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С тържествена цере-
мония в СА „Д. А. Ценов” 
бе открита новата учебна 
2022-2023 година. Студен-
ти, преподаватели и гости 
на тържеството посрещна-
ха в аулата с аплодисменти 
ректора проф. д-р Мари-
яна Божинова, академич-
ното ръководство и офици-
алните лица Ирена Георги-
ева – заместник-министър 
на туризма, д-р Генчо Ген-
чев – кмет на община Сви-
щов и протойерей Руслан 
Личев – архиерейски на-
местник на Свищовска ду-
ховна околия. Сред гостите 
на официалното открива-
не бяха Станислав Николов 
– зам.-областен управител 
на В.Търново, зам.-кмето-
ве на община Свищов, ръ-
ководители на партньор-
ски бизнес-организации, 
членове на Съвета на на-
стоятелите, директори на 
средни училища в общи-
на Свищов, алумни въз-
питаници и академични 
преподаватели. Тържест-
вената церемония откри 
с приветствие ректорът на 
Свищовската академия. 
„Началото на учебната го-
дина е един от най-важни-
те моменти в живота на 
цялата академична общ-
ност, защото началото на 
академичното летоброене 
ражда енергия, зарежда с 
амбиция, стимулира твор-
ческия ни дух и ни помага 
да преодоляваме изпита-
нията, на които ни подлага 
нашето динамично съвре-
мие”, каза проф. Божино-
ва. След словото на ректо-
ра прозвуча студентският 
химн „Gaudeamus igitur”, 
а протойерей Руслан Ли-
чев направи обръщение 
за здраве и благоденствие 
на новия випуск и свищов-
ската Алма Матер. Поздра-
вително слово към акаде-

мичната общност произ-
несе зам.-министърът Ире-
на Георгиева, която проче-
те и поздравителния адрес 
от министъра на туризма 
– д-р Илин Димитров, въз-
питаник на Свищовската 

академия. „В дългогодиш-
ната си история Академия-
та се утвърди като автори-
тетно учебно заведение и 
предпочитано висше учи-
лище, което предлага на 
студентите си разнообраз-
ни образователни про-
грами с отлично качество. 
Това я поставя сред воде-
щите университети в стра-
ната, подготвящи високо-
квалифицирани кадри с 
различни профили. Поже-
лавам на преподаватели-
те здраве и вдъхновение, 
а на студентите стремеж и 
амбиция за нови знания и 
умения”, се казва в поздра-
вителния адрес от минис-
търа на туризма.  Привет-
ствия към академичната 
общност поднесоха и дру-
ги гости на тържествената 
церемония. Ректорът удос-
тои с почетни плакети на 
Свищовското висше учи-
лище зам.-министъра на 
туризма, зам.-областния 
управител, кмета на Сви-
щов, д-р Николай Дойнов 
– председател на Съюза 
на българските читалища 
и председател на Съвета 

на настоятелите в СА „Д. 
А. Ценов”, проф. д.н. Бо-
рислав Борисов – предсе-
дател на Камарата на пре-
подавателите от висшето 
образование и председа-
тел на сдружение „Дунав-

ски център за обучение 
и развитие” – официален 
партньор на Академията.

В рамките на тържест-
вената церемония бяха 
наградени отличниците от 
випуск 2018-2022 г. в ОКС 
„бакалавър”. Кметът връ-
чи ежегодната награда, уч-
редена през 2005 г. от Об-
щински съвет - Свищов за 
отличник на випуска – гра-
мота и парична награда в 
размер на 1000 лв. Награ-
дата получи Нелина Стои-
менова, спец. „Счетовод-
ство и контрол” със сре-
ден успех от следването 
отличен 6.00 и държавен 
изпит – отличен 6.00. На-
градата на Ректора и ака-
демичното ръководство 
за отличник на випуска – 
златна значка, грамота и 
парична награда в размер 
на 500 лв., проф. Божино-
ва връчи на Тома Здрав-
ков, завършил спец. „Ико-
номика на туризма” със 
среден успех от следване-
то отличен 6.00 и държа-
вен изпит – отличен 6.00. 
Известният рок-изпълни-
тел благодари на акаде-

