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СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
"Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК И 85 ГОДИНИ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК И 85 ГОДИНИ 
ЧЕСТВА AКАДЕМИЯТАЧЕСТВА AКАДЕМИЯТА

С тържествена цере-
мония пред паметника 
на Дарителя, в Стопан-
ска академия „Димитър 
А. Ценов” бе честван пат-
ронният празник, посве-
тен на 85-годишнината от 
създаването на Свищов-
ското висше училище. Из-

вънредните обстоятел-
ства, свързани с епиде-
миологичната обстанов-
ка в страната, наложиха 
отлагане на планираните 
тържествени прояви, пос-
ветени на бележитата го-
дишнина, но при спазва-
не на противоепидемич-
ните мерки, академична-
та общност отдаде заслу-
жена почит към своя Да-
рител. 

Ректорът проф. д-р Ма-
рияна Божинова и прид-
ружаващите я лица – све-
щеник Михаил Миронов, 
зам.-ректорите, предсе-
дателят и зам.-председа-
телят на Общото събра-
ние, декани на факултети 
и председателят на Сту-
дентския съвет, предвож-
дани от знаменосците на 
Академията, бяха пос-
рещнати от преподавате-
ли, студенти и служители 
пред паметника на Дими-
тър Ценов. Тържествена-
та церемония започна с 
прочит на химна на Сви-
щовската академия „Алма 
Матер“.

Слово за патронния 

празник произнесе проф. 
д.н. Борислав Борисов – 
председател на Общото 
събрание. Той припом-
ни за нелекия живот на 
Ценов, за неговата дей-
ност като търговец, пред-
приемач и акционер, за 
активното му участие в 

бла гоустрояването на 
столицата София и стро-
ителството на жп линии, 
за иновативните му биз-
нес идеи и начинания, за 
благотворителността на 
Ценов, насочена в помощ 
за сираци от войните, за 
бедните, за изпаднали-
те в нужда поборници на 
националната кауза, за 
Червения кръст, за учеб-
ни и културни заведения 
в Свищов и в София. „Це-
лият 80-годишен живот 
на Димитър Ценов е дос-
тоен за преклонение и 
благодарност от следва-
щите поколения”, заяви 
проф. Борисов. По думи-
те му, има нещо симво-
лично в това, че в 85-ата 
годишнина от рождение-
то на Ценов се открива 
официално Висшето тър-
говско училище в родния 
му град Свищов, носещо 
неговото име. А за своя-
та 85-годишна история 
Свищовската академия 
е дала на България над 
150000 висшисти – мини-
стри, народни предста-
вители, кметове, пред-

приемачи, висококвали-
фицирани служители в 
държавната и в местната 
администрация, в малки 
и големи фирми. „На все-
ки празник в Стопанската 
академия ние споменава-
ме нашия Дарител. И ви-
наги казваме, че е живял 

живот, достоен за подра-
жание. Но да подража-
ваш на такава личност не 
е лесно – не защото ня-
маш неговите умения и 

финансови възможности, 
а защото трябва да имаш 
неговото голямо сърце и 
човеколюбива душа, не-
говото благородство и 
непретенциозност”, под-
черта в словото си за Да-
рителя председателят на 
Общото събрание.

Приветствие към ака-
демичната общност в Сви-
щов по повод патронния 
празник поднесе проф. 
д-р Миглена Темелкова – 

ректор на Висшето учили-
ще по телекомуникации и 
пощи. 

Венци и цветя пред 
паметника на Димитър 
Ценов, в знак на призна-
телност и уважение, бяха 
поднесени от името на 
ректора, академичното 
ръководство и студент-
ската общност, от кмета 
на община Свищов, от ръ-
ководители на катедри, 
партньорски организа-
ции, преподаватели и слу-
жители. С едноминутно 
мълчание присъстващите 
почетоха паметта на Да-
рителя. 

