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24 ìàé – ïðàçíèê íà ÷îâåøêèÿ ïîðèâ êúì ñâåòëèíà!
Уважаема академична
общност,
В навечерието сме на нашия
неповторим и само български
празник – 24 май. На път сме да
съпреживеем отново и отново
най-хубавия ден от най-красивия месец, когато отдаваме
всеотдайна почит и възхвала
към делото на светите братя
Кирил и Методий! Много имена
и дела от българската история
изпълват с гордост всяко сърце,
но между тях с особена яркост
се откроява сътвореното от Солунските първоучители. На тях
дължим тържеството си като
народ, защото азбуката и книжнината станаха движещата
сила на българския възход през
годините, знанието се превърна
в сила, която ни вдъхновява и
обединява въпреки различията.
24 май е най-истинският, многолетен и вечно млад празник,
когато всеки от нас е толкова
радостно въодушевен и истински щастлив. Това е празникът
на българската просвета и култура и на славянската писме-

ност, който ни
дава пълното
основание да
се чувстваме
горди, че „и ний
сме дали нещо
н а с в е т а…” .
Това е денят,
когато винаги
с вътрешно тържество пригласяме: „Върви,
н а р о д е, в ъ з родени…” и с
умиление си
припомняме
букета за онзи
учител, който е
направил човек
всеки един от
нас. Този български празничен ден е символ на словото,
което звучи в
душата, на културата, която ни е съхранила
през вековете, на науката, която
осветява разума и мислите ни.
Всяка година на този ден празнува цялата академична общ-

Скъпи колеги,

От името на Студентския съвет при СА „Д. А. Ценов”
имам удоволствието да Ви поздравя по повод 24 май –
Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Нека този светъл празник озари с лъчите си пътя, по
който вървим към нови знания. Нека чрез устрема си към
тях продължим святото дело и покажем на всички, че е
достойно за уважение, признателност и благодарност!
Напред – науката е слънце!
Честит празник!
Бояна ДЮЛГЕРОВА
Председател на СС

Уважаеми колеги,

ност, празнуват радетелите за
българска духовност, тържествува българският дух!
ДА БЪДЕ ЧЕСТИТ!
Ректор:
Проф. д-р В. АДАМОВ

24 май е денят, в който всеки българин може с гордост
да каже, че е потомък на нация, заемаща стратегическо
място в историята на Европа. 24 май е символ на достойнство, традиция и духовност, защото на този ден честваме
азбуката, която сме дали на света.
Бих искал да Ви поздравя с настъпването на този светъл празник и да Ви пожелая да преследвате мечтите си.
Всички ние сме направили първата крачка към успеха,
избирайки Стопанска академия „Д. А. Ценов” за мястото,
където да получим нужните знания и умения. Да се възползваме от тази възможност, да черпим от щедростта на
науката, защото светът е необятен и ние трябва да знаем
как да постигнем целите си!
Честит празник!
Мирослав ДИМИТРОВ
Председател на AIESEC - Свищов

Íà ìíîãàÿ ëåòà!

Ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàíèå
çà Ñòîïàíñêàòà àêàäåìèÿ
Донецкият национален университет удостои
с почетното звание „Доктор хонорис кауза” заместник-ректора по бакалавърско и магистърско обучение на Стопанска академия „Димитър
А. Ценов” – проф. д-р Любен Кирев.
Почетните символи свищовският професор получи на тържествено заседание на
Научния съвет на университета в украинския
град Донецк лично от ректора на учебното
заведение проф. д-р ю.н. Роман Федорович

Гринюк.
По време на визитата на свищовската делегация в Донецкия университет се проведе
традиционният за висшето училище научнопрактически зимен семинар.
Новоизбраният „Доктор хонорис кауза” –
проф. д-р Любен Кирев – бе сред участниците,
изнесли пленарни доклади на форума.

