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Продължаваме да творим 80-годишната история на нашата Алма матер
Уважаеми колеги
преподаватели,
служители и работници,
скъпи студенти,
В навечерието сме на светли
празници – Рождественски и Новогодишни! Преизпълваме сърцата и душите си с очакването
на мига, който оповестява раждането на Спасителя и ни припомня кой е Пътят, който води
във вярната посока. Посоката
към човечността и състраданието, към отговорността и
благоразумието. Осъзнаваме
отново, че единственият начин
да се изправим срещу изпитанията, са вярата в доброто и
добротворството като начин
на живот. Повече от две хилядолетия съпреживяваме радостта от идването на Божия син,
на чиято безрезервна любов се
осланяме.
Уважаеми колеги, като че ли
днес повече от всякога е нужно
да се обърнем и към себе си, да
потърсим упование в нравстве-

ните си устои, в непоколебимото убеждение, че трябва да
извървим крачките един към

друг, за да излезем с достойнство от противоречията и
да продължаваме да творим
80-годишната история на нашата Алма матер – заедно, с
мисъл и вяра в нейното утре.
Кога, ако не по Коледа, когато
се случват чудеса, не проявим

Нов служебен ректор назначи
министърът на образованието
Министърът на образованието
проф. дпн Тодор Танев назначи проф.
д-р Марияна Божинова за ВрИД
рек тор на Стопанска ака демия
със заповед от 04.12.2015 г. Според
заповедта на просветния министър,
мандатът на проф. Божинова е до
избор на нов ректор на Свищовското
висше училище, но не повече от 6
месеца. Проф. Танев разпореди
и предварително изпълнение на
заповедта.
Проф. Божинова е ВрИД
ръководител на катедра „Търговски
и т уристически бизнес”. Тя пое
поста на служебен ректор от проф.
д-р Иван Върбанов след изтичане
на неговия мандат на 03.12.2015 г.
Проф. Божинова бе определена
за нов ВрИД ректор със 101 гласа
от участвалите в гласуването 108
представители на хабилитирани и
нехабилитирани преподаватели,
студенти, докторанти и служители.
Категоричния т вот в подкрепа
на проф. д-р Марияна Божинова
е поредно доказателство за
консолидирането на академичната
общност в Свищов.

куража да излъчим към обществеността позитивни послания
за себе си като институция и
като общност от хора, възпитани да тачат академичните традиции, да отстояват
духа на завещаното от Първостроителите, да уважават
достойнството на тяхната
мисия и да докажат, че милеят
за настоящето и бъдещето на
нашето висше училище.
Десетилетия наред Академията, на която сме възпитаници,
инвестира у всекиго могъщ потенциал от знания, генерира
интелектуални умения, креативно мислене, творчески дух,
зарежда ни с позитивизма на
безкористното себеотдаване, предава ни собствената си
вяра в успеха на всяка инвестиция в образованието, окрилява
стремежа ни към утрешния ден.
Длъжни сме – пред Благодетеля и
неговата кауза, пред нас и нашите възпитаници – да съхраним
постигнатото и да го завещаем
на поколенията. Предстои ни

труден път, който трябва да
извървим отговорно – с мисълта
за завещаното от Дарителя,
мъдро – в името на благородната амбиция да променяме света
към по-добро чрез познанието
и дръзновено – за да продължим
да градим моста между мъдростта и опита на миналото,
сложността на настоящето
и предизвикателствата на бъдещето.
Озарени от светлината на
Витлеемската звезда, която
сочи Пътя, нека посрещнем със
смирени сърца и обнадеждени
души идващите празници, и с
достойнството на предшествениците да продължим посоките, начертани от тях.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!
Да е мирна, здрава,
успешна и благословена
2016 година!
Проф. д-р М. Божинова
ВрИД ректор на СА

Дипломираха се абсолвентите от випуск 2011
Абсолвентите от випуск
2011, завършили образователно-квалификационна степен
„бакалавър” по специалностите към четирите факултета, получиха своите дипломи

проф. д-р Марияна Божинова, деканите на факултети и
ръководителите на водещите
съответните специалности
катедри. Сред гостите на церемониите бяха преподава-

на тържествени церемонии.
Приветствия към дипломантите отправиха ВрИД ректор

тели, асистенти и докторанти,
родители, близки и приятели
на абсолвентите.

Преди да получат своите
дипломи, абсолвентите положиха Галилеевата клатва.
Като възпитаници на Стопанска академия, с ръка на сърцето те се заклеха да бъдат достойни гра ждани на О те чеството си и
да използват
науката единствено в името
на х уманизацията на света.
Дипломантите на випуск
2011 са близо
1800, от които с
отличен успех
през години те на следване завършиха
н а 12 0 д у ши.
Тържествените церемонии
по връчване
на дипломите
приключиха с
обща снимка
пред сградата
на Ректората и ритуалното
хвърляне на шапки.
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Проблеми на бизнес средата в България Стопанска академия откри официално
дискутираха академични преподаватели Кандидатстудентска кампания 2016
Кръгла маса на тема
„Правни и икономически
проблеми на бизнес средата в Р България” събра
в Свищов ака демични
преподаватели от различни висши у чилища.
Националният форум бе
организиран от Стопанска академия „Димитър А.
Ценов”, Института за научни изследвания, катедрите
„Индустриа лен бизнес
и предприемачество” и
„Правни науки и екология”.
Освен от домакините и
сродни катедри от УНСС и
Варненски икономически
университет, доклади по
темата на форума са разработени от представители
на Софийски университет,
Великотърновски университет, Тракийски университет, Висше училище по
застраховане и финанси,
ЧВУ Колеж по т уризъм
– Благоевград и СевероКавказский федеральный
университет – Ставропол,
Русия. Общият брой на
представените за научния
форум доклади е 79, които
са включени в издадения
сборник в направления
“Икономика” и “Право”.
Според проф. д-р Любчо
Варамезов, ВрИД ръково-