Във връзка със заповед 
на министъра на здравео-
пазването по повод епи-
демиологичната обста-
новка, бе отложено тра-
диционното за патронния 
празник на Академията 
шествие с поклонение 
пред гроба на Димитър 
Ценов. В памет на Дарите-
ля, пред гроба му в двора 
на параклиса „Св. Св. Пе-
тър и Павел” бе отслуже-
на панихида от свищов-
ски свещеници, а пред-
ставители на академично-

то ръководство поднесоха 
цветя. 

Честването на беле-
житата годишнина на 
Свищовското висше учи-
лище се провежда под 
патронажа на президен-
та на Р България, Румен 
Радев. Поради епидеми-
ологичната обстановка в 
страната тържественото 
събрание-концерт се от-
лага за пролетта на 2022 
година.

Там, гдето Нове се 
простира
и гордо Дунав все се 
лей,
наш’та Алма Матер 
се издига
и ликът на Ценов 
грей.

Припев: 
Алма Матер, Алма 
Матер!
Горди сме със тебе, 
знай!
Свято ни е твойто 
име,
ще го пазим ний до 
край!

Ний помним 
славните дела
на синовете твои 
смели.
В нашите млади 
сърца
техният огън гори.

Припев: ......................

В Академията ни 
родна
блика вечно 
младостта.
На науката 
благородна
ний тук сме 
крепостта. 

Припев: .......................

АЛМА 
МАТЕР

Водени от родолюби-
ви чувства, създадохме 
този химн и го дарява-
ме на Стопанска акаде-
мия „Димитър Апосто-
лов Ценов” – Свищов 
в знак на преклонение 
пред нейното свято дело 
и с вяра, че то ще бъде 
продължено достойно 
от потом ците ни.

ХИМН НА СА
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Президентът удостои Президентът удостои 
Академията с почетен плакет Академията с почетен плакет 

Академията получи една от 
най-високите оценки на МОН

Уважаеми колеги пре-
подаватели, студенти, 
докторанти, служители и 
възпитаници на Висшето 
ни училище, 

В навечерието сме на 
85-годишнината от съз-
даването на Стопанска 
академия „Димитър А. 
Ценов“. Плод на родо-
любивия жест и благо-
роден копнеж на Дари-
теля – да се съгради за 
народното благо Висше 
търговско училище в Сви-
щов и безкористно да се 
завещае на поколения-
та, днес тя е авторитетна 
образователна институ-
ция, доказала се на па-
зара на труда с отлични-
те си специалисти в об-
ластта на икономиката и 
управлението, и един от 
непреходните символи 
на град Свищов. Любо-
родното дело приобща-
ва през годините стотици 
хиляди хора, обединява 
ни с онзи позитивен и съ-
зидателен плам, който се 
носи само в сърцето – ус-
тремеността към знание-
то.

85 години са време, 
през което поколения 
учени с безспорен про-
фесионализъм, респек-
тираща ерудиция и твор-
чески размах защитаваха 
каузата на „висшите тър-
говски науки”. Запалваха 
с нея сърцата на генера-
ции студенти, които впос-
ледствие от позициите на 
водещи икономисти до-
стойно представяха и за-
щитаваха своите учители 
и Алма Матер.

Всички ние сме убе-
дени в смисъла на обра-
зованието днес – в усло-
вията на глобални пре-
дизвикателства от со-
циално-икономически, 
демографски и здравен 
характер, на динамично 
променяща се световна 
образователна среда. То 
дава способността да се 
справяме с тях адекват-
но и независимо, непре-
къснато и успешно. За-
това са от изключителна 
важност добрият фунда-
мент, необходимостта да 
се мисли гъвкаво и да се 
действа професионално. 
Само качественото уни-
верситетско образование 
е в състояние да отговори 
на високите изисквания, 
да даде тласък на разви-
тието ни.