мичното ръководство и на 
своите преподаватели, и 
с нескрито вълнение спо-
дели, че приема Свищов-
ската академия като свое 
второ семейство. Със съ-
щата награда бе удостое-
на и Нелина Стоименова, 
която получи наградата 
на Общинския съвет. На-
гради и стипендии за сви-
щовски студенти връчиха 
и представители на бизне-
са. Иван Иванов – управи-
тел на Ви Ай Джи Сървисис 
България, ЗАД „Булстрад 
Виена Иншурънс Груп” 
обяви поредния жест на 
дългогодишния стратеги-
чески партньор на Акаде-
мията, който за поредна 
година дари годишните 
такси за обучение на но-
воприетите първокурсни-
ци в спец. „Застраховане 
и социално дело” в редов-

на форма по държавна по-
ръчка. Ваня Дамянова – 
възпитаник на Свищовско-
то висше училище и упра-
вител на Мусала иншурънс 
брокер обяви ежегодните 
стипендии и платени ста-
жове, които този важен 
партньор на Академията 
предоставя за изявени сту-
денти. Нови три ежегодни 
стипендии за студенти от 
спец. „Стопански и финан-
сов контрол” в ОКС „бака-
лавър” предоставя Тодор 
Гогов – мениджър „Вът-

решен одит и контрол” в 
частния бизнес и възпита-
ник на спец. СФК в СА „Д. 
А. Ценов”. 

Приветствия към ака-
демичната общност по по-
вод откриването на новата 
учебна година поднесоха 
също Стелла Хаджиева – 
председател на Студент-
ския съвет и Косара Гецо-
ва – първокурсник в спец. 
„Счетоводство и контрол”. 
Поздравителни адреси по 
повод тържественото от-
криване на новата акаде-
мична година са получени 
от Президента на Р Бълга-
рия Румен Радев, д.ик.н. 
Янка Такева – председател 
на Синдиката на българ-
ските учители към КНСБ и 
член на Съвета на насто-
ятелите на СА „Д. А. Це-
нов”, сродни университе-
ти, средни училища, парт-

ньорски организации и др. 
След тържествената 

це ремония, цветя пред 
паметника на Дарите-
ля поднесоха ректорът, 
зам.-министърът на тури-
зма и председателят на 
Студентския съвет. Зам.-
мини стърът Ирена Георги-
ева посети академичния 
музей, където се докос-
на до вещи на Димитър 
Ценов и положи подпис 
в летописната книга на 
Свищовското висше учи-
лище. 

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за поредна година реализира 100% субсидирания от държавата прием на 
студенти. Заети са всички места от утвърдения от МОН прием за академичната 2022-2023 година в ОКС „бакалавър” – 
436 места за редовна форма по държавна поръчка. Студентът, приет с най-висок бал – 30 (при максимален 30) е Ванеса 
Велинкова от София, избрала да се обучава по спец. „Бизнес информатика” в дистанционна форма.
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110 години от завещанието110 години от завещанието
на Димитър Ценовна Димитър Ценов

На 1-ви септември 1912 г. 
Димитър Апостолов Ценов – 
родолюбив българин и въз-
рожденец, виден търговец, 
акционер и предприемач, 
завещава на родния си град 
Свищов цялата си собстве-
ност – пари, ценни книжа и 
недвижими имоти, оцене-
ни тогава на 5 млн. златни 
лева. Дарението на Димитър 
Ценов е най-голямото инди-
видуално и второто по голе-
мина за развитие на българ-
ското висше образование, 
след това на братята Евлоги 
и Христо Георгиеви (6 млн. 
зл. лева) за Софийския уни-
верситет. 

