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ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ ОТКРИ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ ОТКРИ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
Вицепрезидентът на Р 

България Илияна Йотова 
откри новата академична 
2021-2022 година в Стопан-
ска академия „Димитър А. 
Ценов”. Тържественото от-
криване се проведе пред 
сградата на Факултетския 
корпус при спазване на 
действащите противоепи-
демични мерки и учебна-
та година отново започна с 
реализиран на 100% субси-
дирания от държавата при-
ем на студенти. Присъства-
щите на церемонията при-
ветстваха с аплодисменти 
ректора проф. д-р Мари-
яна Божинова, придружа-
вана от вицепрезидента 
на Р България, областния 
управител на В. Търново, 
кмета на община Свищов, 
зам.-ректори, председате-
ля и зам.-председателя на 
Общото събрание, декани-
те на факултети, председа-
теля на Студентския съвет. 
Сред гостите на тържестве-

ното откриване на новата 
учебна година и приемане-
то на 86-ия випуск на Сви-
щовското висше училище 
бяха: началникът на Каби-

нета на вицепрезидента – 
Надя Младенова; предсе-
дателят на СБУ и член на 
Съвета на настоятелите на 
Академията – д.ик.н. Янка 
Такева; олимпийската шам-
пионка от Токио 2020, сту-

дент в специалност „Ико-
номика на търговията” – 
Ивет Горанова и личният 
й треньор – Ангел Ленков; 
вицепрезидентът на БФ по 

карате – Р. Русалинов; ръ-
ководители на стратегичес-
ки и дългогодишни бизнес 
партньори на Академията.

С приветствено слово 
към академичната общ-
ност, ректорът откри нова-

та учебна година. „Дълбо-
ко съм убедена, че когато 
завършите своето образо-
вание в СА „Д. А. Ценов”, 
Вие ще имате необходима-

та икономическа култура, 
знания, умения и междуна-
родно призната диплома, 
които са достатъчно усло-
вие, за да имате реалната 
възможност да се докаже-
те в един глобализиращ 

се, мобилен и динамичен 
свят”, каза проф. Божинова 
в обръщението си към сви-
щовските студенти и поже-
ла успешна нова учебна го-
дина.

„Потенциалът на млади-
те хора в България е много 
висок и ние трябва да им 
подадем ръка, за да може 
този талант да избуява и да 
можем да ги наречем строи-
тели на нова България”, 
каза в поздравителното 
си слово вицепрезидентът 
Илияна Йотова. Тя поже-
ла на свищовските студен-
ти да бъдат смели в своите 
мечти, да бъдат подготвени 
и убедени в себе си, да бъ-
дат онези лидери, от кои-
то се нуждае обществото и 
да се борят за онази Бълга-
рия, за която всички мечта-
ем. Ректорът награди вице-
президента на Р България с 
почетния знак на СА „Д. А. 
Ценов”. 
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Съгласно указ на пре-
зидента Румен Радев, от 
16.09.2021 г. в длъжност 
встъпва новото служебно 
правителство на Р България. 
В състава на новия Минис-
терски съвет има и възпита-
ник на Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов“ – Дани-
ела Везиева, която е новият 
министър на икономиката.

Даниела Везиева е ро-
дом от гр. Русе. В Свищов-
ското висше училище полу-
чава ОКС „магистър“ по спе-
циалност към катедра „Фи-

нанси и кредит“. Има допъл-
нителна квалификация по 
„Контрол в публичния сек-
тор”, доктор е по икономи-
ка от Националния военен 
университет „Васил Левски” 
– Велико Търново. Има опит 
в работата по проекти, свър-
зани с децентрализацията 
и въвеждане на нови моде-
ли на управление от 2003 г. 
насам. През перио да 2007-
2014 г. тя представлява Бъл-
гария в Бюджетния коми-
тет на Европейски учили-
ща. Била е началник отдел 
„Административно, правно, 
финансово, стопанско и ин-
формационно обслужване” 
в РИО – Русе. От ноември 
2014 г. до февруари 2017 г. 
е заместник-министър на 
икономиката, а в периода 
от май 2018 до март 2019 
г. е съветник в кабинета на 
председателя на Комисията 
за финансов надзор. След 
18 май 2021 г. става съвет-
ник на министъра на иконо-
миката. Владее руски и ан-
глийски език.

