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Договор за стартиране
на съвместно обучение в
образователно-квалификационна степен „магистър”, водещ до издаване на
„двойна” диплома, подписаха от Стопанска академия
„Д. А. Ценов” и Донецки национален университет „Василий Стус”. Под документа,
подписан в украинския гр.
Виница, подписи положиха
ректорът на университетадомакин – проф. Роман Гринюк и българският му колега
доц. Иван Марчевски, представляван от зам.-ректора
проф. Георги Иванов.
По силата на сключения
договор, украински студенти ще
се обучават в Свищов в редовна
форма през втория си семестър
от съвместния учебен план, като
ще полагат изпити по дисциплини,
осигурявани от катедра „Финанси
и кредит” при СА „Д. А. Ценов”.

Защитата на дипломната работа
ще бъде в трети семестър пред съвместна държавна изпитна комисия
на двете висши училища.
Партньор на свищовската академия е Икономическият факултет
на Донецкия национален университет, с декан проф. Лариса

Шаулская и катедра
„Финанси и банки”
с ръководител доц.
Александра Лактионовна. Особена заслуга за успешните
връзки между двата
университета има и
зам.-ректорът на Донецкия национален
университет по международните връзки
проф. Татяна Орехова.
Р ъководителят
на катедра „Финанси и кредит” проф.
Андрей Захариев
представи пред завършващи бакалавърска степен
украински студенти философията
на съвместния образователен
продукт, неговите конкурентни
предимства, както и традициите в
обучението и условията за организация на учебния процес в свищов-

ската академия. Доц. Лактионова
връчи на проф. Захариев картина,
изработена от украински студенти, изобразяваща партньорството
между академичните институции
в Свищов и Виница, с монтирани
монети на България, Румъния, Молдова и Украйна.
В рамките на посещението, ръководителят на свищовската делегация проф. Георги Иванов поднесе
поздравителен адрес, подписан от
ректора доц. Иван Марчевски до
академичната общност на украинския университет. Поздравленията
бяха представени на тържествено
заседание на Академичния съвет,
посветено на 80-годишнината на
Донецкия национален университет. Ректорът на украинското
висше училище, проф. Гринюк
връчи сертификат на Стопанска
академия в знак на благодарност
за дългосрочното международно
партньорство в академичен и изследователски план.

Äâàìà ïðîôåñîðè ïîëó÷èõà ìåæäóíàðîäíè ïðèçíàíèÿ

Д

онецкият национален университет „Василий Стус” в
Украйна удостои с почетното звание „Доктор хонорис
кауза” ръководителя на първата
българска катедра по финансови
науки – проф. д-р Андрей Захариев, ръководител на създадената
преди 65 години катедра „Финанси
и кредит” при Стопанска академия. Церемонията по връчване
на почетните символи се проведе в рамките на честванията на
80-годишнината от учредяването
на украинското висше училище.
Удостояването на проф. Заха-

риев с почетното звание е по
решение на Академичния съвет
на Донецкия национален университет, основано върху приноса
на българския учен за укрепване
на партньорските връзки между
двете висши училища и двете
страни, както и във връзка с неговата инициатива по създаване
на съвместен българо-украински
образователен продукт – двойна
диплома по магистърска програма
„Международен финансов мениджмънт” към специалност „Финанси”,
с преподаване на английски език.
Дипломът с почетното звание е под
номер 28 в историята на украинския
университет. В рамките на церемонията бяха удостоени като почетни
доктори и четирима полски професори, включително и почетният
консул на Полша в Украйна.
„Удостояването с почетни звания от чужбина подпомага СА „Д.
А. Ценов” при кандидатстването
с проекти по оперативни програми в рамките на програмния
период 2014-2020 г.”, коментира
проф. Захариев. Присъденото му
отличие се явява първо за учен от
свищовската академия в рамките
на настоящия управленски мандат
2016-2020 г.