„Äîêòîð õîíîðèñ êàóçà” íà ÑÀ „Ä. À. Öåíîâ”
Р е к т о р ът
на Тернополския национа лен ико номически
университет
в Украйна
– проф. д-р
ик.н. Андрей
Игорович
Крисоватий
стана „Доктор хонорис
кауза” на
Стопанска
академия
„Димитър А.
Ц е н о в”. Н а
официалната
церемония
номинираният за почетен
доктор бе
посрещнат
в аулата на
Свищовското висше училище с химна на Р България и студентския химн в изпълнение на Първи
български хор.
Председателят на Общото събрание на Стопанска академия – проф. д-р Данаил Врачовски, представи номинирания за почетното звание, неговата
научна и обществена дейност.
Проф. Крисоватий благодари за оказаната му
чест и за възможността отново да се срещне с
приятели от Свищовската академия. Той изнесе
академично слово на тема: „Фискалните инструменти – макроикономическо регулиране”, като още
в началото подчерта, че науката има въздействие
върху реалната икономика и представи свои виждания относно данъчната политика, държавния дълг и
начините за макроикономическо регулиране.

Стопанска академия
„ Димит ър А . Ценов”
удостои с почетното
звание „Доктор хонорис кауза” ректора на
Донецкия национален
университет – проф.
д-р ю.н. Роман
Федорович
Гринюк. Пред
ау д и т о р и я т а
бе представена неговата
богата нау ч на и обществена дейност.
Проф. Гринюк
е член на работната група
по въпросите
на съдебната
реформа към
Президента на
Украйна, член
е и на научния
Съвет на Министерството
на образованието и науката, младежта
и спорта. Сред получените множество номинации и отличия е и
присъдената му премия
през 2011 г. за най-добри достижения в научно-изследователската
дейност по проблемите
на правните науки в Украйна. В академичното
си слово на тема „Кон-

ституционната система
на Украйна: проблеми
и перспективи” гостът
заяви, че двете държави си приличат по това,
че все още са в търсене на най-ефективната

система на държавно
управление и на подобрата избирателна
система.
По традиция, официалната церемония за
присъждане на почетното звание завърши
с изпълнение на химна
на Стопанската академия.
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40 ãîäèíè êàòåäðà „Èíäóñòðèàëåí Ñòóäåíòñêà íàó÷íà ñåñèÿ
áèçíåñ è ïðåäïðèåìà÷åñòâî”
Ст удентска научна
сесия на тема „Проек т
на иновационна идея”
организира катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Форумът
бе първият по рода си
и се проведе по повод
40-годишнината от създаването на катедрата и на
специалност „Икономика
на индустрията”. Сред
официалните гости на откриването бяха ректорът –
проф. д-р Величко Адамов,
зам.-ректорите – проф.
д-р Любен Кирев, проф.
д-р Иван Върбанов, проф.
д-р Теодора Димитрова,
председателят на Общото
събрание на СА – проф.
д-р Данаил Врачовски,
финансовият мениджър –
проф. д-р Георги Герганов,
деканът на факултет „Производствен и търговски
бизнес” – доц. д-р Анета
Денева, ръководителите
на катедри към факултета.

В приветственото си
слово към „младите мениджъри-индустриалци”
ректорът определи студентската научна сесия
като „манифестация на
добрите намерения на студентите от Стопанската
академия да покажат, че
са по-добри”, защото само
в това висше училище
младите хора се учат как
да бъдат водещи личности
в живота.
Ръководителят на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”
– доц. д-р Петър Кънев,
също поздрави участниците в студентската научна
сесия за тяхната активност и изрази надежда,
форумът да се превърне в
традиция.
Координаторът – гл. ас.
д-р Искра Пантелеева поясни, че целта на научната
сесия е да се даде възможност на студентите да
съчетаят теорията с практическото приложение на

знанията, получени в областта на управлението на
иновациите в индустриалното предприятие. Финалистите в научната сесия
представиха своите разработки пред жури, което
определи победилите.
На п ъ р в о м я с т о б е
класирана Нина Хинчева
с проект за магазин, в
който ще се пазарува без
пари „Need no money”.
Второ място журито отреди на иновационната идея
на Кремена Цветанова за
маса с електронно меню
„Table with E – menu”. Трета
награда бе присъдена на
Калин Топалски за „Smart
пералня „Maxime utilis”.
Дванайсетте финалисти получиха „Сертификат
за участие”, който могат
да използват при кандидатстване за работа, а
всеки студент, представил
проект, получи „Свидетелство за участие”, подписано от ректора на СА „Д. А.
Ценов”.

