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Нова академична 2013-2014 учебна година
Уважаеми дами и господа, гости и колеги,
скъпи студенти!
Днес – в особено разположение на духа – ние
сме отново заедно в аулата
на СА „Д. А. Ценов”, за да
участваме в тържествената
церемония по откриване на
новата 2013–2014 учебна година в нашата Алма Матер.
Първият учебен ден винаги
е специален за всекиго,
той навява спомени и буди
размисли. Това е и един от
най-вълнуващите моменти в
живота на университетската
общност, защото академичното летоброене задвижва
интелектуалните усилия и
креативността, генерира
енергии, които зареждат с
амбиция и творчески дух.
Първият учебен ден ни е събрал днес, за да заявим за
пореден път самочувствието
си на конкурентоспособни
участници в съвременната
образователна среда и отправим уверения си поглед
към бъдещето, което с неподправен ентусиазъм и професионализъм заедно градим.
Има нещо магично в тези
красиви, свищовски, септемврийски дни. От всички
посоки на страната към дунавския град поемат млади

хора, мотивирани да учат,
амбицирани да се справят
и обнадеждени за своето
бъдеще. Те са „младостта”
на нашия град и доказателството, че всяка изминала есен нашата А лма
Матер става все по-млада, въпреки житейската
символика на този сезон.
„Презарежда се” с вдъхновението, дързостта и порива на своите възпитаници,
„трупа” от младежкото им
очарование, черпи, съхранява и завещава частица
от ентусиазма и оптимизма им.
Скъпи първокурсници,
Поздравявам Ви за

направения избор! Сред
многото примамливи възможности Вие сте избрали
най-добрата – тази, която
дава най-големи шансове
за личностно израстване
и професионална реализация. На нея Вие ще посветите четири или пет години от
живота си и аз Ви уверявам,
че те ще бъдат ползотворни,
че очакванията Ви ще бъдат
възнаградени.
Пристъпвате в Свищовския храм на знанието,
когато се чества 60–годишнината на факултетите „Финанси” и „Стопанска отчетност”, създали за икономиката на страната ни десетки
хиляди кадри. Имате шанса
да учите не само в едно от
първите висши търговски
училища у нас, но и привилегията да се обучавате в
Академия, която притежава собствени стандарти за
високо качество на икономическото образование.
За изминалите почти 77
години от откриването му
във Висшето училище са
получили образованието
си над 130 000 млади хора.
Учебният процес днес се
осъществява от над триста
квалифицирани преподаватели в четири факултета,

Уважаеми г-н Ректор,
уважаеми преподаватели
и колеги,
От името на Студентския
съвет при СА „Д. А. Ценов“
имам удоволствието да Ви
поздравя с откриването на
учебната година.
Уважаеми преподаватели,
за поредна година ще сме заедно в аудиториите, за да ни
научите да успяваме. Бъдете
взискателни, за да ни изградите като успешни личности!
Скъпи новоприети колеги,
днес Вие се присъединихте
към голямото семейство на
Стопанската академия. В това
ново за Вас предизвикателство
Ви пожелаваме да надминете и
най-смелите си мечти! Забавлявайте се, но не пренебрегвайте
учението. Бъдете упорити, отнасяйте се с уважение към преподавателите и колегите, защото
доброто не струва скъпо, но
много се цени. Първата крачка
към Вашата професионална реализация е успешното завършване на Стопанска академия „Д.
А. Ценов“! Успех!
Веселина Георгиева
Председател на СС

Уважаеми г-н Ректор,
скъпи гости, уважаеми
преподаватели, колеги,
С обяснимо вълнение
и чувство на гордост Ви
поздравявам от името на
своите колеги първокурсници.
Този знаменателен за
нас момент, на старта на
новата учебна година, е
отправна точка в нашия
житейски път, който ни
дава шанс за откриване на нови хоризонти в
осъществяването ни като
качествени специалисти
в икономиката на страната. Убедена съм, че през
годините на обучение ще
успеем да извлечем за
себ е си максим у ма от
знания и умения, които ще
получим от ерудираните
академични преподаватели, от контактите между
нас самите.
Надяваме се именно
тук да открием възможности за нашето обучение
и подготовка за бъдеща-