Роден на 27 декември 
1852 г. (стар стил), респ. 8 
януари 1953 г. (нов стил) в 
семейството на заможен 
свищовски търговец, Дими-
тър Ценов учи първо в Сви-
щов, а след това във Велико 
Търново и Кронщад (днешен 
Брашов – Румъния). След 
трудни начални стъпки в сто-
панския живот на съседна 
Румъния свищовлията става 
част от тази генерация „пър-
востроители на съвременна 
България”, която за малко го-
дини постига преодоляване 
на вековната изостаналост в 
стопанския облик и инфра-
структура на освободената 
ни държава. Димитър Це-
нов участва в изграждането 
на: водопровода на София; 
първите трамвайни линии 
в страната; Артилерийските 
казарми; сградата на Деви-
ческия пансион. Владее се-
дем езика, има плодотворни 
контакти сред европейска-
та аристокрация, делови от-
ношения и търговски връз-
ки с фирми и дружества от 
Австро-Унгария, Германия, 
Франция и САЩ. Участва в 
строителството на жп лини-
ите София-Перник и Мез-
дра-Враца-Видин. С дяло-
ве в банки, застрахователни 
дружества и спестовни каси 
умело съвместява търговия-
та, строителството и финан-
совите операции. Участва 
във всички подписки за дър-
жавни заеми. За кратко е и 
народен представител. Него-
ва е концесията за добив на 
цимент при Златна Панега. 
На него принадлежи и иде-
ята да се построи петролен 
склад и нефтена рафинерия 
край Бургас, но бурни поли-
тически събития не довеж-
дат заявената концесия до 
успешен край. Особено важ-
на страна от неговата дей-

ност е благотворителността. 
Подпомагал е поборници, 
сираци, учебни заведения, 
сиропиталища.

Голямото си състояние, 
което е натрупал, Димитър 
Ценов дарява за открива-

не и поддържане на висше 
търговско училище в род-
ния Свищов. В писмото си до 
кмета на града, Ценов пише: 
„Аз имах една мечта – да 
направя нещо за родния си 
град, в който захванах свое-
то търговско поприще, и за 
българина, комуто изглежда 
предстои още много култур-
на борба, додето ще може 
да постигне своята справед-
лива национална и човешка 
кауза”. Димитър Ценов соб-
ственоръчно пред свидетели 
подписва своето завещание 
и обявява своята воля: „Ос-
тавям и назначавам за свой 
универсален наследник Бъл-
гарската държава, в лице-
то на господин Министъра 
на народното просвещение. 
… Нареждам моето имуще-
ство, в неговата цялост, да 
послужи за образуването на 
един фонд, носещ на вечни 
времена моето име „Дими-
тър А. Ценов”… От чистия 
приход (на фонда) 10% да 
се капитализират и прибавят 
ежегодно и редовно – вечно, 
към капитала на фонда. … 
Щом чистият доход от фонда 
достигне 300 хиляди златни 
лева годишно, веднага да се 
основе и издържа от чистия 
доход едно висше търговско 

училище в Свищов. … Дис-
циплините, които ще се пре-
подават трябва да обхващат 
търговските науки, финансо-
вите науки, търговското пра-
во, банковото дело, науките 
по застрахователно дело и 

др....”. В завещанието на Це-
нов е даден задължителен 
пример за съграждане на 
училище по подобие на бер-
линското Ханделсхохшуле с 
напълно самостоятелен ста-
тут, което никога и при ни-
какви обстоятелства „не бива 
да се смесва или слива с ни-
кое друго с държавни или с 
частни средства създадено 
учебно заведение”. 

Дарителят надживява 
акта на завещанието си с 
цели 20 години. Живял це-
ленасочено и почтено, Ди-
митър Ценов скромно се от-
тегля в усамотение. Послед-
ните си години преживява в 
болница на Червения кръст, 
за да не накърни отделените 
средства за училището. Уми-
ра през 1932 г. и е погребан в 
двора на манастира „Св. Св. 
Петър и Павел” в Свищов.