Рекорден брой студенти участваха в
научна сесия, посветена на 60-годишнина-

рума не е само 60-годишнината на Факултет
„Финанси”, но и възможността студентите

та на Факултет „Финанси” при Стопанска
академия „Димитър А. Ценов”. Форумът,
организиран от катедра „Финанси и кредит”
на тема „Решения за бизнес развитие и икономически растеж”, привлече участници от
всички курсове и специалности на Свищовската Алма матер и други висши училища.
Научната сесия откри ректорът на Стопанската академия – проф. д-р Величко
Адамов. Приветствайки участниците, той
подчерта, че повод за провеждането на фо-

да покажат какво могат на този етап и какво
искат да постигнат. „Името на Стопанска
академия ще ви отвори много врати, но те
ще се отворят по-лесно само ако вие днес
направите сериозна крачка към професионалното си усъвършенстване” – каза
проф. Адамов. Той окуражи студентите за
представянето им в научната сесия, като им
припомни, че тези форуми са място, където
те тренират да говорят пред аудитория –
важно умение за един бъдещ мениджър.

Ôèíàíñèñòè îò ÑÀ ñ íàãðàäà
×åòâúðòà íàöèîíàëíà ñòóäåíòñêà
îëèìïèàäà ïî ìàðêåòèíã „Îëèìïèàäà 4.0“ îò íàöèîíàëåí êîíêóðñ
Студенти от специа л н о с т „Ма р ке т и н г “
спечелиха призовите
първо и трето място
на състоялата се на
13 и 14 април 2013 г.
Четвърта национална
студентска олимпиада
по маркетинг „Олимпиада 4.0“. Организатор и
домакин на събитието
бяха катедра „Маркетинг и стратегическо
планиране“ и Студентският съвет при Университета за национално и световно стопанство – София.
В Олимпиадата взеха
участие 30 студенти от
специалност „Маркетинг“ от 6 университета
в страната, разпределени в 10 екипа. СА „Д.
А. Ценов“ беше представена от студентите
Атанаска Решеткова,
Мартина Кръстева, Ди-

митър Георгиев, Мариян
Крачунов, Яна Богдано-

кова.
На първо място се

Решеткова, а на трето
– Яна Богданова, Ма-

ва и Диана Николова
и техния ръководител
гл. ас. д-р Маруся Смо-

класира екипът: Мартина Кръстева, Димитър Георгиев, Атанаска

риян Крачунов, Диана
Николова.
АМ

Четвъртокурсниците
финансисти – Никола
Илиев, Кирил Бъчваров и
Ергин Азис взеха участие
в XIV Конкурс за студентско научно творчество,
организиран от Бургаския свободен университет. Във форума участваха 120 студенти от 13
университета в България
и чужбина, които представиха свои научни идеи
в областта на юридическите, икономическите,
хуманитарните и техническите науки.
Свищовските студенти се включиха във втора
група с доклад и презентация на тема: „Емоциона лна интелигентност

ство”. В разработката
си младите финансисти
поясняват същнос т та
на понятието „емоционална интелигентност”
и, цитирайки известен
пси холог, препод ават ел в Харвард , пр ед ставят кои са уменията
и способностите, чието
развитие определя хората като емоционално
интелигентни. Член на
ж урито, впечатлен от
свищовските студенти,
изрази възхищение от
тяхното представяне и ги
посочи за пример пред
други участници.
Екипът на Кирил, Никола и Ергин получи втора
награда, която им връчи

– място и роля в живота
на съвременното обще-

ректорът на БСУ – проф.
д-р Васил Янков.