Юриен ван дер Хорст 
– изпълняващ длъжност-
та посланик на Кралство 

Нидерландия в България, 
гостува в Свищовската 
академия и бе посрещ-
нат от ректора, проф. д-р 
Марияна Божинова. В 
срещата участваха зам.-
ректорите доц. д-р Искра 
Пантелеева и доц. д-р Ру-
мен Ерусалимов, дирек-

торът на Центъра за меж-
дународна дейност – доц. 
д-р Маруся Смокова-Сте-

фанова. Срещата преми-
на в приятелска атмосфе-
ра и конструктивен дух. 
Домакините споделиха 
за успехите и лидерски-
те позиции на Академия-
та, развитите партньор-
ства с университети в Ни-
дерландия и подчертаха 

добрия пример на Крал-
ството при участието на 
бизнеса в обучението на 
студенти. Коментирана бе 
и значимостта на образо-
ванието за развитието на 
една държава. Юриен ван 
дер Хорст заяви, че сту-
дентите са най-добрите 
посланици за двустранно-
то сътрудничество между 
България и Нидерландия, 
и изрази готовност да съ-
действа за разширяване 
на партньорствата между 
Свищовската академия и 
университети в неговата 
страна. 

В края на визитата си 
посланикът посети Акаде-
мичния музей, където бе 
впечатлен от историята на 
Димитър Ценов и на Сви-
щовското висше училище, 
докосна се до вещи на Да-
рителя и положи подпис в 
летописната книга. 
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Споразумение за сътруд-
ничество и съвместна дей-
ност подписаха ректори-
те на Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” – проф. 
д-р Марияна Божинова и 
на Тракийския университет 
в Стара Загора – доц. д-р 
Добри Ярков. Договорът бе 
подписан на среща в Сви-
щовското висше училище, 
на която от страна на дома-
кините присъстваха и зам.-
ректорите доц. д-р Искра 
Пантелеева (Учебна дей-
ност и акредитация) и доц. 
д-р Любомир Иванов (На-
учноизследователска дей-
ност и развитие на кадрите). 
„Това е паметен ден и за нас 
е чест да подпишем този 
договор за сътрудничест-
во”, заяви ректорът доц. д-р 
Добри Ярков и подчерта, 
че възпитаници на Свищов-
ската академия са заемали 
и заемат позициите на де-
кан и зам.-декан на Стопан-
ския факултет към Тракий-
ския университет. Ректорът 
проф. Божинова подчерта, 

че следвайки политиката на 
МОН по отношение на ин-
тегрирането между висши-
те училища, споделянето на 
ресурси, съвместни научно-

изследователски проекти и 
публикации, ще бъде в пол-
за за всяко от обединява-
щите се висши училища, за 
техните възпитаници и пре-
подаватели. 

Подписвайки договора, 
двете страни декларират 
намерението си да обеди-
нят трайно усилията си за 

осъществяване на сътруд-
ничество и съвместна дей-
ност за: „Създаване на орга-
низация и условия за ефек-
тивно използване на ре-

сурсите, механизмите, про-
цедурите и потенциала на 
двете институции в област-
та на образованието, ква-
лификацията и научноиз-
следователската дейност”; 
„Поддържане и повишава-
не качеството на учебната 
и научноизследователска-
та дейност на двете висши 

училища чрез разпростра-
няване на образователна 
информация, проучване и 
прилагане на опит и добри 
практики в осигуряване-
то на качество на висшето 
образование, за създаване 
и утвърждаване на общо 
пространство на висше об-
разование”. Сътрудничест-
вото, което ще осъществя-
ват Свищовската академия 
и Тракийският университет, 
ще бъде в няколко основни 
направления, сред които: 
развитие на нормативната 
база и институционалното 
изграждане в областта на 
образованието, квалифика-
цията и научноизследова-
телската дейност; разработ-
ване на съвместни програ-
ми за обучение в ОКС „ба-
калавър”, ОКС „магистър” и 
ОНС „доктор”; разработва-
не на съвместни научноиз-
следователски проекти и 
стимулиране на научното 
сътрудничество, вкл. и чрез 
съвместни публикации и на-
учни форуми; развитие на 

системата за управление на 
учебната и научноизследо-
вателската дейност. 