На 8 ноември 1936 год. 
Цар Борис III официално от-
крива в Свищов Висшето 
търговско училище, носещо 
името на своя дарител Ди-
митър А. Ценов. В историчес-
ките книги до нас достигат 
три документа, свързани с 
церемонията по откриване и 
освещаване на Алма Матер в 
Свищов. Водещ е Наредбата-
закон на Царя, където четем 

„Учредява се в гр. Свищов 
Висше търговско училище 
под името „Димитър Апосто-
лов Ценов” с цел да дава тео-
ретически и приложни зна-
ния по отделните клонове 
на стопанските науки”. При 
откриването тържествено 
сло во чете и първият ректор 
проф. Димитър Бъров, кой-
то почита Дарителя с думи-
те „Последната воля, без ус-
ловности, без пречки, беше 
именно тази: да се създаде 
Висше търговско училище в 
родния му град”. Най-малко 
известно, но ключово като 
послание и фактология е тре-
тото слово – на проф. Георги 
Данаилов (основен изпълни-
тел на Завещанието). Имен-
но в това слово, отпечатано 
със заглавие „Капиталът и ду-
ховният прогрес на човечест-
вото” в брой 1 от 1937 г. на 
Годишника на Висшето учи-
лище, са дадени историче-
ски сведения, а проф. Дана-
илов оприличава дарението 
на Ценов като трансформа-
ция на физическия капитал 
(пари и имоти) в духовен 
капитал (академия и висше 
училище). Давайки пример с 
множество дарителски фон-
дове в световната история 
в подкрепа на университе-
ти, академии и научни каузи 
той заявява пред Царя, цър-
ковния клир и всички гости, 
че програмата и уредбата на 
висшето училище в Свищов 
следват образеца на „Висше-
то училище за стопанска ад-
министрация” при Харвард-
ския университет, създадено 
от частния фонд на амери-
канския магнат Джордж Бей-
кър с дарение от 1924 год. в 
размер на 5 млн. щ.д.

Денят на официалното от-
криване на Висшето търгов-
ско училище, на което при-
състват Царят, представите-
ли на правителството и мно-
го граждани, се превръща в 
истински празник за Свищов. 
Училището започва своята 
работа с 11 преподаватели 
и 375 студенти, разпределе-
ни в два отдела „Финансово-
административен и банков” 
и „Кооперативно-застрахо-
вателен”. Първите занятия 
се водят в Търговската гим-
назия и в салона на първото 
българско читалище. Само за 
няколко години, благодаре-
ние на умелото ръководство 
на училището, се изгражда 
внушителна за времето си 
материална база – основен 
учебен корпус „ректорат” 

(1939 г.), жилищата за пре-
подаватели, менза и кино за 
студентите (1940 г.). Идей-
ният проект на сградата на 
ректората е дело на един от 
най-изтъкнатите български 
архитекти – Иван Васильов. 
Веднага след официално-
то откриване на сградата на 
8.ХІ.1939 г., в нея започват 
учебни занятия.

За активната си стопанска 
дейност и във връзка с него-
вото дарение за народната 
просвета Димитър Ценов е 
бил многократно награжда-
ван с най-високи отличия – 
от княз Фердинанд, от цар 
Борис ІІІ, от немското пра-
вителство. През 1920 г. Об-
щинският съвет на Свищов го 
удостоява със званието „по-
четен гражданин” и Димитър 
Ценов става втория почетен 
гражданин на Свищов след 
генерал Драгомиров. 

През 1948 год., с Указ 
№41 на Президиума на На-
родното събрание е одобрен 
държавният бюджет, като в 
приходната част е включен и 
фонда „Димитър А. Ценов”, и 
той фактически е национали-
зиран. Паралелно, с „Акт за 
вземане на недвижим имот 
за държавен” от 31 януа-
ри 1950 год., са одържаве-
ни всички построени и/или 
придобити от Фонда сгради 
на Свищовското висше учи-
лище.