20 ãîäèíè ñïåöèàëíîñò „Ïóáëè÷íà àäìèíèñòðàöèÿ”
Юбилейна международна научна конференция на
тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ
век” събра в СА „Димитър
А. Ценов” учени от България и чужбина. Форумът,
посветен на 20-годишнината
от създаването на специалност „Публична администрация”, бе организиран
от катедра „Стратегическо
планиране”, провеждаща
обучението по тази първа
за страната ни специалност.
С приветствие към гостите и участниците конференцията откри ректорът
– проф. д-р Величко Адамов. Той заяви, че научният
форум ознаменува едно
„ярко събитие” в академичната история, т.к. имен-

но в Свищов за първи път
започва да се преподава
публична администрация в
България. Ректорът отчете
факта, че в почти всички
административни структури
в страната ни работят възпитаници на Стопанската
академия и определи като
„амбициозна” катедрата,
ангажирала се да развива
и утвърждава тази професионална ориентация на
свищовските студенти.
В началото на форума
проф. д-р Борислав Борисов – преподавател към
катедра „Стратегическо
планиране” и модератор
на конференцията – обяви
една нова инициатива на
С топанската ака демия.
Като висшето училище, в
което е създадена първата

в България специалност
по публична администрация, Свищовската академия
инициира провеждането
на Национален конкурс за
„Най-добра администрация
на годината”. Инициативата
е подкрепена от министъра
за развитие на електронното правителство Роман
Василев, а медиен партньор
ще бъде Информационна
агенция „Фокус” и радио
верига „Фокус”.
По повод годишнината
на специалността екипът на
катедрата прие множество
поздравления. Приветствие
за това, което катедрата и
Свищовската Алма матер
правят вече 20 г. при обучението на кадри за държавната администрация,
отправи и министърът на

елек тронното правителство Роман Василев. Той
участва във форума чрез
онлайн връзка, по време на
която изрази подкрепата си
към инициативата на Свищовското висше училище за
провеждане на национален
конкурс. Министър Василев
даде възможност на участниците в научния форум
да му задават въпроси, на
които той отговори в момента на конферентната връзка.
С встъпителен доклад
ръководителят на катедра
„Стратегическо планиране”
– проф. д-р Маргарита Богданова припомни историята
за създаването на специалността, по която до момента
в ОКС „бакалавър” са се
дипломирали 870 души.
На 4 стр.

Êëóá „Äåáàòè” â ÑÀ
Клуб „Дебати” за студенти от втори, трети и
четвърти к урс, от специалност „Стопански и
финансов контрол” при
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира катедра „Контрол
и анализ на стопанската
дейност” (КАСД) по повод
60-годишнината на факултет „Стопанска отчетност”.
Първият по рода си форум

за младите хора от тази
специалност бе свързан
с темата: „Адекватна ли
е системата за финансов
контрол у нас на реалната икономическа среда?”.
Целта на проявата бе да се
провокира творческият потенциал на студентите и да
им се даде възможност да
защитят своите виждания
по проблемите на финансовия контрол в Р България.
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Êàòåäðà „Ìåæäóíàðîäíè èêîíîìè÷åñêè „Áèçíåñúò â äåéñòâèå” 2013
îòíîøåíèÿ” ÷åñòâà 20-àòà ñè ãîäèøíèíà
Катедра „Меж ду народни икономически отношения” при Стопанска

даватели от катедрата и
студенти от едноименната специалност.