Подписаният договор 
предвижда различни фор-
ми за осъществяване на 
сътрудничество и съвмест-
на дейност. Сред тях са 
разработване и водене на 
лекции, семинари, практи-
чески занятия и специали-
зирани курсове по различ-
ни програми, създаване на 
условия за мобилност при 
обмяна на студенти и пре-
подаватели, подготовка на 
съвместни публикации и 
разпространението им в 
специализирани научни из-
дания и платформи за отво-
рена наука, и др.

След подписване на до-
говора, ректорът на Тракий-
ския университет посети 
Академичния музей. Доц. 
Ярков положи подпис в ле-
тописната книга на Свищов-
ското висше училище и раз-
гледа експозицията с исто-
рически документи и лични 
вещи на Димитър Ценов.

Катедра „Индустриален 
бизнес и предприемачество“ 
проведе, във виртуална стая, 
кръгла маса на тема „Бизне-
сът в дигитална среда“ и се-
минар на тема „Възможнос-
ти за сътрудничество между 
катедра ИБП при СА „Д. А. 
Ценов” – Свищов и катедра 
„Мениджмънт на корпора-
тивните ресурси“ при По-
знански икономически уни-
верситет – Познан, Полша. 
Ръководителят на катедрата-
домакин проф. д-р Любчо Ва-
рамезов приветства гостите и 
даде начало на двете после-
дователни събития. Той за-
позна накратко чуждестран-
ните участници с историята 
на град Свищов, Стопанската 
академия и катедрата. Зам.-
ректорът по „Учебна дейност 
и акредитация“ и член на ка-
тедра ИБП, доц. д-р Искра 
Пантелеева също поздрави 
участниците в двата фору-
ма и подчерта значението 
на подобни инициативи за 
създаването и развитието на 
партньорства между двете 
висши училища и в частност 
между двете катедри – сът-
рудничество в научните из-
следвания, реализиране на 
съвместни проекти и пуб-

ликации, участие в изследо-
вателски мрежи, обмяна на 
учебно-методичен опит, об-
съждане на учебна докумен-
тация и др. Проф. д-р Анета 
Денева изказа благодарност 
от името на катедрата, както 
и своето удовлетворение от 
работата с полските колеги 
по написването на съвместен 
електронен учебник „Про-
изводствено-операционен 
мениджмънт“, резултат от 
колективните усилия на се-
дем преподаватели от чети-
ри университета – Познански 
икономически университет, 
СА „Д. А. Ценов“, Национален 
университет „Иван Охиенко“ 
(Камянец-Подилски, Украй-
на) и Национален универси-
тет „Тарас Шевченко“ (Киев, 
Украйна). 

В рамките на кръглата 
маса се проведе дискусия по 
теми, свързани със състоя-
нието на икономиката, харак-
теристиките на средата, проб-
лемите и предизвикателства-
та пред бизнеса в условията 
на интензивни процеси на 
дигитализация и на панде-
мия, породена от COVID-19. 
Коментирани бяха общи про-
цеси и специфични моменти 
за България и Полша. Форму-

лираха се изводи и се напра-
виха предложения за послед-
ващи съвместни изследвания 
по проблемите на дигитали-
зацията на бизнес процесите, 
иновационното развитие на 
компаниите и необходимите 
промени в компетенциите на 
човешките ресурси в отговор 
на идентифицираните тран-
сформационни предизвика-
телства.

