акредитация и управление 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 продължителност 16 учебни часа – 13
часа теоретична подготовка и 3 часа практически занятия. Обучаващи по
отделните направления
бяха преподаватели от
катедрата: доц. д-р Росица Колева – финансов
ана лиз; доц. д-р Пепа
Стойкова и док торант

Гергана Николова – данъчен контрол; гл. ас. д-р
Момчил Антов – митнически контрол. В рамките на
обучението академичните
преподаватели дискутираха с учителите редица
проблеми, свързани с
преподаването на тези
дисциплини. Коментирани бяха и техники за
професионалното преподаване на материята, на
достъпен за учениците
език. След обучението
всеки учител получи Сертификат по Образец №14
от Наредбата на МОН, подписан от ректора на Стопанска академия, който
е и основание за присъждане на един кредит
(необходим за годишното
атестиране).

Студенти се конкурираха с есе на тема
„Аз, България и ЕС - 10 години по-късно“
Конк у р с з а е се на
тема „Аз, България и Европейския съюз - 10 години по-късно“ организира
катедра „Стратегическо
планиране“ за студентите в Стопанска академия.
В конк урса участваха
37 студенти от 1, 2, 3 и 4
курс, от специалностите
„Публична администрация“, „Стратегическо и
бизнес планиране“, „Маркетинг“, „Застраховане
и социално дело“, „Финанси“, „Счетоводство
и контрол“, „Бизнес информатика“, „Стопанско
управление“, „Аграрна
икономика“ и „Международни икономически
отношения“. Участниците презентираха своите
разработки пред жури,
председателствано от
проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител
катедра „Стратегическо
планиране“ и членове
– преподаватели от катедрата и Ахмед Куйтов
– председател на Управителния съвет на Сдружение „Институт Перспективи“. В приветствието си
към участниците, проф.
Богданова заяви: „За нас
е интересно да чуем Вашето мнение по един изключително важен въпрос, свързан с мястото и
ролята на България в ЕС
и къде виждате Вашето

лично място в целия този
процес“.
Студентите предста-

присъди на Христо Топалов – 4 курс, спец. „Стратегическо и бизнес пла-

виха своите виждания,
лични мнения, наблюдения, сравнения, очаквания, нагласи и възприятия по темата на конкурса. Част от тях акцентираха върху ретроспекцията
на изминалия 10-годишен
период, а други погледнаха напред в бъдещето,
в перспектива. Журито
оценяваше есетата по
3 критерия – собствено
мнение, обосновка на
разработката и презентационни умения на автора, в т.ч. и отговор на
поставените от присъстващите въпроси. Организаторите на проявата
изненадаха участниците
с множество награди.
Първото място журито

ниране“. На второ място
се класира Александър
Борисов – 3 курс, спец.
„Публична администрация“, а трето място зае
първокурсничката Петя
Маркова от спец. „Финанси“. Катедра „Стратегическо планиране“
и Сдружение „Институт
Перспек тиви“ ще предоставят възможност за
трима отличени в конкурса студенти да участват в
два проекта за международен младежки обмен
през 2017 г. – двама студенти ще бъдат през лятото в Италия и един – в
Словакия. Специални и
допълнителни награди
получиха още седем студенти.
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Делегация от Стопанска академия посети университети в Египет
Делегация от Стопанска академия „Димитър
А. Ценов”, водена от
ректора доц. д-р Иван
Марчевски, бе на работно посещение в Египет, където се срещна
с ръководствата, преподаватели и ст уденти от различни висши
училища. В състава на
делегацията от Свищов
бяха още дирек торът
на Центъра за международна дейност – доц.
д-р Маруся Смокова,
директорът на Центъра
за дистанционно обучение – доц. д-р Драгомир
Илиев, ръководителят на
катедра „Икономика и
управление на туризма”
– доц. д-р Петя Иванова и координаторът на
Евро-арабския център
при Стопанска академия – проф. д.ик.н., д.п.н.
Карим Наама.
Първото посещение
бе във Висшия институт
за специфични изследвания в гр. Гиза, с който
С т опанска ака демия
има ск лючен рамков
договор за сътрудничество. В обръщението

си към студентите, доц.
Марчевски за яви, че
обучението в Стопанска

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

ака демия, ще отвори
пред тях нови хоризонти,
ще ги направи граждани
на света. В презентация
пред студенти и преподаватели, доц. Смокова
представи магистърските и докторските програми, които свищовската академия развива,
условията за прием и
настаняване, срокове
за кандид атстване и
необходими документи.
По време на презентацията, президентът на
Висшия институт – проф.