П

роф. д-р Никола Янков,
преподавател към катедра
„Маркетинг” в Стопанска
академия е удостоен със званието „Professor Honorificus” на
университета „Валахия”, Румъния.
В рамките на честването на 25-годишнината от основаването на
висшето училище в румънския град
Търговище се проведе тържествено заседание на Университетския
Сенат. Президентът на Сената оповести решението на специална комисия за присъждане на почетното
звание на шест професори – трима
от чужбина (Испания, България (СА

„Д. Ценов”) и Молдова) и трима от
университета „Валахия”. Подчертано бе, че предложенията за удостояване със званието „Professor
Honorificus” са направени за лица,
които работят за развитие на университета и на отношенията с него.
За всеки почетен професор беше
прочетено Лаудацио, а удостоените
със званието произнесоха слово.
В академичното представяне на
проф. Никола Янков бе подчертано,
че в професионалния си живот свищовският преподавател участва в
научни изследвания, обучение и
образование, управление на академични институции, в обществени дейности извън академичните
граници.
За да изрази уважение към домакините, свищовският професор
произнесе словото си на румънски
език. Проф. Янков благодари за
оказаното му признание и подчерта ролята на институциите
за висше образование в създаването на трансгранични мрежи
за развитие на по-периферийни
европейски региони, като обърна
по-специално внимание на Долнодунавския макрорегион, който
обхваща териториите на България
и Румъния.
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Студенти от Стопанска
академия за пореден път
са сред призьорите на националния конкурс „Млад

панска академия активно
участват и печелят награди
в ежегодните издания на
своеобразната надпрева-

икономист”, организиран
от Съюза на икономистите
в България. Тазгодишното,
тринадесето издание на
конкурса, бе на тема „Икономическото неравенство
в 21 век“. Победителите получиха своите награди на
тържествена церемония в
София, посветена на Деня
на икономиста.
Възпитаници на Сто-

ра сред младите икономисти на България. Тази
година двама свищовски
студенти, които участват
за първи път в конкурса,
завоюваха призови места.
В категория „Студенти” на
второ място се класира Беатрис Любенова – 4 курс,
специалност „Финанси”, а
в категория „Докторанти”
втора награда получи Йор-

дан Йорданов – докторант
към катедра „Застраховане и социално дело”.
В рамките на церемонията бе обявена и специалната награда от учредената по инициатива на
преподаватели от катедра
„Финанси и кредит” при
Стопанска академия, фондация „Проф. д-р Минко
Русенов”. Председателят
на фондацията, проф. д-р
Андрей Захариев, връчи
парична премия от 200 лв.
на отличената с Четвърта
специална награда студентка Юлия Неделчева
от Софийски университет
„Св. Климент Охридски”,
участвала в конкурса в
категория „Студенти”. При
награждаването проф. Захариев подчерта силната
историческа връзка между
академията в Свищов и Софийския университет, изразена в градивната роля
на Димитър Ценов като
един от изпълнителите на
завещанието на братята
Евлоги и Христо Георгиеви
при учредяване на Алма
матер в столицата София.

Êàòåäðà „Àãðàðíà èêîíîìèêà“ ãîñòóâà
íà èçëîæåíèå íà áèî ïðîèçâîäèòåëè
По покана на председателя на Българска асоциация „Биопродукти“ –
Албена Симеонова, преподаватели и докторанти от
катедра „Аграрна икономика“ гостуваха на изложение
на био производители. В
стопанството на Албена
Симеонова и Любомир
Любенов – земеделски
производител на зърнени
к улт ури в с. Любеново,
общ. Никопол се състоя
демонстрация на конвенционални и биоторове, специализирана земеделска
техника, лозов посадъчен
материал на нови хибридни
високоустойчиви сортове,
резистентни на болести
(мана, оидиум) и ниски температури (до – 24о).
Катедрата под държа
дългогодишни партньорски взаимоотношения с
асоциация „Биопродукти“и
в резултат на подписан меморандум за сътрудничество са осъществени редица
съвместни мероприятия.
При откриване на събитието край никополското

село, Албена Симеонова
акцентира върху факта,
че е възможно да се осъществява агроекологично
растениевъдство без вредни пестициди, съдържащи
неоникотиноиди (вредни за
пчелите и околната среда)

фицирани вина и здравословна биохрана.
По думите на ръководителя на катедрата – доц. д-р
Марина Николова, всяко
подобно мероприятие обогатява връзката между теоретичните знания и прак-

и като пример посочи съседен масив със слънчоглед.
За съжаление, подчерта
Симеонова, единствено
в България и Румъния все
още е разрешено тяхното
използване. За гостите на
събитието, беше осигурена
дегустация от микровини-

тическата подготовка на
обучаваните ст уденти в
специалност „Аграрна икономика“. Това дава възможност на преподавателите
да подготвят съвременни
професионалисти в съответствие с потребностите
на агробизнеса.