и за развиването на едноименната специалност
се заражда през проле-

академия „Димит ър А.
Ценов” чества 20 години от основаването си.
Поредицата от прояви,
организирани по повод
годишнината, стартира
с баскетболен турнир, в
който участваха препо-

Турнирът откри проф.
д-р ик. н. Атанас Дамянов, ръководител на катедрата – юбиляр.
Говорейки за „младежката възраст” на катедрата, той припомни, че
идеята за създаването й

тта на 1993 г.
По повод двадесетгодишния си юбилей екипът на катедра „Международни икономически
отношения” проведе и
залесителна акция. Водени от фак та, че три

Ñåìèíàð
Семинар на тема „Съвременни тенденции в
небанковия финансов
сектор в България” се
проведе в Стопанска
академия „Димитър А.
Ценов”. Обучението се
организира от Комисията за финансов надзор
(КФН) и Ст удентския
съвет. Съвместната инициатива се реализира
за трета поредна година
и по информация от Теодора Панайотова – модератор на форума и ПР
на КФН, Свищовската
академия е единственото висше училище, в
което членове на Комисията провеждат обучения на място.
Двудневният семинар откри зам.-ректорът
проф. д-р Любен Кирев,
който заяви, че в съвременните условия небанковият сектор „играе изключително съществена
роля на финансовите
пазари”.
Зам.-ректорът изказа
благодарност към лекторите от КФН за това,
че за пореден път осъществяват практическо
обучение за свищовските студенти, споделяйки
своя опит и виждания
относно тенденциите
за развитие на небанковия финансов сектор
в България.
След обучението студентите получиха сертификати за участие, а
гостите имаха възможност да посетят Академичния музей и да разгледат обновената експозиция, представяща
историята на Висшето
училище.

четвърти от населението
на Земята живее в страни, в които нивото на
консумация на природни ресурси надвишава
естественото природно
обновяване и по този
начин населението се
превръща в „екологичен
длъжник” на планетата,
над 80 студенти и преподаватели от катедрата се
включиха в засаждането
на 20 чинара – по едно
дръвче за всяка година
от юбилея.
На 20-годишнината на
катедрата бе посветен
и конкурсът за научно
есе на тема: „Перспективи пред европейската
икономическа интеграция”, в който участваха
студенти от специалност
„МИО”. На първо място
бе отличена Диана Евтимова – ІІІ курс, на второ
– Иван Иванов – ІV курс,
а на трето се класираха
Калина Христова и Ергин
Азис от ІV курс.
Специалната награда
на Ректора на СА проф.
д-р Величко Адамов бе
връчена на Достина Бянова от ІІІ курс.

„Ñòúïêà ïî ñòúïêà ... êúì óñïåõà”
Нова поредица от обучения по проекта „Стъпка
по стъпка ... към успеха”
стартира в С топанска
ака демия „Димит ър А.
Ценов”. Проектът, който
локалният офис на студентската организация
AIESEC в Свищов реализира за трета поредна година, цели да помогне на
студентите, да придобият

ски умения и невербална
комуникация. Лектор по
двете теми бе Борислав
Николов – завършил спец.
„Финанси” в Стопанската
академия през 2002 г. Основните акценти в темата
за ораторски умения бяха
свързани с най-големия
страх на хората, а именно да говорят пред хора.
Превръщайки лекцията в

се развиват, да използват
всички възможности и да
пробват различни неща
– такива, които никога не
са правили, защото, прилагайки наученото всеки
ден, ще тренират да бъдат
по-успешни.
Гостът увери студентите, че Стопанската академия и AIESEC са един
„тренажор на живота” и

Лока лният офис на
студентската организация AIESEC в Свищов
реализира за четвърта
поредна година проекта
„Бизнесът в действие”. В
тазгодишното издание
на форума у частва ха
над 170 студенти от 3-ти
и 4-ти курс от различни
специалности в Стопанска академия „Димитър
А. Ценов”. Проектът има
за цел д а осъществи
връзка между възпитаниците на Свищовската
Алма матер и компании,
които търсят иновативни
решения за своя бизнес
и са потенциални бъдещи работодатели. Основната идея на форума
е да свърже теорията от
страна на студентите с
реални примери от бизнеса чрез решаването
на казуси, поставени от
фирмите.
Приветствие к ъм
участниците във форума от името на ректо-

ра и на академичното
ръководство отправи
зам.-ректорът проф. д-р
Теодора Димитрова. Тя
подчерта, че проектът на
AIESEC е в унисон с провежданата академична
политика, т.к. целта е,
чрез връзката меж ду
образованието и бизнеса да бъде формиран
адекватен, атрактивен
и пазарноориентиран
образователен продукт,
който да отговаря изцяло на потребностите
на бизнес практиката.
„Днес, на територията
на Свищовската А лма
матер ще се срещнат
теорията с практиката,
образованието с пазара на труда, амбицията
с мотивацията, иновативността с рационалност та. С други думи
– най-добрите студенти,
студентите от СА „Д. А.
Ценов” – Свищов и българският бизнес!” – каза
още проф. Димитрова.