дишнината в Стопанска
академия сподели, че
при визитата си е усетил академизма и затова
застава зад инициативата именно свищовското
висше училище да обучава египетски студенти
в представените ОКС
„магистър” и ОНС „доктор”. Проф. Ел Батран,
който е и зам.-декан на
Аграрния факултет в Каирския университет, пое
ангажимент да оказва
съдействие при подготовката на документи

Свищовски студенти с призово класиране в
национално състезание за финансови аналитици
За втора поредна година възпитаници на Стопанска академия взеха
участие във второто за
Бъ лг ария из д ани е на
меж ду народното с т удентско състезание за
финансови ана литици
– „CFA Institute Research
Challenge 2017”, организирано от CFA Society
Bulgaria. Условието на
състезанието бе извършване на финансов анализ
на публична компания,
търгувана на българския
капиталов пазар, изготвяне на доклад за финансовата оценка на компанията на английски и последващо представяне на
резултатите под формата
на презентация, отново
на английски език. Задачата пред участващите
студентски екипи се състоеше в направата на финансов анализ на Първа
инвестиционна банка АД
– една от водещите публични компании на българския капиталов пазар.
Всеки анализ трябваше
да следва определени
структура и съдържание

с аргументирана препоръка пред инвеститорите
по стандарта „Buy, Hold or
Sell”. Според правилата
за участие, за включване
в състезанието се изискваше сформирането на
екипи от студенти под
научното ръководство на
преподаватели от академичния състав.
Стопанска академия
бе представена с два
конкурентни отбора. Първият отбор бе в състав
Беатрис Любенова и Георги Йорданов – IV курс,
спец. „Финанси” и Добрин Тодоров – II курс,
спец. „Счетоводство и
контрол” с академичен
наставник доц. д-р Анелия Радулова. Вторият
отбор бе сформиран от
треток урсниците Анна
Ангелова, Габриела Георгиева и Антонио Славков,
и четвърток урсниците
А лександра Петрова и
Антоанета Кулаксъзова
от спец. „Финанси” с академичен наставник доц.
д-р Александър Ганчев.
Работата на екипите бе
подпомагана от индуст-

риални ментори – представители на практиката
и сертифицирани финансови аналитици. Докторантите Калоян Петков,
Никола Илиев и Даниел
Николаев от катедра „Финанси и кредит” подпомогнаха популяризирането на
състезанието и селектирането на участници за двата
екипа от студенти – финансови аналитици.
За победители в състезанието за втора поредна година бяха избрани
участниците от Американски университет в
България, но по решение
на организаторите бяха
обявени отборите в топ 5,
където признание получи
първият отбор на Стопанска академия. Според
ръководителя на катедра „Финанси и кредит”
– проф. д-р Андрей Захариев, достойното представяне на двата студентски отбора от Стопанска
академия в националния
кръг от състезанието, е
резултат и от устойчива
работа на преподавателите от катедрата.

за кандид атс тване в
Стопанска академия на
техните студенти. Гостите от Свищов проведоха
и разширена среща с
декани на факултети и
ръководители на катедри от Висшия институт
в Гиза, чийто интерес
беше насочен основно
към програми, свързани
с туризма и хотелиерския бизнес. Домакините обсъдиха с гостите
възможност та преподаватели от Стопанска
академия да участват
в научна конференция,
която ще бъде в областта на икономиката, туризма, маркет инга 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 възможности за сътрудничество
при обмен на препо д аватели, съвместни
научни изследвания и
участия в проекти. По
време на посещение в
Кана дския университет в Кайро гостите от
Свищов се срещнаха с
декана на икономическия факултет и преподаватели. Сред темите
на разговора бе обсъжданата по-рано идея от
страна на египетските
партньори, в Стопанска
академия да се организира 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 обучение по магистърски
и докторски програми
в Стопанска академия
на възпитаници на Канадския университет в
Кайро.

Първо място в национален
конкурс завоюва наша студентка
Първо място в конкурс,
организиран от Комисията
за защита на потребителите и Посолството на САЩ в
България, завоюва студентка от Стопанска академия,
която за първи път участва
в национална проява със
състезателен харак тер.
Конкурсът бе на тема „Ако
знаете Вашите права при
онлайн пазаруване, няма да
сгрешите!”, като участниците в него можеха да се конкурират със свое есе, плакат или видеоклип.
Ивана Атанасова е третокурсничка от спец. „Икономика 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 развитието 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 купувачи 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.
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Национални ученически състезания
проведе СА в Свищов, Добрич и Пловдив
Възпитаници на 20
средни училища от България участваха в поредното
национално ученическо

ната функция на счетоводството.
Направление „Иновативни решения в търговия-

състезание по икономика
в Стопанска академия,
което се проведе в три
направления – „Счетоводство”, „Иновативни
решения в търговията”,
„Стартиране на малък бизнес”. В трите направления
участваха общо над 170
средношколци от три училища във Враца, 4 училища
от Свищов и по едно училище от Генерал Тошево,
Горна Оряховица, Гулянци,
Дряново, Долни Дъбник,
Пирдоп, Пловдив, Попово,
Русе, Силистра, Сливен,
Стара Загора и Шумен.
Съставени от възпитаници на различни училища,
отборите бяха разпределени по съответните направления в зали, където
получиха указания за решаване на поставените
им казуси. В помощ на
ученическите отбори бяха
26 ментори – докторанти и
изявени студенти-отличници, участници в редица национални и международни
състезания. В състава
на журитата, оценяващи
представянето на учениците във всяко направление,
освен академични преподаватели бяха и представители на практиката.
В направление „Счетоводство” знания премериха 33 ученици, разпределени в 6 екипа, които
работиха върху три казуса
от счетоводната практика.
Всички участници демонстрираха способности при
попълването на документи, знания относно приключването на счетоводни сметки и изготвянето
на оборотна ведомост, и
умело упражниха контрол-