Проект на Стопанска
академия за развитие капацитета на млади учени е
класиран на второ място
от 43 проектни предложения и ще бъде със 100
% външно финансиране с над половин млн.
лева. Това стана ясно
н а п р е ско н ф е р е н ц и я,
където проектният екип
представи целите, дейностите и планираните
резултати. Проектът по
договор BG05M2OP0012.009-0026-С01) е озаглавен „Развитие капацитета
на студентите, докторантите, постдокторантите и
младите учени от Стопанска академия „Димитър
А. Ценов“ – гр. Свищов
за провеждане на иновативни научнопрактически
изследвания в областта
на икономиката, администрацията и управлението“. Ръководителят на
проекта, проф. д-р Георги
Иванов – зам.-ректор по
акредитация и управление на качеството, поясни, че общият размер на
безвъзмездната финансова помощ е 543 171, 24 лв.,
от които 85% (461 695,56
лв.) са европейско финансиране, а 15% (81 475,68
лв.) е размерът на националното съфинансиране.
Проектът ще продължи
до края на 2018 г., а специфичните цели, които си
е поставил екипът са: подобряване на квалификацията, професионалните
знания, умения, ценности
и поведенчески модели на изследователите в
Академията; укрепване
потенциала на студенти,
докторанти, постдокторанти и млади учени, за
провеждане на научни изследвания и тяхното популяризиране; подобряване
привлекателността на научните изследвания чрез
стимулиране интереса на
учащите към научна кариера. Целевата група ще
обхване общо 100 лица,
от които 24 докторанти,
16 студенти, 7 постдокторанти, 7 млади учени и 46
преподаватели.
Пред присъстващите медии, проф. Иванов
представи и другите членове на екипа, в който
са трима координато ри, юрист, счетоводител,
експерт по ЗОП и двама
технически сътрудници.
Ресорните координатори

проф. д-р Пенка Шишманова и доц. д-р Росица Колева поясниха, че по проекта са предвидени общо
14 дейности и представиха конкретни резултати,
които ще бъдат постигнати след реализирането
им. Част от дейностите са
свързани с мобилност на
представители на целевата група, квалификация,
продължаващо обучение,
мотивиране, създаване
на благоприятни условия
за провеждане на научни
изследвания. Успоредно с
това, ще бъдат осигурени
възможности за достъп
до бази данни, облачни
услуги и научна информация на изследователите от целевата група,
подкрепа за участие в
различни форми на изследователска дейност
извън научната организация, разпространение на
научните резултати, вкл.
организиране на национални и международни
научни форуми, развитие
на партньорски мрежи
между български и чуждестранни учени, изследователи, док торанти,
постдокторанти, млади
учени и преподавате ли
за провеждане на научни
изследвания.
Проф. Иванов обобщи,
че в рамките на проекта се планира да бъдат
проведени 23 обучителни
курса за представителите на целева група, да се
осъществят 20 изследователски мобилности и да
бъдат извършени теренни проучвания от 22-ма
представители на целевата група. Освен това,
са планирани два научни
форума и издаване на
годишен монографичен
алманах. Сред очакваните резултати от проекта е
и институционализиране
на докторантско училище
в Стопанска академия. В
края на пресконференцията проф. Иванов изрази
убеденост, че планираните дългосрочни ефекти ще
имат устойчиво положително въздействие върху
научния потенциал на СА
„Д. А. Ценов“ и ще допринесат за утвърждаването
на свищовското висше
училище като научен и
образователен център в
областта на икономиката,
администрацията и управлението, туризма.
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Съвместен дългосрочен проект на Стопанска
ака демия и ЗА Д Булстрад Виена Иншурънс
Груп, озаглавен „Булстрад Академия“, дава
възможност за поредица
организирани квалификационни обучения за
слу жители от застрахователния бранш. Въз
основа на сключен меморандум за стратегическо партньорство между
двете институции, в Стопанска академия се проведе обучение по Застрахователен мениджмънт
(Организация и управление на застраховането) на 19 служители от
структурите на Булстрад
и Булстрад Живот в градовете София, Велико
Търново, Бургас, Монтана, Пазарджик, Русе,
Плевен, Враца, Шумен,
Петрич, Сливен, Хасково,
Пловдив, Варна и Стара
Загора. Първото квалификационно обучение бе
за придобиване на нови
професионални компетентности по професия
„Финансист”, специал-