Днес, 110 години след 
най-голямото индивидуално 
дарение за висшето образо-
вание в България, Стопанска 
академия „Димитър А. Це-
нов” има над 150000 успеш-
но дипломирани възпитани-
ци. Със старта на новата учеб-
на 2022/2023 година през 
вратите на Ректората влезе 
87-ият випуск на Свищовско-
то висше училище. Пред ау-
лата, в която се открива учеб-
ната година, са изписани ду-
мите на Дарителя от негово-
то завещание: „Като прина-
сям своята скромна лепта на 
народния олтар, свършвам 
с благопожеланието, щото 
българския народ да върви 
безспир по пътя на културния 
напредък към постигането на 
своя идеал”.

По решение на академич-
ното ръководство, във връз-
ка с бележитата годишнина, 
всички събития и научни фо-
руми в Свищовското висше 
училище през учебната 2022-
2023 година ще бъдат посве-
тени на 110 години от заве-
щанието на Димитър Ценов.
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Ректорът се срещна с 
посланика на Виетнам
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Представители на Академията 
бяха гости на 25 г. БАДДПО

Факултет „Финанси“ при 
Стопанска академия „Ди-
митър А. Ценов“ бе дома-
кин на 87-ата международ-
на научна конференция по 
икономическо и социално 
развитие от мрежата ESD. 
Конференцията бе посвете-
на на 70-ата годишнина на 
първата българска катедра 
по финансови науки – ка-
тедра „Финанси и кредит“ 
при Свищовското висше 
училище. Темата на фору-
ма бе „Икономика, упра-
вление, финанси и банко-
во дело“ и в него участваха 
73 учени, представляващи 
26 научни образователни 
институции от 4 континен-
та и 11 държави - Албания, 
Армения, България, Кана-
да, Хърватия, Унгария, Йор-
дания, Молдова, Слова-
кия, Южна Африка и САЩ. 
Конференцията се прове-
де присъствено и онлайн в 
среда BigBlueButton.

Научния форум откри 
проф. д-р Мариян Цингула 
– председател на научния 
комитет на конференция-
та. В изказването си хър-
ватският професор под-

черта, че от стартирането 
на веригата конференции 
ESD от сборниците с докла-
ди са успешно индексира-
ни в Web of Science 30%, а 
в EconLit на американската 

икономическа асоциация 
над 70%, включително и от 
2022 год. 

Поздравителен адрес 
към присъстващите от име-
то на ректора на Свищов-
ската академия поднесе 
зам.-ректорът по „Учебна 
дейност и акредитация“ – 

доц. д-р Искра Пантелеева. 
Зам.-ректорът по „Научно-
изследователска дейност и 
развитие на кадрите“ – доц. 
д-р Любомир Иванов поз-
драви участниците в конфе-

ренцията и пожела на нея 
да бъдат формирани нови 
мрежи за научно партньор-
ство. Представени бяха 
поздравителни адреси от 
проф. д-р Митко Димитров, 
главен редактор на индек-
сираното в Scopus научно 
списание „Икономически 

изследвания“, издавано от 
Института за икономичес-
ки изследвания при БАН и 
доц. д-р Янко Христозов, 
главен секретар по между-
народното сътрудничество 

на УНСС. Чрез видеокон-
ферентна връзка поздрав-
ления към форума поднесе 
проф. д-р Татяна Хубенова-
Делисивкова, председател 
на Съюза на икономистите 
в България.

Ръководителят на чест-
ващата своята 70-а годиш-

нина финансова катедра 
проф. д-р Стоян Проданов 
се включи онлайн с при-
ветствие от борда на плава-
щата по река Дунав римска 
лусория „Danuvina Alacris“ 
(Живият Дунав). В знак на 
благодарност за предос-
тавеното домакинство на 
форума, деканът на фа-
култет „Финанси” проф. 
д-р Андрей Захариев удос-
тои проф. Мариян Цингу-
ла с почетния плакет „70 
ANNISS” на финансовата ка-
тедра.