По време на семинара 
бяха дискутирани прилагане-
то на иновативни концепции 
и инструменти за управле-
ние на човешките ресурси в 
организациите и проучване-
то на условията, бариерите 
и предизвикателствата пред 
сътрудничеството между ор-
ганизациите на интернацио-
нално ниво. Споделени бяха 
виждания относно подбора 
на персонал и управление-
то на човешките ресурси за 
ефективното функционира-
не и за развитието на съвре-
менните организации. Освен 
това, бяха разгледани и обсъ-
дени учебните планове в ОКС 
„бакалавър“, ОКС „магистър“ 
и ОНС „доктор“, чието адми-
нистриране се осъществява 
от партниращите си катедри 
в двете висши училища. 

В академичната заседа-
телна зала „Ректорат” се 
проведе кръгла маса-диску-
сия, организирана в изпъл-
нение на проект №2-2021 
„Международното разде-
ление на труда и мястото 
на българската икономика 
– тенденции и перспекти-
ви“, финансиран със сред-
ства по Наредба на МОН за 
насърчаване на научно-из-
следователската дейност. 
Събитието бе предавано и 
на живо в платформата bbb.
uni-svishtov.bg. Ръководи-
телят на проекта проф. д-р 
ик. н. Таня Горчева запозна 
аудиторията с теоретични-
те основи на международ-
ното разделение на труда и 
на международната специа-
лизация в съвременния биз-
нес. Целите на проекта са да 
се откроят промените в про-
изводствената специализа-
ция на регионите и нацио-
налните икономики в ЕС в 
следствие на динамиката в 
съвременното международ-
но разделение на труда, и 
да се очертаят последиците 
от посоченото взаимодейст-
вие върху производствената 
/експортна специализация 
на българската икономи-
ка. Приложена е методика 
на United Nations Industrial 

Development Organization 
(UNIDO), с която се просле-
дява международната кон-
курентоспособност на кон-
кретни видове производ-
ства.

Доц. д-р Здравко Любе-
нов представи какви са от-
раженията на промяната на 
глобалната търговия на мик-
роравнище. Една възможна 
стратегия за развитие на 
фирмите е увеличаване на 
производствения капаци-
тет чрез фокусиране вър-
ху външните пазари, след-
ствие от специализацията и 
възползване от конкурент-
ните предимства. Променя-
щите се модели на глобал-
ната търговия и мястото на 
България в тях бе темата на 
презентацията на гл. ас. д-р 
Ивайло Петров. Той посочи 
индикаторите за промяната 
в световната търговия, сред 
които засилване на протек-
ционизма и регионализа-
цията, промяна в потреби-
телските навици, фрагмен-
тацията на производствени-
те вериги и преминаването 
към т. нар. near-shoring или 
към back-shoring. Показана 
бе различна перспектива 
към високотехнологичните 
продукти и иновационната 
дейност в България.
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Международна кръгла маса за 
55-годишнината си проведе катедра БИ

Академията е партньор по проект „Икономическото образование в България 2030“Академията е партньор по проект „Икономическото образование в България 2030“

С международна научно-
практическа кръгла маса на 
тема „Дигитална трансфор-
мация на бизнеса”, катедра 
„Бизнес информатика” от-
беляза 55 години от основа-
ването си. Форумът, който е 
част от събитийния кален-
дар, отбелязващ 85-годиш-
нината от създаването на 
Свищовското висше учили-
ще, се проведе хибридно – 
присъствено в СА „Д. А. Це-
нов” и във виртуалната стая 
на катедрата, посредством 
видео-конферентна връзка. 
Основната цел на кръглата 
маса бе да се обсъдят въп-
роси, свързани със светов-
ните тенденции в развитие-
то на информационните и 
интернет технологии, които 
водят до т.нар. дигитална 
трансформация на бизне-
са. Гости на научната проя-
ва бяха ректорът проф. д-р 
Марияна Божинова, дека-
нът на факултет „Менидж-
мънт и маркетинг” проф. 
д-р Маргарита Богданова, 
ръководители на катедри 
и преподаватели от Акаде-
мията. Събитието уважи-
ха множество, доказали се 
през годините, партньори 
и съмишленици на катедра 

БИ от страната и чужбина, 
както от научната общност, 
така и от практиката. Кръг-
лата маса привлече внима-
нието на преподаватели и 
учени от България, Русия, 
Молдова, Беларус, Украй-
на, Полша и Румъния.