ност „Застрахователно и
осигурително дело”.
Първия т вип уск на
Булстрад Академия получи своите дипломи на
официална церемония
в реновираната за ла
на Студентския дом на
културата, ремонтирана
и оборудвана с най-модерна презентационна и
аудиовизуална техника
със средства на висшето
училище и с финансовата
подкрепа на застрахователното дружество. Обновената зала Булстрад
бе тържествено открита
непосредствено преди
церемонията по дипломиране на първия випуск.
Ритуалното прерязване
на трикольорната лента
изпълниха ректорът на
Стопанска академия и
главните изпълнителни
директори на Булстрад
Виена Иншурънс Груп и
Булстрад Живот Виена
Иншурънс Груп.
В приветствието си
към дипломантите, ректорът доц. д-р Иван Марчевски подчерта, че за
първи път в България се

реализира толкова ясно
декларирана и изпълнена със съдържание връзка между една утвърдена
на пазара компания с
десетилетни традиции,
която е синоним на за-

които имат желание да
се развиват ежедневно
и да придобиват повече
икономически и управленски знания в областта на
застраховането. Приветствие към първия випуск

страховането, и висшето
училище, което е синоним на икономическото
образование в България.
Главният изп. директор
на Булстрад – Недялко
Чандъров благодари на
Стопанска академия за
това, че е откликнала
за дългосрочно партньорство с компанията
и пояси, че целта на Булстрад Академия е през
нея да преминат хора,

отправи и главният изп.
дирек тор на Булстрад
Живот – Светла Несторова. Тя припомни, че
именно в Свищов е основана застрахователната школа в България.
По думите й, Стопанска
академия е място, исторически свързано със
застраховането, носещо
аромата и атмосферата на застрахователния
бранш. В приветствието

си к ъм дипломантите
Иван Иванов – член на
УС на Булстрад, представи инициативата, като
поясни, че основната
концепция, заложена в
Булстрад Академия, е
идеята да се обедини теоретичното познание с
практическия опит в сферата на застраховането и
всичко това да бъде поднесено по изключително
подходящ и полезен за
съответната аудитория
начин.
Облечени в академични тоги и под звуците на
фанфари, дипломантите
от първия випуск на Булстрад Академия получиха своите свидетелства
на сцената на реновираната зала. Ректорът
на Стопанска академия
връчи дипломите на отличниците на випуска
К лементина Куцарова
и Любомир Андреев, а
другите дипломанти получиха свидетелствата
си от главните изпълнителни дирек тори на
застрахователното дружество.

ÑÀ íàãðàäè íàé-äîáðèòå Äåïóòàò îò óêðàèíñêàòà Ðàäà èçíåñå
àäìèíèñòðàöèè ïî ÑÔÓÊ ëåêöèÿ çà áúëãàðèòå â Óêðàéíà
Тържествена церемония
по обявяване на резултатите и награждаване на
победителите в Годишен

национален конкурс 2017 г.
„Най-добра администрация“
по прилагане на системите
за финансово управление и
контрол (СФУК) в общините
се проведе в Сентръл парк
хотел София. Третото поредно издание на конкурса се
провежда по силата на притежаваната от Стопанска
академия търговска марка.
На събитието присъстваха
кметове, заместник-кметове, секретари на общини,
представители на админи-

страцията на Министерски
съвет, Министерство на
финансите, Изпълнителна
агенция „Одит на средствата

от Европейския съюз“, Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция, Институт по публична
администрация, Фондация
за реформа в местното самоуправление, преподаватели от Стопанска академия
и други висши училища, студенти, медии и гости.
Форумът откри проф.
д-р Георги Иванов, заместник-ректор на Стопанска
академия „Д. А. Ценов“ и
член на Сметната палата на