Затова е чест, но и от-
говорност да принадле-
жим към академичната 
общност на 85-годишно-
то ни училище. Чест – да 
се впишем в пулсиращия 
ритъм на академичния 
живот, да бъдем част от 
общността на една дока-
зала се във времето и на-
ложила собствени стан-
дарти за икономическо 
образование институция. 
И отговорност – да защи-
таваме на всички нива 
достойнството на нашата 
Алма Матер и мисията на 
първооснователите. Да 
поддържаме авторитета 
й на конкурентоспособна 
изследователска и учеб-
на институция с катего-
рично наложило се мно-
гогодишно присъствие в 
образователното прос-
транство. Да продължим 
да градим съзидателно 
нейната достолепна ис-
тория, за да се увекове-
чават каузата и велико-
душното благодеяние „на 
полза роду”.

Честита 85-годишнина, 
уважаеми колеги!

На многая лета!

Проф. д-р Марияна 
Божинова

Ректор  на СА „Д. А. Ценов“ 

Приветствие на ректора в навечерието 
на 85-годишнината от създаването на 

Свищовското висше училище

Президентът на Репуб-
лика България, Румен Ра-
дев удостои Стопанска ака-
демия „Димитър А. Ценов” 
с плакета „Св. Св. Кирил и 
Методий” по повод 85-го-
дишнината на Свищовско-
то висше училище. Дър-
жавният глава връчва по-
четния плакет на Академи-
ята заради „изключител-
ния ѝ принос за формира-
не основите на стопанско-
то образование в Репуб-
лика България, за създава-
нето и утвърждаването на 
програмите за висше об-
разование и квалификация 
на поколения специалисти 
в областта на икономиче-
ските науки, както и за ус-
пешните сътрудничества с 
бизнеса за въвеждане на 
иновативни продукти и ус-
луги”.

В получения поздра-
вителен адрес от прези-
дента до ректора на Ака-
демията, академичната 
общност, студентите и 
докторантите се казва: 
„За мен е чест и изклю-
чително удоволствие да 
Ви поздравя по повод 
85-годишнината на Сто-
панска академия „Дими-
тър А. Ценов“ – Свищов. 
Родената през Възражда-
нето идея за откриване 
в града на висше търгов-
ско училище намира доб-
ра почва в дарителски-
те традиции, утвърдени 
в този значим търговски 
център. Сплотени от ро-

долюбивата си амбиция, 
прогресивните свищов-
лии – интелигенти и тър-
говци, дават всеки своя 
принос, убедени, че рабо-
тят за възход в стопанския 
и културен живот. ... Вече 
85 години академичната 
общност и студентите тук 
пазят мечтата и развиват 
делото, завещано от да-
рителя Димитър Ценов 
„да принасят своята леп-
та, щото българският на-
род да върви безспир по 
пътя на културния напре-
дък към пости-
гането на своя 
идеал“. Здра-
вите основи на 
Академията са 
съградени от 
първите про-
фесори – ро-
д о л ю б и в и т е 
българи-уче-
ни, завършили 
блестящо вис-
шето си обра-
зование в най-
престижните 
университети 
на Европа, кои-
то се връщат 
още през 1936 г. в Бълга-
рия, за да преподават във 
Висшето търговско учили-
ще в Свищов. И днес то е 
все така привлекателно, 
както при основаването 
си, в ролята си на моде-
рен център за съвремен-
но стопанско образова-
ние и научно-изследо-
вателска дейност, чиито 

достижения – устойчив 
висок рейтинг и хиляди 
обучени български и чуж-
дестранни студенти, ме 
изпълват с увереност за 
бъдещето“.

Обръщайки се към 
бив шите и настоящи-
те членове на ръковод-
ството, на академичната 
общност и служителите, 
президентът Румен Ра-
дев изразява увереност, 
че техните усилия да из-
градят и поддържат „най-
съвременните образова-

телна и научна среда“ са 
сред водещите причини 
за успеха на Академия-
та и на нейните възпита-
ници. Към студентите и 
докторантите, държавни-
ят глава заявява: „Вашата 
експертиза, ентусиазъм 
и решителност са нужни 
на страната ни повече от 
всякога“.