Международният форум 
откри проф. д-р Красимир 
Шишманов, ръководител 
на катедрата, с доклад за 
нейното създаване и раз-
витие. По думите му, катед-
ра БИ по време на цялото 
си съществуване се стреми 
да подпомага останали-
те катедри в Академията, 
като пълноценно комуни-
кира с тях и по този начин 
значително допринася за 
по-ефективното използва-
не на информационните 
технологии при обработка-
та на икономическа и со-
циална информация, и при 
управлението на предпри-
ятия и организации. В до-
клада бе отчетен приносът 
за развитието на катедрата 
на множеството ѝ препода-
ватели през годините, като 
заслужено внимание бе от-
делено на нейните ръко-
водители. Представен бе и 
текущият академичен със-

тав на катедрата, образова-
телният ѝ профил и специ-
алностите в ОКС „бакала-

вър”, ОКС „магистър” и ОНС 
„доктор”, администрирани 
от звеното.

От името на академич-
ното ръководство привет-
ствие отправи ректорът, 
като отбеляза, че провеж-
дането на международната 
научно-практическа кръгла 
маса е своеобразен ори-
ентир за защитените пози-
ции на катедрата и автори-
тета ѝ в образователното 
пространство и практиката 

в страната и чужбина. По 
повод годишнината на ка-
тедра БИ, проф. Божинова 

връчи на нейния ръководи-
тел почетния плакет на Ака-
демията. 

Представените доклади 
на научния форум разгле-
даха теми, свързани с диги-
талната трансформация на 
бизнеса, обхващащи стра-
тегиите, моделите и техно-
логиите, които подпомагат 
успешното ѝ осъществява-
не. Внимание бе отделено 
на приложенията на ди-
гиталната трансформация 

за създаване на хибридни 
офиси, в маркетинга, стро-
ителството, управлението 
на недвижими имоти и др. 
Засегнати бяха въпроси, 
свързани с приложението 
на изкуствения интелект в 
дигитализацията на бизне-
са, възможностите, които 
дигиталната трансформа-
ция предлага на малките и 
средните предприятия да 
преодолеят последствията 
от пандемията от COVID-19, 
както и софтуерните плат-
форми, които могат да 
подпомогнат дигитализа-
цията. Беше отчетена и за-
висимостта между цифро-
визацията на икономиката 
и икономическия растеж. 
По време на съпътстващи-
те дискусии, участниците 
достигнаха до извода, че 
научните публикации са 
в синхрон с вижданията и 
предизвикателствата, пред 
които е изправена практи-
ката. Проф. Шишманов из-
рази надеждата, че диску-
тираните идеи са полезни 
както за научната общност, 
така и за практиката, а така 
също са отправна точка 
за реализирането на нови 
съвместни проекти.

Свищовското висше 
училище е един от четири-
те университета, които за-

едно с Конфедерацията на 
работодателите и индуст-
риалците в България си 
партнират в проект „Ико-
номическото образование 
в България 2030“, финан-
сиран по процедура „Мо-
дернизация на висшите 
училища“ на ОП „Наука и 
образование за интели-
гентен растеж“ 2014-2020, 
съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд. 
Срокът за изпълнение е 30 

месеца, а общият размер 
на безвъзмездната финан-
сова помощ е 4 887 276,24 

лв. Основната цел на про-
екта е да се модернизира 
обучението по икономи-
ка в УНСС и партньорите 
– Свищовската академия, 
Бургаския свободен уни-
верситет и Националната 
спортна академия, по на-
чин, който позволява те да 
бъдат конкурентни на ев-
ропейските университети. 