та ни професионална и
личностна реализация,
за приятелствата, които
тепърва ще създаваме
помежду си.
С осъществяването на
тази голяма стъпка започва един нов етап от живота
ни, в който ще участваме
активно, защото всички
млади хора днес градим
бъдещето за България, за
семействата си и приятелите си.
Убедена съм, че когато
завършим след пет години своето образование,
ние ще имаме вече необходимата икономическа
култура, знания, умения и
широко призната диплома, които са достатъчни
условия, за възможност
та да се докажем в един
глобализиращ се, мобилен
и динамичен свят.
Разчитаме преди всичко на добронамереността
на нашите преподаватели,
за да бъде учебният процес ползотворен, в който

в профилирани центрове
за магистърско, следдипломно, професионално и
дистанционно обучение.
Сключени са договори за
сътрудничество с десетки
чуждестранни университети, с които съвместно
се работи по различни европейски програми. Няма
уважавана българска организация или институция–
административна, гражданска или финансова–в
която да няма възпитаници
на Свищовската академия.
Полученото тук образование е неоспорим атестат и
успешен старт в кариерната
реализация.
Уважаеми колеги, всички ние сме убедени в смисъла на образованието днес
– в условията на единно европейско академично пространство. Качественото
образование е най-добрата
инвестиция, защото усилията и средствата, вложени
в него, впоследствие имат
многократна възвръщаемост. То е движещата „стихия” на професионалния и
интелектуалния хоризонт
на човека и се превръща
в залог за съвременните
икономически, социални и
културни предизвикателние, надявам се, ще бъдем
пълноценен партньор, проявявайки отговорност, сериозно отношение к ъм
усвояването на знания,
систематичност при нашата подготовка.
На добър час, ск ъпи
колеги, бъдете здрави,
оду хотворени, искрящи
от енергия и амбиции, за
да изживеем пълноценно
и осмислено всеки един
миг от времето на нашето
следване в Стопанската
академия.
Вярваме, че ще получим подкрепата и съдействието на нашите колеги
от по-горните к урсове,
за да можем възможно
най-бързо да навлезем в
пълноценния студентски
живот и да бъдем неразривна част от огромното
с т уд е н т ско с е м е й с т в о
н а Св и щ о в с к а т а А л м а
Матер.
Деница Кирилова
I курс, спец. „Финанси”

ства. Позволява ни да откриваме нови светове. Чрез
него човек се учи на избор
и този избор прави човека
свободен.
Уважаеми млади колеги,
От осъзнатия стремеж
към достойна професионална реализация зависи
Вашето бъдеще. Не се задоволявайте с малкото, не
се примирявайте с посредствеността, не робувайте
на бездарието. Дерзайте
– всичко зависи от Вас!
Бъдете напористи, вярвайте в своите възможни!
Пожелавам Ви с търпение
да овладявате знанията,
да отстоявате себе си, да
се развивате пълноценно,
с вяра и с нетърпяща възражения устременост да
побеждавате.
Ние – Вашите преподаватели – ще направим
всичко по силите си, за
да Ви създадем необходимата академична среда.
Ще положим максимални
усилия в подкрепата си
за Вашето интелектуално
израстване.
На добър час и успешна
учебна година, колеги!
Проф. д-р В. Адамов
Ректор
Уважаеми г-н Ректор,
уважаеми колеги,
Всяка нова учебна година
е начало на нови надежди, на
нови търсения и откриване
на нови пространства. Пожелавам Ви, стремежът към
светлината на знанието да Ви
съпътства винаги, а удовлетворението от постигнатите
резултати да вдъхновява духа
Ви за полет! Вярвайте в силата
на науката, защото тя променя
съвременния свят! Вярвайте
в себе си, защото младостта
е изпълнена с достатъчно
сили за реализиране на всяка
мечта! Бъдете готови да приемате нови предизвикателства,
упорити в преследването на
нови мечти и уверени в себе
си. И нека не забравяме, че
това, което искаме да притежаваме утре, е в резултат на това,
в което инвестираме днес!
Бъдете здрави и целеустремени! Пожелавам Ви успешна учебна година.
Мирослав Димитров
Председател на студентска
организация AIESEC Свищов
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Заслужено международно признание
а м е с т н и к- р е к т о р ът
З
на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