Република България. Приветствие към участниците
отправи и Павел Иванов изп. директор на Института
по публична администрация. Проф. д-р Борислав
Борисов, ръководител на
проектния екип и председател на националното жури
по присъждане на наградите, представи резюме
на обобщаващия доклад от
проведеното проучване на
тема „Прилагане на СФУК
в общините“. По решение
на журито бяха присъдени
награди в пет категории.
Награда за процесно
ориентирана община по
прилагане на СФУК получи
община Костинброд. Като
най-иновативна община
по прилагане на СФУК бе
отличена община Луковит.
Награда за най-прозрачна
община по прилагане на
СФУК получи община Добрич. С награда за целево
ориентирана община по
прилагане на СФУК бе отличена Столична община.
Първо място в прилагане на
СФУК в общините журито
присъди на община Смолян.

Пу блична лекция на
тема „Българите в Украйна: история и съвремие”
(средата на XVIII век - начало на XXI век) изнесе в
Стопанска академия депу тат ът от украинската
Рада, Антон Киссе, който
по националност е българин. „Професор Киссе
е борец за запазване на
българското самосъзнание на българите, родени
в територии, които след
международни договори
остават извън пределите
на страната”, подчерта
зам.-ректорът доц. д-р Николай Нинов при представяне на гост-лектора.
Антон Киссе заяви, че главната цел на всички българи
е да запазят и съхранят
българския език, традиции
и обичаи, колкото и да е
трудно така, както нашите
деди са съумели да го пра-

вят в тежки исторически
периоди. В своята лекция
той припомни кога се преселват първите българи в
Украйна. Обърна внимание
на трудности и проблеми,
с които са се сблъсквали
през различни исторически периоди, както и привилегиите, които са имали.
Посочи и примери, как
днес чрез съвместна работа на фондации с граждани
и подкрепа на министерството на образованието
се прилагат подходи за
оживяване на българщината. Антон Киссе сподели, че в момента много от
младите българи в Украйна
имат желание да учат в
България, за което срещат
силната подкрепа на родителите си.
Депу татът от украинската Рада положи подпис в летописната книга
на Академията, гостува в
Академичната библиотека
и разгледа сградния фонд.
Антон Киссе отправи покана към академичното
ръководство за гостуване
в Украйна и задълбочаване
на партньорските взаимоотношения.
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Ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòè
èçñëåäâàò áúëãàðñêîòî Ïðèäóíàâèå
Научноизследователски проек т „Модел за
социално-икономическо
развитие на българското
Придунавие“ реализират
академични преподаватели и студенти от Стопанска академия. Проектният екип с ръководител
доц. д-р Росица Колева
– декан на факултет „Стопанска отчетност”, обединява представители
на катедрите „Контрол и
анализ на стопанската
дейност”, „Маркетинг”,
„Бизнес информатика”,
„Международни икономически отношения”, „Застраховане и социално
дело”, „Финанси и кредит”.
Обект на изследването са
граничещите с река Дунав
български селища и техните общини, а целта на
проекта е създаване на
рамка за стратегическо
мислене и за целенасочване към следващия етап
от реализацията на Европейска Стратегия за
регион Дунав (Дунавската
стратегия).
Част от планираните
по проекта дейности вече
са реализирани. Наши изследователи участваха с
експозета и презентации

по тематиката на проекта
в международна конференция „Глобализация,
иновации и развитие. Тенденции и перспективи“.
Форумът, който се проведе в румънския град Александрия, бе организиран
от университет Валахия,
Търговище, факултет по
наука и технологии, а Стопанска академия бе съорганизатор. Свищовски
студенти и техни колеги
от румънския университет
проведоха международен
симпозиум в гр. Александрия, посветен на проблемите на икономиката,
селското стопанство, туризма, търговията, публичната администрация.
Изследване развитието на българското Придунавие е друга дейност,
която ще продължи до м.
октомври. Тя е насочена
към концептуализиране
създаването на изследователски център за изследване на българското
Придунавие. Студенти,
изследователи и млади
учени от Стопанска академия ще проведат Дунавска
проучвателна експедиция
с два лъча: Свищов-Запад
и Свищов-Изток.