В навечерието на 85-го-
дишнината на едно от най-
старите и авторитетни вис-
ши училища в България, 
ректорът на Стопанска 
академия „Д. А. Ценов“ – 
Свищов, проф. д-р Мария-
на Божинова получи от 
министъра на образова-
нието и науката – чл.-кор. 
проф. д.х.л. Николай Ден-
ков, една от най-високи-
те оценки за изпълнение-
то на заложената от МОН 
Политика за развитие на 
Академията за периода 
01.10.2020 – 01.10.2021 го-
дина. При възможна мак-
симална оценка 4.00 за за-
ложените в Политиката 6 
основни цели, 18 задачи и 

37 показатели, Свищовска-
та академия получи оцен-
ка 3.95, което представля-
ва 98,75% успеваемост.

„Поставената висока 
оцен ка е сериозен успех за 
цялата академична общ-
ност и повод за удовлетво-
рение от добре свършена-
та работа. Тя ни дава само-
чувствие и показва, че Ака-
демията върви в правил-
ната посока, но и ни задъл-
жава да продължаваме да 
работим неуморно и да от-
стояваме авторитета на на-
шата Алма Матер, граден 
с усилията на поколения 
български преподаватели 
и учени”, коментира проф. 
Божинова. Ректорът и ака-

демичното ръководство 
изказват специални бла-
годарности на преподава-
телите и докторантите на 
Стопанската академия за 
отговорното отношение и 
положените усилия за под-
държането на високо ка-
чество на учебния процес, 
развитието на научните из-
следвания и създаването 
на партньорства с бизнес 
организации, институции 
и изследователски мрежи. 
Благодарности са отпра-
вени и към партньорите, с 
които Академията устано-
ви успешно сътрудничест-
во и успя да надгради и 
развие образователната и 
изследователската среда.
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Международна конференция – заключителен 
научен форум, посветен на 85 г. СА „Д. А. Ценов”

Ръководители на контролни институции участваха в международен форум на АкадемиятаРъководители на контролни институции участваха в международен форум на Академията

Международна научно-
практическа конференция 
„Устойчиво развитие и со-
циално-икономическа кохе-
зия през XXI век – тенден-
ции и предизвикателства”, 

организира Стопанска ака-
демия „Димитър А. Ценов” 
по повод своята 85-годиш-
нина, която се проведе на 
8 и 9 ноември 2021 г. под 
пат ронажа на президента 
на Р България, Румен Радев. 
Поради противоепидемич-
ните мерки, заключителни-
ят юбилеен научен форум 
се проведе в онлайн фор-
мат. Конференцията откри 
доц. д-р Румен Ерусалимов 
– зам.-ректор „Студентска 
политика, институционални 
комуникации и продължа-
ващо обучение” и предсе-

дател на организационния 
комитет на форума. Той по-
ясни, че бележитата годиш-
нина и организираният в 
електронен формат пред-
ставителен академичен фо-

рум са провокирали внуши-
телен брой участници от 11 
държави в Европа, Азия и 
Африка. 

Приветствие към участ-
ниците поднесе проф. д-р 
Марияна Божинова – рек-
тор на Стопанската акаде-
мия и председател на прог-
рамния комитет на кон-
ференцията. Отправяйки 
своето приветствие в деня, 
когато Свищовското висше 
училище чества 85-ата си го-
дишнина, проф. Божинова 
изрази своята увереност, че 
Академията е на прав път в 

търсенето на нови възмож-
ности и хоризонти в образо-
вателното и научноизследо-
вателското пространство.

В двудневния междуна-
роден форум участваха над 
210 научни работници, пре-
подаватели, докторанти, 
студенти, държавни служи-
тели и практици с повече от 
180 доклада, както и с мно-
жество изказвания, мнения 
и коментари. Сред участни-
ците бяха представители на 
над 30 висши училища, на-
учни организации, държав-
ни институции, НПО и биз-
нес структури от страната и 
чужбина. 