й звание тя получи на тържествено заседание на
Съвета на учените в укра-

– проф. д-р Теодора Димитрова – бе удостоена
с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на
Житомирския държавен
технологически университет, Украйна. Почетните
символи за присъденото

инския град от ректора на
университета – проф. д-р
т.н. Петро Мелничук. Сред
мотивите за присъждане на почетното звание
са научните постижения
на проф. Димитрова в
сферата на финансите

и успешно реализирани
международни проекти,
как то и приносът й за
сътрудничеството между
двете висши учебни заведения.
В качеството си на почетен доктор на Житомирския държавен технологически университет
проф. д-р Теодора Димитрова изнесе академично
слово на тема: „Финансови измерения на образованието”, което бе
прието с голям интерес и
бе последвано от дискусия. След официалната
церемония по връчване
на почетните символи
зам.-ректорът на Стопанската академия проведе
работна среща с преподаватели от катедра „Финанси” към Житомирския
държавен технологически
университет.

роф. д-р ик. н. АтаП
нас Дамянов – ръководител на катедра

сътрудничество между
Стопанската академия и
Тернополския национа-

двете висши училища.
Академичното слово,
което свищовският учен

лен икономически университет. Проф. Дамянов, в качеството си на
ректор на Свищовската
Алма матер, през 1991г.
подписва първия договор за партньорски взаимоотношения меж ду

изнесе на руски език
като новия „Доктор хонорис кауза” на Тернополския национален икономически университет, бе
на тема „Гравитационните сили на икономическите съюзи”.

„М еж д у н а р о д н и и ко номически отношения”
в Стопанска академия
„Димитър А. Ценов” – е
удостоен с почетното
звание „Док тор хонорис кауза” на Тернополския национален икономически университет
– Украйна. Свищовският
професор получи почетните символи за присъденото му звание на
официална церемония
в украинския универ ситет–на тържествено
заседание на научния
съвет на висшето училище от ректора – проф.
д-р ик. н. Андрей Крисоватий. Сред мотивите за
номинацията, представени на церемонията, е
приносът на проф. Дамянов за дългогодишното

аместник-ректорът на
З
Стопанска академия
„ Дими т ър А . Ценов” –

проф. д-р Иван Върбанов
– бе удостоен с почетното
звание „Доктор хонорис
кауза” на Черкаския държавен технологически
у ниверситет, Украйна.

символи проф. Върбанов
изнесе академично слово
на руски език на тема
„Нравствени аспекти на
икономиката”.
През м. април 2013 г.
Академичният съвет на
Свищовското висше училище в зе р е ш е ни е з а

Почетните символи за
присъденото му звание
проф. Върбанов получи на
тържествено заседание
на Съвета на учените на
Черкаския университет
от ректора – проф. д-р т.н.
Юрий Лега. Сред мотивите
за присъждане на почетното звание са научните постижения на зам.-ректора
на Свищовската академия
и приносът му в сътрудничеството между двете
висши учебни заведения.
Стопанската академия
развива взаимоотношения основно с два факултета на Черкаския държавен технологически
университет – Финансовоикономически и факултет
по икономика и управление. Част от сътрудничеството се изразява в
участия на преподаватели
и докторанти от Свищов в
различни конференции в
украинското висше учебно
заведение.
След церемонията по
връчването на почетните

удостояване на ректора
на Черкаския държавен
технологически университет с почетното звание
„Доктор хонорис кауза”.
При гостуването си в украинския град зам.-ректорът
на Стопанската академия
връчи почетните символи
на проф. Лега. Мотивите
за това решение са свързани със заслугите на
проф. Лега в научния и културния обмен между двете
висши училища, както и с
неговия принос в областта
на теорията и практиката.
След официалната церемония проф. Иван Върбанов и доц. д- р А гоп
Саркисян – старши координатор в Центъра за
международно сътрудничество и проекти при Стопанска академия – посетиха музея на Черкаския
държавен технологически
университет. Новият почетен доктор положи подпис
в летописната книга на
украинското висше училище.