Ïúðâèòå íîâè ìàãèñòðè ñå çàïèñàõà
âåäíàãà ñëåä äúðæàâíèÿ ñè èçïèò
Първите нови магистри на Стопанска академия, които ще се обучават през учебната 2017 /

дата бе за бакалаври от
8 специалности и част
от тях се възползваха
от възможността още в

2018 година, се записаха
веднага след държавния
си изпит, с който финализираха обучението си
в ОКС „бака лавър”. В
продължение на три дни
(28-30 юни), по предварително обявен график
за различните специалности, в свищовското
висше училище се проведе редовната сесия
на държавен изпит за
студентите от редовна и
задочна форми. Първата

рамките на същия ден,
след получаване на оценката от държавния изпит,
да се запишат за дистанционно обучение в
избраната магистърска
програма. Най-нетърпеливи се оказаха две дами,
завършили специалност
„Аграрна икономика”. Темену жка Николова от
Плевен и Първолета Илиева от В. Търново, които
получиха отлични оценки на държавния изпит,

избраха да продължат
образованието си за повисоката степен в магистърска програма „Агробизнес”. Първият кандидат-магистър за обучение
по държавна поръчка е
Марияна Лесичкова от
Свищов, която е завършила предходната година
ОКС „бакалавър” в спец.
„Икономика на туризма”.
Тя е посочила като първо
желание магист ърска
програма „Информационни системи и технологии
в бизнеса”. Резултатите
от класирането ще бъдат
обявени на 22 август.
Сред записаните в
рамките на първия ден,
в който стартира есенният прием за ОКС „магистър”, бяха и студенти,
избра ли магист ърски
програми, като „Застраховане”, „Управ ление
на проекти”, „Финансов
мениджмънт”, „Валутен,
митнически и данъчен
контрол”, „Международен бизнес и мениджмънт”. През следващите
два дни се проведе държавен изпит за обучаваните студенти в останалите 9 специалности.

Àêàäåìè÷íàòà îáùíîñò ó÷àñòâà â ÷åñòâàíåòî íà 140 ã. îò îñâîáîæäåíèåòî íà Ñâèùîâ
Представители на Стопанска академия, в лицето на ректора доц. д-р

и разгромяват турския
лагер, разположен край
устието на р. Текир дере,

Иван Марчевски, преподаватели, студенти и служители, засвидетелстваха почит и признание към
загиналите войни в Рускотурската война (1877-1878
г. ). По повод 140-годишнината от освобождението
на Свищов, на Братската
могила в местността Паметниците, където на 27
юни 1877 г. руските войски форсират река Дунав

се състоя церемония по
поднасяне на венци и
цветя в памет на загиналите руски, украински,
беларуски, румънски, финландски и полски войни, и
български опълченци.
Сред официалните
лица бяха народни представители, кметът на община Свищов, ректорът
на Стопанска академия,
ръководители на инсти-

т у ции и организации,
офицери. Слова за бележитата годишнина от освобождението на първия
свободен български град
произнесоха кметът Генчо
Генчев и посланикът на
Русия в България, Анатолий Макаров. Панихида
в памет на загиналите
за освобождението на
Свищов отслужи архиерейски наместник Руслан
Личев. След изпъ лне ния на Първи български
хор, венци и цветя бяха
поднесени от името на
официа лните лица, от
присъстващите гости и
граждани. В церемонията
пред седемте мраморни
обелиска в местността
Паметниците участва и
Националната гвардейска част.
В рамките на едноседмичните прояви, посветени на бележитата
годишнина, Стопанска
академия бе удостоена
от община Свищов с юбилеен плакет по повод 140

години от освобождението на Свищов. Кметът
връчи плакета на ректора
по време на национална конференция на тема
„Десантът на река Дунав
и освобож дението на
град Свищов през рускотурската война”, която се

община Свищов и Национална военна академия
„Г. С. Раковски” – София.
Ректорът бе сред официалните лица и по време
на кулминацията на честванията – тържествена
заря-проверка на площад
„А леко”, на която при-

проведе в Стопанска академия, организирана от

съства и президентът на
Р България, Румен Радев.
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