Ïî ïðîãðàìà „Åðàçúì”
В 27 университета от
13 държави могат да се
обучават свищовските
ст уденти по програма
„Еразъм”. Това стана ясно
на провелия се в Стопанска академия „Димитър
А. Ценов” информационен ден по програмата,
който всеки семест ър
организира Центърът за
международно сътрудничество и проекти към Свищовското висше училище
с ръководител проф. д-р
ик.н. Таня Горчева.
Ко орд инатори те на
центъра - Деница Гъркова
и Елис Аптула, представиха програмата за студентска мобилност с цел обучение и практика в чуждестранен университет и
информираха студентите,
какво се предвижда по
нея за учебната 2013/2014

година. Към настоящия
момент Стопанската академия има университети
– партньори по програма „Еразъм” в Германия,
Испания, Порт у га лия,
Италия, Литва, Латвия,
Полша, Хърватия, Румъния, Словакия, Франция,
Турция и Гърция.
Под формата на презентация бяха показани
основните цели на програмата, сред които са повишаване и уеднаквяване
на качеството на висшето
образование. Представени бяха университетите
в различните държави, с
които Стопанската академия има сключен договор
по „Еразъм” и прогнозните бройки студенти, които
биха могли да приемат
по икономически специалности.

„Íàöèîíàëíè äíè íà
êàðèåðàòà” 2013 â Ñâèùîâ

базови умения, които ще
бъдат полезни за бъдещето им професионално
развитие. Обученията се
провеждат с помощта на
реализирани на бизнес
пазара бивши възпитаници на Свищовската Алма
матер, как то и от професионални трейнерски
компании.
Първата стъпка от проекта за настоящата година бе обучение по оратор-

дискусия, Борислав Николов с помощта на студентите изведе причините за
страха на хората от публични изяви и представи
начините за преодоляването му. Като коментира
качествата на добрия оратор, лекторът заяви, че
успешните хора са тези,
които влияят на останалите. Посланието, което той
отправи към свищовските
студенти, е, постоянно да

след като излязат от него
и се сблъскат с реалността, е много важно как ще
приложат това, което тук
са имали възможност да
научат и да тренират.
По проек та „Ст ъпка
по стъпка ... към успеха”
предстоят още две обучения до края на учебната година – информира
президентът на локалния
офис на AIESEC в Свищов
– Живка Петрова.

Националният форум
„ Д н и н а к а р и е р а т а”,
който се провежда в големите университетски
центрове в България, за
пореден път даде възможност на свищовските
студенти да се срещнат
лице в лице с представители на фирми и инстит уции от страната.
Форумът за студентски
стаж и кариера се проведе за седма поредна година в Стопанска
академия „Димитър А.
Ценов”. Участващите със
свои щандове около 20
фирми представиха сектори, съответстващи на
портфолиото от развиваните в Свищовската Алма
матер бакалавърски и
магистърски програми.
Националните дни на
кариерата в крайдунавския град откри зам.-ректорът по бакалавърско и
магистърско обучение,
проф. д-р Любен Кирев,