Кулминация в честване 20-годишнината на катедра „МИО”
Тържествено заседание на
Факултетния съвет на Факултет „Мениджмънт и маркетинг”
бе кулминацията в събитията
по случай честването на 20-годишния юбилей на катедра
„Международни икономически отношения” при СА „Д. А.
Ценов”. В приветственото си
слово към катедрения състав
ректорът–проф. д-р В. Адамов,
заяви, че специалност „МИО”,
развивана от катедрата, има
не само традиции, но и национално и международно признание. Отчитайки заслугите
на създателя и ръководител на
катедрата и на едноименната
специалност – проф. д-р ик. н.

Ат. Дамянов, ректорът му връчи
поименна почетна огърлица. С
пожелание за поддържане на
новаторския дух и нови поводи
за признания проф. д-р Адамов
връчи плакет на катедра „МИО”
за принос в развитието и утвърждаването на Академията.
С отчетен доклад доц. д-р
Галина Захариева представи
историята на катедрата – юбиляр, като акцентува, че от деня
на своето създаване тя поема
по динамичен път на развитие. Представяйки нейния
12-членнен състав днес, доц.
Захариева отдаде заслужено
внимание и на онези учени и
преподаватели, подпомагали и

подпомагащи научното развитие на членовете на катедрата
и осигуряването на учебния
процес. През изминалите 20 г.
преподавателите от катедра
„МИО” имат публикувани 20
монографии, над 50 студии и
над 100 статии. Изнесени са
повече от 100 научни доклада,
25 от които в чужбина. Особено
постижение и международно
признание е първата награда,
връчена на проф. д-р ик. н.
Ат. Дамянов на IX конгрес по
Интернационализация на обучението и тренирането по предприемачество за най-добра
разработка през 1999 г.
Венец на всички прояви

в Академията, посветени на
20-годишнината на катедрата,

of the European Union”, в която
взеха участие учени, пред-

бе Юбилейната международна научна конференция „The
future of integration, the future

ставители на висши учебни
заведения от Полша, Македония, Украйна и България.
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Кандидатстудентска кампания 2013 ОКС „магистър” в СА Нови модулни обучения
И тази година кандидатстудентската кампания в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” приключва успешно.
Записването на новоприетите студенти за ОКС „бакалавър”
започна още след първото класиране. Първият записал
се студент е Цветомир Павлов от Видин, приет в задочна
форма на обучение в спец. „Маркетинг”.
Отново прави впечатление фактът, че интересът към
задочното обучение сред кандидат-студентите остава поголям, което се обяснява с финансовата криза. Традиционно сред най-предпочитаните специалности в Свищовското
висше училище са „Финанси”, „Счетоводство и контрол”,
„Стопански и финансов контрол”, „Застраховане и социално дело”, „Маркетинг”, „Международни икономически
отношения”.
За академичната 2013/2014 учебна година приемът на
студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” в Стопанската академия се осъществява с оценка от
държавен зрелостен изпит, след успешно положен кандидатстудентски изпит в свищовското или друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади.
От избралите варианта да се явят на кандидатстудентски
изпит в Академията най-голям е броят на кандидатствалите
с „Икономическа география на България”.
Записването на новоприетите студенти от първо класиране в Стопанската академия за ОКС „бакалавър” започна на 10 юли, като най-нетърпеливите от тях получиха
студентските си книжки и факултетни номера още в деня на
обявяване на резултатите от първото класиране.
Успешно завършилите в Стопанската академия придобиват престижни професии от всички сектори на икономиката
и администрацията. Заедно с диплом за висше образование
възпитаниците на Свищовската Алма матер получават и Европейски диплом – European Diploma Supplement (EDS). Европейското дипломно приложение, разработено съвместно
с ЮНЕСКО и Съвета на Европа, има за цел да предоставя
информация, която може да бъде лесно разбрана от работодателите и академичните институции в международен план.
Документът се издава след успешно полагане на държавен
изпит – безплатно и с уникален идентификационен номер.