На проведената в УНСС 
откриваща конференция 
по проекта, от страна на 

Стопанската академия 
присъстваха доц. д-р Лю-
бомир Иванов – зам.-рек-
тор по научноизследова-
телска дейност и развитие 
на кадрите, доц. д-р Еве-
лина Парашкевова – ди-
ректор на Института за 
научни изследвания, д-р 
Александрина Алексан-
дрова – изследовател към 
ИНИ и Антоанета Христо-
ва – експерт „Европей-
ски програми и проекти“ 
към ИНИ. Събитието откри 
проф. д-р Димитър Дими-
тров – ректор на УНСС и 
ръководител на проекта. 
„Очаква ни много работа 
и бъдещо развитие, както 
с останалите университе-
ти, така и с партньорите от 
бизнеса. Искаме да напра-
вим една мрежа, за която 
дигитализацията е необ-
ходима и благодарение 
на нея ще се изпълняват 
много съвместни иници-
ативи“, коментира проф. 
Димитров. Координаторът 
на проекта проф. д-р Нико-
лай Щерев представи про-

ектните дейности, индика-
торите и сроковете за тях-
ното изпълнение. Подчер-
тано бе, че чрез съвмест-
ната работа по проекта се 
очаква да се модернизира 
и синхронизира учебната 
документация и да се ди-
гитализира обучителният 
процес. За целта в рамки-
те на проекта се планира 
да бъдат изградени 9 ди-
гитални класни стаи и 3 
дигитални лаборатории, 
като ще се осигури въз-
можност за споделяне на 
ресурси, включително и на 
ноу-хау, между партньор-
ските университети и/или 
между студентите и техни-
те преподаватели и менто-
ри. Ще се създадат 15 съв-
местни програми, 7 нови с 
дигитално образователно 
съдържание (включител-
но за дистанционно обу-
чение), 2 учебни програми 
на чужд език, съвместно с 
чуждестранни висши учи-
лища и научни организа-
ции. В рамките на проек-
та ще бъдат реализирани 

обучения, изходящи мо-
билности на преподавате-
ли, докторанти и студен-
ти, както и входящи мо-
билности на преподавате-
ли от асоциираните парт-
ньори – университетите: 
University of Picardie Jule 
Verne, Франция; University 
of Craiova, Румъния; 
University of Iasi, Румъния; 
University of Suceava, Румъ-
ния; University of Valahia, 
Румъния; University of 
Economics of Bratislava, 
Словакия; UNINT, Ита-
лия; University of Sapienza, 
Италия; University of 
Peloponnese, Гърция; Vrije 
Universiteit Brussel, Бел-
гия; University of Minho, 
Portugal; University of 
Zagreb, Хърватска. 

На откриващата конфе-
ренция, ректорът на УНСС 
проф. Димитров връчи 
Партньорските споразу-
мения по проекта, като за 
Свищовската академия то 
бе получено от зам.-ректо-
ра доц. д-р Любомир Ива-
нов.



Страница 4 септември 2021

Волейболен национал 
стана наш студент 

Проф. Овчаров ще преподава Проф. Овчаров ще преподава 
на свищовски студентина свищовски студенти

Редактор: Вероника Василева
Дизайнер: Благовеста Борисова
Академично издателство „Ценов“

От 1 стр.
Приветствия към акаде-

мичната общност в Свищов 
отправиха и официалните 
гости на тържествената це-
ремония. Кметът на община-
та – д-р Генчо Генчев, връчи 
ежегодната награда, учреде-
на през 2005 г. от Общинския 
съвет за отличник на випуска 
– грамота и парична награда 
в размер на 1000 лв., на Га-
лина Лазарова, завършила 
спец. „Счетоводство и кон-
трол” със среден успех от 
следването отличен 6.00 и 
държавен изпит – отличен 
6.00. Завършилите с пълно 
отличие в ОКС „бакалавър” 
от випуск 2017-2021 г. полу-
чиха наградата на Ректора и 
академичното ръководство 
– златна значка, грамота и 
парична награда в размер на 
300 лв. С тази награда бяха 
отличени Галина Лазарова 
от спец. СК, Габриела Ивано-
ва и Изабела Илиева, завър-
шили спец. „Финанси”.