който заяви, че усилията на академичното ръководство и на всички
работещи в Стопанската
академия са насочени не
само към получаването
на добро и качествено
образование, а и к ъм
прак тическата подго товка на студентите. „С
тези форуми ние целим
да насочим студентите
към практиката, защото
крайната цел на образованието е подготовката
за живота, за тяхната
трудова дейност.” Той
апелира към студентите
да не спират своето обучение дори и след като
завършат образованието, защото „Берлинската
стена, която отделяше
образованието от трудовата дейност, отдавна
рухна и обучението се
превръща в един перманентен процес до края
на трудовия стаж на хората”.
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Äæóäèñòèòå íè ñúñ çëàòî è áðîíç îò Äúðæàâíî ïúðâåíñòâî
äúðæàâíîòî ñòóäåíòñêî ïúðâåíñòâî ïî òåíèñ íà ìàñà
Мъжкият представителен отбор по джудо на

то висше училище представиха Никола Крумов

му Никола остана пети в
същата категория. Два-

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участва
в държавното студентско
първенство. В надпреварата свищовските джудисти премериха сили
с отборите на още шест
висши учебни заведения –
Софийският университет,
Техническият университет
– София, МВР - Академия,
НСА, УНСС, Русенският
университет. Свищовско-

– III курс, спец. „Бизнес
информатика”, Самуил
Младенов – II курс, спец.
„Аграрна икономика” и
Емин Айханов – I к урс,
спец. „Финанси”.
Самуил победи всички
свои съперници в категория 81 кг. и завоюва златния медал. Емин участва
в категория 90 кг., където
се пребори за бронзово
отличие, а съотборникът

мата обаче участваха и
в категория „абсолютна
+100кг.”, където се състезава ха почти всички
участници от различните
категории. В тази група и
Емин, и Никола завоюваха бронзови медали, като
от пет проведени срещи
всеки има само по една загуба от противници от НСА.
Отборно свищовските джудисти се класираха пети.

„Ëèäåð” îòíîâî ñúñ çëàòíè ìåäàëè îò
âîëåéáîëíèÿ òóðíèð â Ñòîïàíñêàòà àêàäåìèÿ
В тазгодишното издание на волейболния
т у р н и р, о р г ан из и р ан
от катедра „Физическо
възпитание и спорт” и
Студентския съвет при
Стопанска академия

„ Д и м и т ъ р А . Ц е н о в”,
участва ха шест отбора. За първи път в традиционната студентска
надпревара бяха поканени да участват и ученици
от Свищов. Съвместната проява, следствие
на множество срещи и
изградени взаимоотношения между ученици и
студенти, даде възможност на по-малките да
почерпят опит от по-големите. Така на волейболното игрище в Корпус
„Юг” сили премериха

отборите на Държавната
търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”,
СОУ „Цветан Радославов” и четири отбора от
студенти, предимно 3-ти
и 4-ти курс от различни

специалности.
В първия кръг, разделени в две групи, отборите играха на принципа „всеки срещу всеки”.
Първи т е д ва т има о т
всяка група оформиха
четворката за полуфинала. Съдийството осиг уриха ст уденти, като
финалната среща бе
под ръководството на
главен съдия Николай
Стоянов.
Така от пет участия
във волейболни турнири
в Стопанската академия

„Лидер” имат завоювани
четири първи места и
едно второ.
Връчвайки златните
медали на отбора – победител, зам.-ректорът
проф. д-р Любен Кирев

апелира към студентите
да продължават да спортуват и да следват принципите на съвременните
олимпийски игри за развитие на физически и
морални качества чрез
спорт и възпитаване на
младите в дух на приятелство и разбирателство. „На страната ни са
й нужни не само знаещи
и можещи млади хора
в съответната област,
но и хора със здрав дух
в здраво тяло” – каза
още той.

Държавното студентско първенство по тенис
на маса, организирано
от Асоциация за студентски спорт „Академик”,
съвместно със Стопанска академия „Димитър
А. Ценов”, събра в Свищов състезатели от 18
висши учебни заведения
от София, Пловдив, Благоевград, Русе, Шумен,
Велико Търново, Варна.
Състезанието се проведе
в залата на спортен комплекс Свищов. Участниците в спортната проява
от името на ректора на
Стопанската академия