Нараства интересът към образователната и научна степен
„доктор” в Стопанска
академия „Димитър
А. Ценов”. Освен повишаване на образователния ценз, сред мотивите
на кандидатстващите са
още престижността на
док торската степен и
изискванията на трудовия пазар. Като основен
мотив обаче кандидатдокторантите посочват
желанието си за преподавателска кариера
в сферата на висшето
образование.
Образователната и
нау чна с т еп ен (ОНС)

Все повече млади хора
приемат обучението си в
образователно-квалификационна степен (ОКС)
„магистър” като следващо
стъпало към по-добри шансове за желаната кариера
и постигане на своите цели.
През последните години в
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се наблюдава тенденция към ежегодно увеличаване броя на
кандидат-магистрите както
за редовно, така и за дистанционно обучение.
За предстоящата учебна
2013/2014 г., с цел по-пълно
задоволяване потребностите на обучаваните и на
бизнеса, в Свищовското
висше училище, въвело
за първи път в България
възможността за онлайн
защита на дипломна работа, са предвидени гъвкави
възможности в технологията на прием и на обучение.
Кандидат-студентите могат
да избират между повече
от 100 престижни магистърски програми в редовна
и дистанционна форма. За
желаещите да придобият
второ висше образование
неикономисти магистърските програми са около
30, като най-новата сред
тях е „Образователен мениджмънт”. Едно от условията за всички кандидатстващи по магистърските
програми в Стопанската
академия е да имат успех
от дипломата си не по-малко от Добър (3.50).
За целите на магистърското обучение в Академията се използва специфична учебна база, осигуряваща възможности за
иновативно обучение със
засилена практическа насоченост и за усвояване
на програмни продукти в
различни области на икономиката.

панската ака демия
пр овеж д а р е довн о
и задочно обучение,
както и обучение при
самостоятелна подготовка на докторанти в
професионални направления 3.8. Икономика
и 3.7. Администрация и
управление.
В отговор на нарастващия интерес к ъм
обучение в ОНС „доктор” приемът в Свищовското висше у чилище
за предстоящата учебна
2013/2014 г. е увеличен
почти двойно. За редовна докторантура обявените места са 49, а за
задочна – 29.

Нарастващ интерес
„доктор” се присъжда
на лица, които притежават образователно-квалификационната степен
„магистър”, след обучение в док торант ура и
успешна защита на дисертационен труд, който
арг ументира задълбочени теоретични знания
по съответната специалност и способности за
самостоятелни научни
изследвания. Като акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация, Сто-

С нови модулни обучения, организирани от Цент ъра за професионално
обучение (ЦПО) при Стопанска академия „Димитър
А. Ценов”, ще започне предстоящата учебна година в
Свищовското висше училище. Следвайки концепцията за превръщането на
ученето през целия живот
в реалност, която е един
от основните инструменти
за реализиране целите на
Стратегия „Европа 2020”,
Центърът за професионално обучение се стреми да
предостави различни възможности за придобиване
на умения и компетентности, които европейският
гражданин трябва да развива не само чрез съответните форми на образование, но и чрез различни
форми на продължаващо
обучение и допълнителна
подготовка. В тази насока
Центърът провежда професионално обучение на лица
над 16 години във всички
форми (дневна, вечерна,
съботно-неделна, самостоятелна, индивидуална,
задочна и дистанционна) по
множество професии или
част от професии, както и
модулни обучения в различни направления.
През академичната 20132014 г. Центърът за професионално обучение организира прием в общо 26

модулни обучения. Сред
новите модули са: „Как да
започнем успешен бизнес
в Интернет”, „Практически курс по управление на
проекти в образованието”,
„Мониторинг и превенция
на риска”, „Ефективно управление на времето”. От
провежданите до момента модулни обучения найпредпочитани са чуждоезиковите и компютърните
курсове, „Управление на
проекти и екипно поведение”, „Документален контрол върху отчетността на
предприятието”, „Валутен
касиер”.
За удостоверяване на
придобитите професиона лни знания и умения
обучаваните получават документи с национална и
европейска валидност. При
успешно завършване на
обучението по професия,
част от професия или модул
курсистът получава „Свидетелство за професионална
квалификация” или „Удостоверение за професионално
обучение” и Europass приложение към сертификат на
български и съответен чужд
език по образец на МОМН
(Министерство на образованието, младежта и науката), НАПОО (Национална
агенция за професионално
образование и обучение)
и Центъра „Човешки ресурси”.