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

за развитието на бизнеса
в краткосрочен план.
Стопанска академия
проведе ученическо състезание по икономика за
възпитаниците на Финансово-стопанска гимназия
„Васил Левски”, Добрич
в направление „Застраховане и осиг уряване”.
Състезанието, което бе
организирано от катедра
„Застраховане и социално
дело”, се проведе за трети
път (на първото състезание през 2015 г. домакин
бе СА, а през 2016 г. средношколската надпревара
бе в онлайн вариант). За
тазгодишното издание, в
елитното добричко училище гостува екип от преподаватели към катедратаорганизатор в лицето на
доц. д-р Николай Нинов –

кваше от екипите да разработят и представят концепция за оптимизиране
на търговската дейност на
конкретна търговска верига. От екипите се очакваше
да предложат иновативни
методи или канали за реализация на продуктите,
както и конкретни стимулиращи продажбата мероприятия, насочени към
клиентите, доставчиците
и персонала.
Най-голям брой участници – 75 ученици от 12
училища, предизвика състезанието в направление
„Стартиране на малък бизнес”. Казусът към сформираните 18 екипа бе свързан
с: избор на правна форма
за регистриране на фирмата; определяне предмета
на дейност и местоположението на предприятието; дефиниране на пазарната среда, необходимите
ресурси и източници на
финансиране; формулиране на очакваните резултати и оформяне на виждане

зам.-ректор на Стопанска
академия по „Студентска
политика и институционални комуникации”, доц. д-р
Румен Ерусалимов – ръководител на катедрата и
доц. д-р Венцислав Василев – координатор в дистанционно обучение.
С тарт ът на състезанието бе даден в един от
мултимедийните кабинети
на ФСГ, където гостите от
Свищов бяха представени
от директора на гимназията Ангел Христов и от
Миглена Стефанова – учител по специализирани
дисциплини в областта на
застраховането и осигуряването. Състезателните
казуси бяха предварително раздадени на заявилите участие в състезанието ученици от ХІ и ХІІ
клас, разделени в общо
7 отбора. Всеки отбор
имаше свой ментор, като
в тази роля влязоха второкурсници от спец. ЗСД
при СА и ученици от ХІІ
клас, участници в онлайн

версията на състезанието. Предизвикателството,
което отправиха организаторите, бе свързано с
това, състезателите да се
превъплътят в ролята на
мениджърски екип на застрахователно дружество,
който осъзнава актуалните пазарни потребности,
предизвикателствата на
променящата се околна
среда и високите изисквания на клиентите в сферата на застраховането.
От тях се изискваше перманентен трезв анализ и
изпреварващи действия
по пътя към отстояване
лидерската позиция на
съответното дружество на
българския застрахователен пазар и евентуалното
навлизане или затвърждаване на позициите на чужд
пазар. Тричленното жури
от академичните преподаватели, което оценяваше
представянето на отборите, бе подпомогнато от
Стефан Костов – кадър
на специалност „Застраховане и социално дело”,
който понастоящем работи
в ЗАД ДЗИ клон Добрич.
Национално ученическо
състезание по икономика
организира Стопанска академия в направление „Митнически и данъчен контрол” за средношколци от
три града, обучаващи се в

ПГ по икономика и мениджмънт – Пазарджик и ПГ „В.
Димитров” – Мадан. Приветствие към участниците
отправи доц. д-р Росица
Колева – декан на факултет
„Стопанска отчетност”, а
регламента и подготвения
от академичните преподаватели казус разясниха
пред учениците доц. д-р
Пепа Стойкова и гл. ас. д-р
Момчил Антов. В ученическата надпревара участваха
общо 40 средношколци,
разпределени в 10 отбора.
Те бяха поставени в реална среда и трябваше да се
превъплътят в ролите на
митнически и данъчни инспектори. Въз основа на
контролните си действия,
които извършваха по казуса, екипите установиха две
нарушения от страна на посочената фирма-вносител
– митническа контрабанда
и митническа измама с цел
избягване заплащането на
вносни митни сборове. В
ролята си пък на данъчни
инспектори, средношколците трябваше да опишат
какви проверки биха извършили за да удостоверят правомерността на
декларирани разходи от
фирмата.
Освен за класираните
на призовите места отбори,
организаторите в различните направления връчиха

специалност „Митническа специални и поощрителни
и данъчна администрация”. отличия, награди осигуриха
Организатор на състезани- и представители на бизето бе катедра „Контрол неса. Всички участващи в
и анализ на стопанската националните състезания
дейност” при свищовската ученици получиха сертифиакадемия, а домакин на кат, който им дава правото
проявата беше Национал- да бъдат приети за студенти
ната търговска гимназия в в Стопанска академия по
Пловдив. В надпреварата първа желана специалност
се включиха и ученици от и форма на обучение.
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