оспорвано първенство и
победа за най-добрите
той откри Държавното
студентско първенство
по тенис на маса. Приветствия към състезателите
и техните треньори отправиха и представители на
съорганизаторите на проявата – ръководителят на
катедра „Физическо възпитание и спорт” към Стопанката академия – доц.
д-р Христофор Стоянов
и зам.-председателят на
Студентския съвет – Иван
Събев.
Призовите места при
отборното класиране и

академия.
Стопанската ака демия също се представи
успешно. Второ място
в отборното класиране
при жените за Свищовската Алма матер завоюваха Виолета Ангелова, Мейджан Бакалова
и Десислава Йорданова.
Ангелова и Бакалова се
класираха трети на двойки жени, а Мейджан за
пореден път доказа, че
е голямо име в тениса,
като зае и второ място в
личното класиране.
Всички състезатели
и треньори благодариха

приветства зам.-ректорът
проф.д-р Иван Върбанов.
С пожелания за успех,

при мъжете, и при жените
заеха представителите на
Националната спортна

на домакините за прекрасната организация на
първенството.

Îïèò îò ÁÔÁ Ìåæäóíàðîäíàòà 20 ãîäèíè ...
ìðåæà INCU

Студенти от IV курс на
СА „Димитър А. Ценов”,
специалност „Финанси”,
специализация „Корпоративни финанси” участваха в организирано обучение на Българската
фондова борса (БФБ).
Презентации за свищовските студенти направиха Иван Такев – изпълнителен директор на
БФБ, Георги Български
– член на Съвета на директорите на БФБ, Румен
С о ко л о в – у п р ав и т е л
на „Сервиз Финансови
пазари” ЕООД и др. експерти.
С участието на ст уденти бе демонстрирана
и проиграна търговската система на борсата
– XETRA, коментирани
бяха особеностите на
платформата и различните борсови поръчки.
Свищовските финансисти
сключваха сделки в търговската система на БФБ,
като задаваха поръчки
с различни параметри
и проследяваха тяхното
изпълнение.
Сред основните дискутирани теми бяха „Развитието на българския капиталов пазар” и „Значението на Фондовата борса
за инвестиционната активност и зависимостта
им с макроикономически
фактори и различни монетарни решения”.
AM

Стопанска академия
„Димитър А. Ценов” е първото висше училище от
България, присъединено към международната
мрежа на митническите
университети - International
Network of Customs
Universities (INCU).
Тя е едно от първите
висши училища в страната, ангажирали се с
преподавателска и научноизследователска
дейност в област та на
митническия контрол.
През 1992 г. Свищовското
висше училище и катедра
К АСД първи въвеж дат
дисциплината „Валутен и
митнически контрол”, а година по-късно е издаден
първият учебник по тази
дисциплина. Стопанската
академия първа въвежда
и магистърска програма
„Валутен, митнически и
данъчен контрол”. През
2000 г. Свищовската академия е първата, която
сключва споразумение
с Агенция „Митници” за
сътрудничество в подготовката на кадри и още
същата година започва да
изпраща студенти на стаж
в митническите учреждения в страната ни. Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ще остане
в историята като първия
представител на България
в INCU.

От 2 стр.
По думите й тя се е наложила като „търсена и желана както в бакалавърска и
магистърска степен, така и
в следдипломното и професионално обучение. Според
цитираните от проф. Богданова данни, между 10 и 20%
от всички областни управители в страната и около 5 %
от кметовете на общини при
сегашната конфигурация са
завършили публична администрация в Стопанската академия. Освен това свищовски възпитаници от същата
специалност са се реализирали като добри специалисти
в министерства, национални
агенции, регионални административни структури.
В международната конференция участваха с доклади
77 учени от университети в
България, Румъния, Молдова,
Македония, Сърбия, Колумбия. В рамките на форума
бяха изнесени и три пленарни доклада - от проф. д-р
Борислав Борисов, проф. д-р
Людмил Георгиев и от проф.
д-р Андрей Захариев.
По повод годишнината се
проведе и студентска научна сесия, в която с есета и
доклади, свързани с развитието на публичния сектор в
България, участваха над 50
свищовски студенти.
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