Допълнителна професионална квалификация

Центърът за следдипломно и факултативно обучение
(ЦСФО) към Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
разработи нови специализации за предстоящата
учебна 2013-2014 г. Студенти
от II-ри, III-ти и IV-ти курс (редовно и задочно обучение)
от икономически и неикономически специалности
на Стопанската академия
и други висши училища в
страната могат да кандидатстват за допълнителна
професионална квалификация. Базирайки се на един
от основните инструменти
за реализиране целите на
Стратегия „Европа 2020” и
създаване на интелигентна,
устойчива и приобщаваща
икономика, какъвто инструмент е концепцията за учене
през целия живот, сектор
„Факултативно обучение”
предоставя възможност
на студентите да избират
между 16 специализации
през следващата учебна
година. За първи път факултативно обучение ще бъде

организирано по три от тях
– „Бизнесът - нормативни
правила и процедури”, „Управление на териториалните системи” и „Организация
и управление на природозащитната дейност”. Сред
специализациите, по които
до момента се организира
факултативно обучение съобразно личните интереси
и възможностите на студентите, са „Международен
бизнес и предприемачество”, „Финансово разузнаване”, „Независим финансов одит”, „Организация и
управление на туризма”,
„Психология в управлението”, „Съдебни експертизи”,
„Корпоративен PR”, „Банков
контрол”, „Борсово посредничество и агентиране”, „Валутен, митнически контрол и
данъчен контрол”.
Продължителността на
обучението е 4 семестъра.
Успешно завършилите получават „Свидетелство за професионална квалификация”
в съответствие със Закона
за висшето образование.
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ОП „Развитие на човешките ресурси” Мис „Академия 2013” Лятно училище
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз,
Стопанска академия „Д.
А. Ценов” спечели четири
проекта на обща стойност 907 249,11 лв.:
1.ПРОЕКТ BG051PO0013.1.08 – 0015 „Изграждане
на интегрирана система
за управление на СА „Д.
А. Ценов” – Свищов” с
ръководител проф. д-р
Теодора Димитрова –
Зам.-ректор на СА „Д. А.
Ценов” - 489 326,36 лв.
2.ПРОЕКТ BG0 5 1P O 0 0 1- 3 .1. 0 7- 0 0 19
„Нови знания и умения
за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов”
Свищов” с ръководител
проф. д-р Любен Кирев –
Зам.-ректор на СА „Д. А.
Ценов” - 152 358,84 лв.

3.ПРОЕКТ BG 051PO0013.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за
квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска
академия „Д. А. Ценов”,
Свищов – ключов фактор
за обучение, ориентирано към пазара на труда
и изграж дане на конкурентна и динамична
икономика, основана на
знанието” с ръководител
проф. д-р Иван Върбанов
– Зам.-ректор на СА „Д.
А. Ценов” - 157 369,76 лв.
4.ПРОЕК Т ESF-1110 04-01001 „Интегриране
и конкурентно включване на пазара на труда
на безработни лица от
община Свищов чрез
квалификация и мотивация” с ръководител доц.
д-р Пенка Шишманова
– Директор ЦСФО - 108
194,15 лв.
АМ

Студенти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” завоюваха първо място и спечелиха
наградата от студентско състезание „Регионално развитие и заетост в ЕС – перспективи за България след 2014 г.”. Второто
издание на състезанието за първи път е
изнесено извън София и се проведе в рамките на дните на Европейския парламент
във Велико Търново.
В състезанието участваха отбори от пет
университета. Стопанската академия бе
представена от четирима студенти с ръководител Драгомир Маринов – докторант в
катедра „Стратегическо планиране”. Възпитаниците на Свищовската Алма матер са
от спец. „Публична администрация”, чийто
учебен план включва изучаване на Европейските институции и свързани с тях дейности. В отбора на СА бяха четвъртокур-

Второкурсничката Ирен Арнаудова от спец. „Финанси” стана „Мис Академия 2013” в Свищов. Първа
подгласничка е Стилияна Иванова – II курс, спец.
„Стопанско управление”, която при индивидуалните номинации получи наградата „Мис Студентски
съвет”. На трето място в конкурса журито класира Мелиса Бъчварова – I курс, спец. „Стопански
и финансов контрол”, която спечели и приза „Мис
Грация”.