Работата на конференци-
ята протече в една пленар-
на сесия и заседания в че-
тири секции по четирите те-
матични направления. Пър-
вият пленарен доклад бе на 
тема „Пътят към устойчиво 
развитие и социална кохе-
зия – макроикономически 
рискове и бариери”, пред-
ставен от проф. д.ик.н. Ди-
митър Иванов – „Доктор хо-
норис кауза” на СА „Д. А. Це-
нов” и управляващ дирек-
тор за Европа на американ-
ския инвестиционен фонд 
Gerken Capital Associates. 
Вторият пленарен доклад 
изнесе проф. д-р Митко Ди-

митров – Институт за иконо-
мически изследвания при 
БАН, като представи темата 
„Проблематичното разви-
тие на българската иконо-
мика”. 

Тематичните направле-
ния, по които заседаваха 
четирите секции бяха „Фи-
нанси, икономикс, застрахо-
ване и осигуряване”, „Сче-
товодство, контрол, одит, 
статистика и математика”, 
„Мениджмънт, маркетинг, 
планиране, международна 
икономика, бизнес инфор-
матика”, „Отрасли на ико-
номиката”. По време на за-
седанията участниците раз-
гледаха множество въпро-
си от различните области 
на икономическата наука, 
споделиха изследователски 
тези, дискутираха пробле-
ми и предизвикателства. 
Като резултат от предста-
вените изследвания и ана-
лизи, и вследствие прове-
дените конструктивни дис-
кусии, бяха формулирани 
множество изводи, идеи и 
конкретни предложения за 
усъвършенстване на иконо-
мическата и управленска-
та теория и практика като 
стъпка в посока към устой-
чивото развитие и социал-
ната кохезия. 

При закриване на юби-
лейния международен на-
учен форум доц. Ерусали-
мов обобщи, че големият 
брой и високата активност 
на участниците в конферен-
цията са доказателство за 
актуалността и значимостта 
на разглежданата пробле-
матика. По думите му, това 
е и израз на стремежа на 
Стопанска академия „Д. А. 
Ценов” да продължава да 
бъде модерно учебно заве-
дение и успешен изследова-
телски център, който следва 
хода на икономическата ди-
намика, създава среда за 
научни изследвания, диску-
сии и сътрудничество, гене-
рира нови идеи, подпомага 
вземането на ефективни уп-
равленски решения и като 
цяло допринася за ускоря-
ване прехода към устойчиво 
развитие и социално-иконо-
мическа кохезия. 

Представените за учас-
тие доклади в международ-
ната научно-практическа 
конференция „Устойчиво 
развитие и социално-ико-
номическа кохезия през XXI 
век – тенденции и предиз-
викателства”, са публикува-
ни в електронен вариант в 
dlib.uni-svishtov.bg и в дву-
томен сборник. 

Двудневна международ-
на научно-практическа кон-
ференция на тема „Дигитал-
ната трансформация в кон-
трола и анализа – рискове и 
възможности” организира 
катедра „Контрол и анализ на 
стопанската дейност”, посве-
тена на 30 г. спец. „Стопански 
и финансов контрол” и 85 г. 
СА „Д. А. Ценов“. Сред участ-
ниците бяха Цветан Цветков 
– председател на Сметна па-
лата, Румен Спецов – изп. 
директор на НАП, Лъчезар 
Кръстев – зам.-директор на 
Агенция „Митници”, д-р Сте-
фан Белчев – директор на 
Агенция за държавна финан-
сова инспекция, Огнян Тодо-
ров – директор на Дирекция 
„Методология на контрола и 
вътрешен одит” към Минис-
терство на финансите, проф. 
д-р Огнян Симеонов – пред-
седател на Комисията за пуб-
личен надзор над регистри-
раните одитори, Бойко Кос-
тов – председател на ИДЕС, 

доц. д-р Златогор Минчев – 
Институт по информационни 
и комуникационни техноло-
гии към БАН и ръководител 
секция ИТС, доц. д-р Момчил 
Антов – директор на Нацио-
налното сдружение на бъл-
гарските спедитори и пред-
седател на НОМА, проф. д-р 
Надя Костова – зам.-ректор 
на ИУ Варна, доц. д-р Дани-
ела Петрова – ръководител 
катедра „Финансов контрол” 
при УНСС, Владимир Рашев 
– управител на Балкан Сър-
висис ООД и други пред-
ставители на контролни ин-
ституции, бизнеса, висши и 
средни училища в България 
и чужбина.