Със специална и един-
ствена по рода си награда 
бе отличена Ивет Горанова 
– второкурсничка от спец. 
„Икономика на търговията”, 
която завоюва олимпийска-
та титла по карате в Токио 
на 5 август 2021 г. Ректорът 
сподели вълнението и гор-
достта на цялата академич-
на общност за изключител-
ното постижение на „злат-
ното момиче” на българско-
то карате и на Свищовската 
академия и подчерта, че тя 

е упорита не само в спор-
та, но и в своето обучение. 
Проф. Божинова връчи на 
олимпийската шампионка 
грамота за изключителни 
спортни постижения и спе-
циална стипендия в раз-
мер на 2000 лв., осигурена 
от академичната фондация 
„Д. А. Ценов” и наречена 
на името на Дарителя, коя-
то се връчва за първи път. 
Като председател на УС на 
Фондацията, проф. Божи-
нова съобщи, че всички се-
местриални такси до края 
на обучението на Ивет ще 
бъдат платени със сред-
ства на Фондацията. Освен 
това, Ивет получи и ваучер 
за учебници от академич-
ната книжарница по всички 
предмети до края на обуче-
нието й. Ректорът пожела на 
Ивет Горанова и световна 
титла, а присъстващите на 
тържествената церемония 
я възнаградиха с бурни ап-
лодисменти. Олимпийска-
та шампионка благодари 
на академичното ръковод-
ство и на УС на Фондацията 
с думите: „Аз съм спортист 
и обичам да се състезавам, 
затова пожелавам на ръко-
водството да се състезават 
силно, уверено и със само-
чувствие, защото нашата 
Академия е емблема за ця-
лата страна”. Ивет Горанова 
пожела здраве и успешна 
учебна година на своите ко-
леги в Свищовското висше 
училище, като заяви: „Зна-

нията, които получаваме 
тук, са една голяма и ценна 
инвестиция за нашето бъде-
ще”. 

По традиция, изявени 
свищовски студенти бяха 
отличени от стратегически 
и дългогодишни партньо-
ри на Академията – пред-
ставители на бизнеса. При-
ветствия поднесоха: Иван 
Иванов – управител на Ви 
Ай Джи Сървисис България, 
ЗАД „Булстрад Виена Ин-
шурънс Груп”; Николай Чер-
нев – мажоритарен собстве-
ник на „Мусала Иншурънс 
Брокер”; Крум Крумов – из-
пълнителен директор на 
ЗД „Бул инс”. От името на 
първокурсниците, поздрав-
ление отправи Виктория 
Димитрова, приета в спец. 
„Икономика на туризма”. 
Свищовските студенти бяха 
приветствани и от предсе-
дателя на Студентския съвет 
– докторант Лилия Петкова.

След тържествената це-
ремония, цветя пред памет-
ника на Дарителя поднесоха 
ректорът, вицепрезидентът, 
областният управител, кме-
тът и олимпийската шампи-
онка. В Академичния музей, 
Илияна Йотова се докосна 
до вещи на Димитър Ценов 
и положи подпис в летопис-
ната книга на Свищовското 
висше училище, което на 8 
ноември 2021 г. ще чества 
своята 85-годишнина, под 
патронажа на президента 
на Р България. 