Модератори на двата 
работни дни на конферен-
цията бяха деканите проф. 
Андрей Захариев и проф. 
Маргарита Богданова. Ма-
териалите от конференци-
ята са публикувани в он-
лайн сборник с пълнотек-
стови доклади, който има 
обем 417 стр. и сборник с 
абстракти на доклади от 
64 стр. Третият и финален 
ден от конференцията бе 
фокусиран върху социална 
прог рама с посещение на 
античния град Нове и други 
туристически забележител-
ности в Свищов.

По покана на Извънредния 
и пълномощен посланик на 
Социалистическа република 

Виетнам в Р България – Н. Пр. Д-р 
До  Хоанг Лонг и съпругата му, 
ректорът на Свищовското висше 
училище – проф. д-р Марияна 
Божинова бе гост на честването на 
77-годишнината от независимостта 
на страната. 

Приемът, посветен на нацио-
налния празник, се състоя в По-

солството на Виетнам в София и 
даде възможност на гостите да се 
докоснат до виетнамската култу-

ра чрез пред-
ставената кул-
турно-музикал-
на програма и 
фотоизложба. 

След прове-
дените разгово-
ри с Н. Пр. Д-р 
До Хоанг Лонг, 
проф. Божи-
нова сподели, 
че се подготвя 
сът рудничество 
между Стопан-
ска академия 
„Д. А. Ценов” 
и виетнамски 
университети и 
училища. При 

гостуването на виетнамския посла-
ник в Свищовското висше училище 
през м. май 2022 г. бяха обсъдени 
конкретни възможности за сътруд-
ничество по съвместни програми, 
осъществяване на мобилност на 
студенти и преподаватели, изнася-
не на открити лекции пред свищов-
ските студенти.

Българската асоциация на дру-
жествата за допълнително пенси-
онно осигуряване (БАДДПО) от-
празнува своя 25-годишен юби-
лей. Гости на тържеството бяха 
зам.-ректорът на СА „Д. А. Ценов” 
доц. д-р Румен Ерусалимов и ръко-
водителят на катедра „Застрахова-
не и социално дело” 
доц. д-р Венцислав 
Василев. 

Доц. Ерусали-
мов връчи на пред-
седателя на УС на        
БАДДПО  Евели-
на Милтенова поз-
дравителен адрес 
от името на ректо-
ра проф. д-р Мари-
яна Божинова и за-
яви, че в лицето на 
Свищовското вис-
ше училище друже-
ствата за допълни-
телно пенсионно 
осигуряване имат 
надежден партньор 
при изграждането 
и подобряването на 
осигурителната култура на гражда-
ните и подготовката на квалифи-
цирани кадри за пенсионноосигу-

рителния бизнес. След официал-
ната част и разрязването на праз-
ничната торта, доц. Ерусалимов и 
Е. Милтенова обсъдиха дългого-
дишното сътрудничество между 
Стопанската академия и БАДДПО. 
Набелязани бяха конкретни цели 
и перспективи за бъдещото разви-

тие на партньорските взаимоотно-
шения на тези две важни за стра-
ната институции.
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Академията участва в 
европейски проект за 

иновативна икономика

Наш възпитаник стана световен 
шампион по Годжу-рю карате

Кабинет по „Финансов контрол и 
одит” бе създаден чрез дарение 

Проф. д-р Марияна Бо-
жинова, проф. д-р Краси-
мир Шишманов, доц. д-р 
Искра Пантелеева, доц. д-р 
Евелина Парашкевова-Ве-
ликова и ас. д-р Алексан-
дрина Александрова пред-
ставиха СА „Д. А. Ценов“ 
в заключителната конфе-
ренция по проект „Цен-
тралноевропейска мрежа 
за устойчива и иноватив-
на икономика“. Събитие-
то се проведе в гр. Прага, 
Република Чехия. Форма-
лен домакин бе Чешкият 
университет по естестве-
ни науки (Czech University 
of Life Sciences), партньор 
по проекта. В конферен-
цията участваха изследо-
ватели и от Университета 
в Сегед, Университета в 
Загреб, Пражкия универси-
тет по икономика, Познан-
ския университет по ико-
номика и бизнес, който е 
бенефициент на проекта. 
Събитието се модерираше 
от проектния мениджър 
проф. д-р Барбара Боруси-
ак. През първия и втория 
ден, участници от всяка 
партнираща организация 
представиха постигнатото 
през изминалите три годи-
ни и очертаха насоки за бъ-
дещи партньорски инициа-
тиви на мрежата.