Победителката в конкурса за красота „Мис Академия 2013” Ирен Арнаудова ще участва в следващите национални конкурси за красота „Супер модел
на България” и „Мис България”.

сниците Антония Захариева,
Емрах Реджебов, Димчо Цанев
и Диана Христова – 3 курс.
В първата част на състезанието участниците решаваха тест от 70 въпроса на
европейска тематика, а във втората част
дебатираха по важни въпроси от европейския дневен ред. Въпросът, който изтеглиха за дебата свищовските студенти, бе:
„Какви са основните предизвикателства
пред политиката на сближаване на ЕС за
периода 2014-2020г.?”
Авторитетно жури, в чийто състав
бяха българските евродепутати Моника
Панайотова и Димитър Стоянов, единодушно присъди първото място на отбора
на Стопанската академия. Наградата за
свищовските студенти – победители в състезанието – е посещение на Европейския
парламент в Брюксел през есента.

Първо място

Свищовски студенти в Европейския парламент

С т уденти от С топанска академия „Димитър А.
Ценов”, водени от зам.-ректора – проф. д-р Иван Върбанов – бяха на еднодневно

и Бояна Дюлгерова от спец.
„Финанси”, Ради Димитров
от спец. „Счетоводство и
контрол” и третокурсниците
Катерина Илиева – спец.

посещение в Европейския
парламент. Визитата на свищовските студенти (четвъртокурсниците Ива Кръстева

„Международни икономически отношения” и Андрей
Йорданов – спец. „Публична администрация”) в

Брюксел бе по покана на
българския евродепу тат
проф. дтн Владко Панайотов, отправена още в края
на миналата година, когато
той гостува в Стопанската
академия.
На специална презентация в ЕП пред студент и т е бя ха пр е д с т ав е ни
евроинституциите, техните структури и начин на
работа.
По време на посещението младите икономисти имаха възможност да
дискутират какви са ангажиментите на един евродепутат, какво предизвикателство е да работиш с
хора от 27 държави и каква
е отговорност та, когато
взетите решения влияят
ежедневно на живота на
над 500 млн. души.

Стопанска академия
„Димитър А. Ценов” отново участва в международното лятно икономическо училище, което
ежегодно се организира
от Донецкия национален
университет в Украйна.
Тазгодишното издание
на форума събра ст уденти от Русия, Беларус,
Франция, Грузия, Армения, Порт уга лия, Тур ция, Китай, Индия, САЩ,
Полша, Литва, Унгария и
страната – домакин.
Висшето училище бе
представено от третокурсниците Весела Звезделинова и Мирослав Димитров от спец. „Финанси” и Камен Златев, спец.
„Международни икономически отношения”, с
ръководител ас. Георги
Ангелов от катедра „Финанси и кредит”. Те получиха трета награда за
научните си разработки.

Сребро от световния шампионат „World Folk 2013”
Танцов клуб „СА.НОВЕ”, съставен от преподавателки и служителки в Стопанска академия „Димитър
А. Ценов”, завоюва сребърен медал от III Световен
шампионат по фолклор „World Folk 2013”. До участие в престижната надпревара свищовските дами
стигнаха след
препоръка от
Националния
шампионат по
народни изк уства „Евро
ф о л к 2 0 1 3 ”,
в който бяха
отличени със
златен медал.
„World Folk
2 013 ” с е о р ганизира от
Световната
асоциация на
фолклорните фестивали
(WАFF), Европейската асоциация на фолклорните фестивали (ЕАFF)
и World Folklore
Academy с подкрепата на ЮНЕСКО и Общините Несебър, Бургас,
Поморие.
Свищовският танцов клуб „СА.НОВЕ” се състезава в категория D – „Обработени народни танци и
съвременна хореография”. Сребърният медал дамите завоюваха с танците „Хороводна въртележка” и
„Пъстър гайтан”, съчетаващи елементи от различни
фолклорни области на България. „СА.НОВЕ” се изяви
в две поредни вечери на сцените на шампионата в
Несебър и в Свети Влас, а освен това бе един от двата
български състава, поканени да участват в дефилето
за закриване на световния шампионат.
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