Конференцията откри 
ръководителят на катедра-
та-домакин доц. д-р Силвия 
Кос това. Представяйки раз-
витието и постиженията на 
катедрата, тя отдаде заслу-
жено внимание за приноса 
им към преподаватели-до-
айени на катедрата, към на-

стоящия катедрен състав и 
към партньорските органи-
зации от бизнеса. Присъст-
ващите ръководители на 

контролни институции бяха 
удостоени с почетни грамо-
ти и юбилейни плакети от 
катед рата. Приветствие към 
катедра КАСД и към учас-
тниците поднесе ректорът 
проф. д-р Марияна Божи-
нова. Тя връчи на катедрата 

почетен плакет на Академи-
ята и удостои с плакети на 
Свищовското висше учили-
ще ръководителите на кон-

тролните институции. Част 
от удостоените с плакети 
гости споделиха, че са въз-
питаници на Академията 
и подчертаха, че повечето 
специалисти от сферата на 
одита и контрола са завър-
шили именно в Свищов ба-

калавърска, магистърска или 
докторска степен. 

След откриване на конфе-
ренцията пленарни доклади, 
присъствено и онлайн, пред-
ставиха Цветан Цветков, Ро-
сен Бъчваров, доц. Минчев 
и Десислава Българанова – 
възпитаник на катедра КАСД 
и партньор в Балкан Сърви-
сис. През втория ден фору-
мът продължи с презентации 
и дискусии по въпроси, свър-
зани с дигитализацията на 
финансовия, данъчния, мит-
ническия и банковия кон-
трол, вътрешния и външния 
одит в частния и публичния 
сектор, инструментариума за 
анализ и др. В конференция-
та участваха над 60 предста-
вители на висши училища в 
страната и чужбина. Резулта-
ти от изследванията ще бъдат 
публикувани в електронен 
сборник със статии, който ще 
се индексирана в CEEOL, Dlib, 
Google Scholar, BPOS и Нацио-
налния референтен списък.
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Катедра „Търговски биз-
нес” проведе кръгла маса с 
международно участие под 
надслов „Търговията – науч-
но знание и бизнес реалност”. 
Форумът бе посветен също на 
30-годишнината на катедрата 
и на факултет „Производствен 
и търговски бизнес”. С доклад 
на тема „Катедра „Търговски 
бизнес”: 30 години обучение, 
академична мисия и проек-
ции на бъдещето”, ръководи-
телят на катедра ТБ доц. д-р 
Теодора Филипова просле-
ди професионалния и науч-
ния път на катедрата. С осо-
бено вълнение, поради фа-
кта, че 21 години (1995 - 2016 
г.) е била част от катедрата и 
неин ръководител в периода 
2007 - 2011 г., проф. д-р Ма-
рияна Божинова – понасто-
ящем ректор на Академия-
та, приветства участниците и 
гостите, и връчи плакет на ка-
тедреното звено. Чрез онлайн 
платформа в кръглата маса 
участваха академични препо-
даватели от България, Украй-
на, Русия, Сърбия и Молдова, 
докторанти, студенти от спец. 
„Икономика на търговията” и 
МП „Мениджмънт на търгов-
ската дейност”. Публикувани-
те в сборник доклади са 78 от 
над 90 научни изследователи. 
Организаторите отдадоха за-
служено внимание на един от 
първосъздателите на катедра-
та – доц. д-р Дучка Добрева, 
на чието име учредиха почет-
на награда. 