Вицепрезидентът откри новата учебна годинаВицепрезидентът откри новата учебна година

През настоящата акаде-
мична 2021-2022 година име-
нитият наш историк и архео-
лог проф. Николай Овчаров 
се присъединява към еки-
па на катедра „Икономика и 
управление на туризма” при 
Стопанска академия „Дими-
тър А. Ценов”. Той ще препо-
дава по дисциплината „Кул-
турно-историческо наслед-
ство” на второкурсниците в 
редовна и задочна форма 
на обучение от специалност 

„Икономика на туризма”.
Проф. Овчаров е старши 

научен сътрудник към На-
ционалния археологически 
институт с музей при БАН и 
е доктор на историческите 
науки от 1998 г. Автор е на 
множество научни и научно-
популярни публикации в об-
ластта на историята и архео-
логията, редовен коментатор 
на исторически теми в нацио-
налните медии. В своята ка-
риера проф. Овчаров е реа-
лизирал редица успешни ар-
хеологически експедиции в 
България, Русия, Гърция, Тур-
ция, Грузия, Сърбия, Черна 
Гора и Северна Македония. 
Сред тях се нареждат проуч-
ванията на средновековна-
та крепост „Перперек”, кул-
товия комплекс край Татул, 
крепостта „Калето” в Свищов. 
Историкът е кавалер на орде-
на „Св. Св. Кирил и Методий” 
и е носител на най-високото 
отличие на Министерството 
на културата – „Златен век”.

Един от най-перспек-
тивните ни състезатели по 
волейбол – Георги Петров, 
вече е студент в СА „Д. А. 
Ценов”. Волейболният на-
ционал, който играе на пос-
та посрещач, бе един сезон 
във френския Шомон, къ-
дето треньор е бившият ни 
национален селекционер 
Силвано Пранди. От тази 
година талантливият ни во-

лейболист ще продължи ка-
риерата си в най-доброто 
първенство в света по во-
лейбол, като защитава цве-
товете на италианския ели-
тен клуб Кионе Падуа. 

Георги Петров е студент-
бакалавър в спец. „Финан-

си”. Той сподели, че лично 
е проучил възможностите 
на българските университе-
ти за качествено, модерно и 
достъпно обучение, и оце-
нява високо постиженията 
на Свищовската Алма ма-
тер в икономическото об-
разование и ползването на 
електронните обучителни 
ресурси. Георги Петров по-
лучи студентската си книж-

ка от ръководителя на ка-
тедра „Финанси и кредит” 
– проф. Стоян Проданов, 
който му пожела успех и на 
двата фронта – в италиан-
ската волейболна серия „А” 
и в първи курс на СА „Д. А. 
Ценов”.

Представители на СА „Д. 
А. Ценов” посрещнаха на 
летището в София олим-
пийската шампионка от То-

кио – Ивет Горанова, сви-
щовска студентка от спец. 
„Икономика на търговия-
та”. От името на академич-
ното ръководство и на ця-
лата академична общност 
(студенти, преподаватели 
и служители), златното мо-
миче на България привет-
стваха доц. д-р Румен Еру-
салимов – зам.-ректор „Сту-

дентска политика, институ-
ционални комуникации и 
продължаващо обучение”, 
доц. д-р Петранка Мидова 

– представител на катедра 
„Търговски бизнес”, водеща 
обучението в избраната от 
Ивет специалност и Аспа-
рух Мидов – председател 
на Комисия „Спорт” към 
Студентския съвет. С букет 
цветя, тениска и знамето на 
родната Алма матер, офи-
циалната делегация от Сви-
щов посрещна Ивет, като й 

предаде поздрави от името 
на ректора – проф. д-р Ма-
рияна Божинова и сподели 
гордостта на цялата акаде-
мична общност от нейния 
огромен успех. Олимпий-
ската шампионка от Токио 
благодари за оказаното й 
внимание и топлото посре-
щане. 

21-годишната Ивет Го-
ранова стана олимпийски 
шампион в категория до 
55 кг в карате дисципли-
ната „Кумите” на игрите в 
Токио ’2020 след 5 победи 
от 5 изиграни срещи, като 
на финала победи с 5:1 
многократната европейс-
ка шампионка от Украйна, 
Анжелика Терлюга. Завою-
ваният от свищовската сту-
дентка златен медал е ис-
торически – спортът карате 
за първи път е представен 
на Олимпийски игри, а за 
България бе първото злат-
но олимпийско отличие от 
2008 г. насам. 

Академията посрещна своето Академията посрещна своето 
златно момиче от Токиозлатно момиче от Токио