Екипът от Свищовската 
академия представи най-
значимите резултати от 
участието на нейни пред-
ставители в изпълнението 
на проекта. Отчетено бе, 
че учени от СА „Д. А. Це-
нов“ са регистрирали два-
десет и едно индивидуал-
ни участия в шест събития, 
организирани в рамките 
на проектните дейности. 
Два пъти, през есента на 
2021 г. и през пролетта на 
2022 г., Свищовското вис-
ше училище е било дома-
кин за учени от партньор-
ските университети, които 
са провели индивидуални 
изследователски мобил-
ности по проекта. Десет 
изследователи на Познан-
ския университет по ико-
номика и бизнес са посе-
тили Академията. През м. 
септември 2021 г. са орга-
низирани и два съвмест-
ни научни форума. Катед-
ра „Индустриален бизнес 
и предприемачество“ от 
Стопанската академия и 
катедра „Управление на 
корпоративните ресурси“ 
от Познанския универси-
тет по икономика и бизнес 
са участвали в кръгла маса 

на тема „Бизнесът в диги-
тална среда“ и в семинар, 
фокусиран върху възмож-
ностите за сътрудничест-
во между двете звена. В 
периода 18-22 юли 2022 г. 
четирима свищовски пре-
подаватели са участвали в 
индивидуални изследова-
телски мобилности в пар-
тниращия университет от 
Познан, където са набеля-
зани основни приоритети 
за бъдещи научни изслед-
вания и проекти. 

В изпълнение на про-
ектните дейности са под-
готвени и публикувани 
шест електронни книги – 
обучителни ресурси, фоку-
сирани върху устойчивата 
икономика и научните из-
следвания, като осем пре-
подаватели от СА „Д. А. Це-
нов” са се присъединили 
със свои разработки към 
международните авторски 
колективи на пет от пуб-
ликуваните книги. Всички 
електронни обучителни и 
научни ресурси са с осигу-
рен свободен достъп чрез 
официалния сайт на про-
екта, официалния сайт на 
Познанския университет 
по икономика и бизнес, и 
Дигиталната библиотека 
на Стопанската академия. 
Чрез участието си в про-
екта, Свищовското вис ше 
училище постигна резул-
тати и в посока разширя-
ване на членството си в 
междууниверситетски на-
учни мрежи. От 2021 г. СА 
„Д. А. Ценов” е член на 
мрежата за научноизсле-
дователски обмен CEEPUS 
Network „Central European 
Network for Sustainable and 
Innovative Economy“ CIII-
PL-0000-00-2122. Разпрост-
ранението на напредъка 
по изпълнението на про-
екта и на постигнатите ре-
зултати, Академията осигу-
ри чрез поредица от дву-
езични публикации – на 
български и на английски 
език, в специално обосо-
бена секция на своя сайт.

През третия ден от кон-
ференцията акцентът бе по-
ставен върху разширяване 
на научната мрежа Central 
European Network for 
Sustainable and Innovative 
Economy – (CENETSIE). На 
организираните междуе-
кипни срещи се поставиха 
и обсъдиха редица въпро-
си за бъдещи съвместни 
инициативи, които ще се 
реализират от партньор-
ските организации. 