Катедра „Стратегическо 
планиране” проведе кръг-
ла маса на тема „Планиране-
то в новите условия - реално 
или формално”. Събитието бе 
иновативно за катедрата-ор-
ганизатор и за Академията, 
тъй като за първи път беше 
включено в паралелна меж-
дународна проява – научно-
образователен форум „Нова-
тор-2021” на Барановичкия 
държавен университет в Бе-
ларус. Кръглата маса, която бе 
посветена и на 65-годишнина-
та на катедра „Стратегическо 
планиране”, откри нейният 
ръководител доц. д-р Евелина 
Парашкевова. Ректорът проф. 
д-р Марияна Божинова удос-
тои катедрата-юбиляр с по-
четен плакет на Алма Матер. 
Във форума участваха пред-
ставители на академичните 
среди от България и чужбина, 
практици от публичния, биз-
нес и неправителствен сектор, 
преподаватели, докторанти, 
бивши и настоящи студенти, 
обучаващи се във водените от 
катедрата специалности „Уп-
равление на проекти” и „Пуб-
лична администрация”.

Катедра „Застраховане 
и социално дело” проведе 

кръгла маса на тема „Пазарен 
профил на обучението по за-
страховане и социално дело 
в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов“. 
Форумът, организиран в из-
пълнение на научноизследо-
вателски проект № 13-2021, 
привлече за участие акаде-
мични преподаватели, сту-
денти от спец. ЗСД, предста-
вители на застрахователната 
и осигурителната практика. 
Кръглата маса откри ръково-
дителят на проекта доц. д-р 
Пламен Йорданов. Той обвър-
за актуалността и значимостта 

на проектната идея, насочена 
към проучването на пазарния 
профил на обучението по за-
страховане и социално дело 
с организацията на учебния 
процес в Свищовската акаде-
мия в условията на динамич-
на конкурентна среда. Ръко-
водителят на катедрата – доц. 
д-р Румен Ерусалимов под-
черта важността на ползот-
ворните връзки и сътрудни-
чество с практиката, претворе-
ни в множество инициативи в 
подкрепа на учебния процес и 
обучението на студентите.

Катедра „Чуждоезиково 
обучение“ организира кръг-
ла маса на тема „Бизнес линг-
ва 2021 – актуални проблеми 
на чуждоезиковото обучение 
и многоезичието”, която се 
проведе присъствено и чрез 
видеоконферентна връзка. 
Научния форум откри ръково-
дителят на катедрата ст. преп. 
д-р Виктор Монев, а привет-
ствие от името на ректора и 
академичното ръководство 
поднесе доц. д-р Любомир 
Иванов – зам.-ректор „Науч-
ноизследователска дейност и 
развитие на кадрите”. В кръг-
лата маса взеха участие пред-
ставители на висши училища 
от България (УНСС, ВТУ, Шу-
менски университет), Русия, 

САЩ и Молдова. С резюмета-
та на представените доклади 
е отпечатан сборник, а пълни-
те доклади ще бъдат публику-
вани в електронен сборник. 
Научният форум бе посветен 
и на предстоящото честване 
на 70-годишнината на катед-
рата през 2022 г.

Катедра „Статистика и 
приложна математика“ ор-
ганизира онлайн кръгла маса 
„Статистическа оценка на 
перспективите пред цифро-
вата икономика“ за предста-
вяне на резултатите от из-

пълнението на научноизсле-
дователски проект № 5-2021. 
Форума откри ръководителят 
на катедрата доц. д-р Пламен 
Петков, а приветствие подне-
се доц. д-р Евелина Параш-
кевова – директор на ИНИ. 
Сред участниците бяха доц. 
д-р Любомир Иванов – зам.-
ректор НИДРК, проф. д-р Ата-
нас Атанасов – декан на фа-
култет „Стопанска отчетност“, 
студенти от спец. „Бизнес ста-
тистика и анализи“. В своята 
презентация ръководителят 
на проекта доц. д-р Маргари-
та Шопова поясни, че целта на 
научното изследване е оценя-
ване на перспективите пред 
цифровата икономика в ЕС 
въз основа на индикаторите, 
измерващи подготвеността 
за дигитална трансформация, 
чрез приложението на статис-
тико-иконометрични подходи 
и методи за анализ.

Катедра „Аграрна ико-
номика” организира кръгла 
маса на тема „Общата селско-
стопанска политика и бъдеще-
то на българското земеделие”. 
Форума, който се проведе във 
виртуална среда посредством 
платформата Big Blue Button, 
откри ръководителят на катед-
рата доц. д-р Марина Николо-
ва. В кръглата маса участваха 

академични преподаватели, 
студенти, докторанти, пред-
ставители на практиката. Спе-
циален гост бе Светлана Боя-
нова – директор на Института 
за агростратегии и иновации, 
която е и един от водещите 
експерти в България по темата 
„Обща селскостопанска поли-
тика”. Приветствие към учас-
тниците и към организаторите 
поднесе ректорът на Акаде-
мията проф. д-р Марияна Бо-
жинова. Кръглата маса бе пос-
ветена също и на 30-годишни-
ната на факултет „Производ-

ствен и търговски бизнес”, в 
състава на който е катедрата-
организатор.

Катедра „Икономика и уп-
равление на туризма” орга-
низира кръгла маса на тема 
„Българският туризъм в усло-
вията на COVID-19”. Научният 
форум се проведе онлайн и 
бе по повод представяне на 
резултатите от изпълнение-
то на научноизследовател-
ски проект №3-2021. Кръг-
лата маса бе посветена и на 
5 години от създаването на 
катедрата. Актуалността на 
темата привлече за участие 
във форума академични пре-
подаватели, учени, докторан-
ти, студенти, изследователи и 
представители на практиката. 
Кръглата маса откри проф. д-р 
Марияна Божинова – ръково-
дител на катедрата и ректор 
на Академията. Тя подчерта 
важността на туристическия 
сектор за българската ико-
номика и необходимостта от 
подготовката на висококвали-
фицирани кадри за сектора. 
Резултатите от проведените 

от проектния екип изследва-
ния ще бъдат публикувани в 
студия от 40 страници, а нап-
равените предложения от 
участниците в кръглата маса 
ще бъдат изпратени в Минис-
терството на туризма. 

Катедра „Маркетинг“ орга-
низира публична лекция в он-
лайн формат на тема „Потре-
бителски профили на българ-
ските туристи“. Пред участни-
ците – студенти, представите-
ли на туристически организа-
ции, преподаватели от Акаде-
мията и УНСС, бяха представе-
ни резултатите от изследване, 
реализирано в рамките на на-
учноизследователски проект 
№4-2021 към ИНИ, с ръково-
дител доц. д-р Иван Марчев-
ски и членове доц. д-р Ваня 
Григорова, гл. ас. д-р Радослав 
Йорданов, ас. д-р Криста Ней-
кова. Представени бяха проб-
лемите и предизвикателства-
та, които са мотивирали екипа 
да проведе проучването, по-
ставените цели и задачи, сте-
пента на тяхното изпълнение, 
използваният изследовател-
ски подход. Участниците бяха 
запознати и с постигнатите ре-
зултати, а именно – съществу-
ването на пет ясно разграни-
чими сегмента сред българ-
ските туристи и техния потре-
бителски профил.

Катедра „Счетоводна от-
четност“ проведе кръгла ма-
са-дискусия на тема „Актуал-
ни тенденции пред счетовод-
ната професия – нови концеп-
ции и приложни решения“. 
В събитието, организирано в 
рамките на научноизследо-
вателски проект № 8-2021, 
участваха членовете на катед-
рата, представители от счето-
водната практика, докторанти 
и студенти, които се обучават 
в спец. „Счетоводство и кон-
трол“. Приветствия поднесоха 
проф. д-р Атанас Атанасов – 
декан на факултет „Стопанска 
отчетност“ и доц. д-р Галина 
Чиприянова – ръководител на 
катедрата и на проекта. Чле-
новете на екипа представиха 
отчети за извършената рабо-
та, разработените теоретични 
и практико-приложни идеи, 
акценти от получените данни 
и резултати. Дискутирани бяха 
трендовете пред професия-
та „счетоводител“ в световен 
мащаб, предизвикателствата 
на виртуалното счетоводство 
и др. Научният форум бе пос-
ветен и на 85 години препода-
ване и обучение по счетовод-
ство в Свищовската академия.
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