Специализиран каби-
нет по „Финансов контрол 
и одит” бе открит в Ака-
демията, от който ще се 
възползват студентите от 
спец. „Стопански и финан-
сов контрол” (СФК), ад-
министрирана от катедра 

„Контрол и анализ на сто-
панската дейност” (КАСД). 
Кабинетът е създаден бла-
годарение на личното да-
рение на Тодор Гогов – ме-
ниджър „Вътрешен одит и 
контрол” в частния бизнес 
и възпитаник на спец. СФК 
в СА „Д. А. Ценов”, магис-

търска програма „Вътре-
шен одит”. Специализи-
раният кабинет бе офици-
ално открит с водосвет, в 
присъствието на самия да-
рител на средствата, рек-
тора – проф. д-р Марияна 
Божинова, зам.-ректори, 

декани, партньори и при-
ятели на катедрата, препо-
даватели и студенти. При-
ветствие към присъства-
щите поднесе ръководите-
лят на катедрата – доц. д-р 
Силвия Костова, а ритуала 
по прерязване на трико-
льорната лента изпълниха 

проф. Божинова и Т. Гогов.
Специализираният каби-

нет по „Финансов контрол 
и одит” е с изцяло ренови-
рана инфраструктура и ос-
ветление, ново компютър-
но, мултимедийно и видео 
оборудване. Инсталирани 
са счетоводен софтуер – с 
дарение на Microinvest и 
одиторски софтуер – с да-
рение на Ада-Софт. Прог-
рамните продукти ще под-
помогнат практическата 
подготовка на студентите 
в обучението по финансов 
контрол и одит. При откри-
ване на кабинета, ректо-
рът изказа благодарност от 
името на академичното ръ-
ководство към възпитаника 
на Академията за дарител-
ския жест и пожела успе-
шен старт в професионал-
ното обучение на студен-
тите от спец. СФК. В знак на 
признателност, доц. Косто-
ва удостои Тодор Гогов с по-
четния плакет на катедра 
„Контрол и анализ на сто-
панската дейност”.

Стефан Петков – възпита-
ник на Стопанска академия 
„Д. А. Ценов”, стана свето-
вен шампион по Годжу-рю 
карате. Свищовският възпи-
таник завоюва златен ме-
дал в дисциплината Кумите, 
мъже – 84 кг, от Световното 
първенство, което се прове-
де в Италия със 787 състеза-
тели от 25 държави. Стефан 
участва за първи път в Све-
товно първенство по Годжу-
рю карате. За да се пребори 
за шампионската титла се 
изправи срещу противни-
ци от Португалия, Австрия, 
Южна Африка, Германия, 
Нова Зеландия и др. На фи-
нала победи съперника си 
от Румъния с резултат 10:7.

Стефан е израснал в сви-
щовското село Ореш. За 
първи път влиза в залата 
на 9-годишна възраст, под-
тикнат от родителите си, а 
днес – 18 години по-късно 
каратето е неизменна част 
от ежедневието му. Запалва 
се по този спорт от примера 
на своя треньор сенсей Ма-
рин Маринов – основател 
на свищовския Карате клуб 
„Алеко”, който се завърна 
от първенството в Италия с 
два медала – сребро при ве-

тераните в Кумите и бронз 
на Ката. През годините Сте-
фан има множество високи 
постижения – три пъти е ста-

вал европейски шампион 
по Годжу-рю карате (2012 
г. Младежи 16-17 г. - 76кг; 
2016 г. Мъже - 75кг; 2018 г. 
Мъже -7 5 кг), има и множе-
ство медали от национални 
и балкански първенства.

Стефан Петков е отлич-
ник не само в спорта, но и в 
учението. Средното си обра-
зование завършва в Профе-
сионалната търговска гим-

назия в Свищов, а през ля-
тото на настоящата 2022 г. 
се дипломира в Стопанска 
академия „Д. А. Ценов” ОКС 

„бакалавър”, спец. „Застра-
ховане и социално дело” 
със среден успех от целия 
курс на обучение 5.17 и 6.00 
от държавния изпит. 

Цялата академична общ-
ност в Свищов се гордее и 
поздравява Стефан Петков 
за завоюваната шампион-
ска титла от Световното пър-
венство по Годжу-рю карате 
’2022. 
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