дител на катедра „ИБП” и
председател на организационния комитет на форума, сред причините за впечатляващия за кръгла маса
проявен интерес е „евъргрийн” темата. „Бизнес
средата е многоаспектна и
многопластова тема, и има
различни измерения”, каза
проф. Варамезов. Той подчерта, че когато се говори
за бизнес средата, трябва
да се имат пред вид фактори, елементи и протичащи
процеси извън бизнеса,
които влияят върху неговото стартиране, функциониране и развитие.
Пленарният доклад, който
проф. Варамезов изнесе,
бе на тема “Българската
икономика – състояние и
проблеми”, а ВрИД ръководител на катедра “Правни
науки и екология”, доц.
д-р Пенко Димитров говори за проблемите при
облагане на неперсонифицираните дружества.
След двете презентации
последва широка, близо
5-часова дискусия. Присъстващите академични
преподаватели споделиха
и свои виждания относно
разрешаването на част от
обсъжданите проблеми.

С нарочна пресконференция в Стопанска
академия бе даден официален старт на Кандидатстудентска кампания
(КСК) 2016. За първи път
началото на кампанията
се поставя чрез подобен
брифинг и в него участваха ВрИД ректор проф.
д-р Марияна Божинова,

на Отдел „Бакалавърско
обучение” – Галя Божкова. „Стопанска академия
навлиза в годината на
своя достолепен 80-годишен юбилей. Тя е устояла
на промените през този
дълъг период благодарение на съчетаването
на традициите с иновациите”, подчерта проф.

директорът на Академичен център за кариерно
консултиране и връзки с общественост та,
пр овеж д ащ кампани ята – доц. д-р Николай
Нинов и ръководителят

Божинова. Очертавайки
концепцията на КСК 2016,
ректорът отчете факта,
че тазгодишната кампания ще се провежда в
„неблагоприятна” среда.
Сред негативните фак-

тори е демографската
криза – завършващите
зрелостници са набор
1997, а това е годината с
най-ниска раждаемост
в България. Проф. Божинова заяви, че предстои
актуализация на учебни
програми, а за в бъдеще ще се полагат усилията и за привличане
на чу ж дестранни
студенти. Технологичните новости в
предстоящата кампания представи
Галя Божкова. Тя
поясни, че ще бъдат
организирани ежемесечни изпитни
сесии от м. януари
до м. август включително, а резултатите от първо класиране д а бъ д ат
обявени на 11 юли.
Конкретните дейности по организиране и провеждане
на КСК 2016 представи доц. Нинов.
Той сподели, че за
желаещи средношколци
да се потопят в академичната атмосфера на
Свищов ще бъдат организирани дни на отворените врати.

Пилотен обучителен курс по екопредприемачество Докторанти представиха свои научни
изследвания в областта на икономиката

Стопанска академия
„ Д и м и т ъ р А . Ц е н о в”
е избрана за асоцииран партньор по проек т „Образование по
екопредприемачество в
три извънстолични университета”. Проек т ът
се реализира от Института за изследване на
обществата и знанието
при БАН (ИИОЗ-БАН) и
Института за енергийни
и екологични изследвания (IFEU), Хайделберг,
Германия, финансиран
от Германската федерална екологична фондация
(DBU).
Идеята за обучението по екопредприемачество представи пред
свищовск и те с т уден ти и преподаватели ас.
д-р Мартин Иванов от
ИИОЗ. Той благодари на
Стопанска академия за
това, че е първото висше
училище, отзовало се на
поканата за апробиране
на пилотния обучителен
курс. „Само 10% от предприемачите успяват – т.е.
това не е нещо лесно,

изискват се много усилия, самодисциплина и
работа върху себе си”,
каза ас. д-р Иванов. Той
поясни, че основната
цел на проекта е придобиването на специфични предприемачески
компетенции от младите
хора, популяризиране на
съвременните бизнес
достижения в областта
на екологичните технолог ии и с ъ з д аване т о
на консултантски центрове по екопредприемачество в поне два
гра да като меж динно
звено меж ду универ ситета, бизнеса и студентите.
Новаторското обучение предвижда смяна на
ролите на трите участващи в него страни. Преподавателят ще бъде в
ролята на медиатор и
фасилитатор, студентите – експериментатори
и ак тивни откриватели, а бизнесът ще има
ролята на неформален
обучител, който създава поле за автентични

учебни задачи от „живия
живот”.
Самото обучение в
Стопанска академия ще
започне през втория
семестър на учебната
2015/2016 г. Ще бъдат
подбрани 30 ст уденти
от релевантни на проблематиката на проекта
специалности – „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Аграрна
икономика” и др.
Продължителността
на о бу чи т елния к у р с
ще бъде 80 учебни часа,
като приоритет на проекта е досегът на студентите с реалната работна среда. Координат ор на пр о ек т а з а
Стопанска академия и
ръководител на екипа е
доц. д-р Христо Сирашки от катедра „Мениджмънт”, а координатор
обучителни дейности е
доц. д-р Марина Николова от катедра „Аграрна
икономика”. В екипа са
включени преподаватели и от двете катедри.
АМ

Докторантска научна
сесия за пореден път
даде възможност на възпитаници на Стопанска
академия да представят
свои научни изследвания в областта на икономиката. Форумът се
проведе за осма поредна
година, организиран от
редакционния съвет на
годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”.
„С т о п а н с к а а к а д е мия вече 80-та година е
средище на университетското образование и
науката”, отбеляза при
откриването на сесията
доц. д-р Стефан Симеонов – главен редактор на
алманаха. Той подчерта,
че като едно от най-добрите висши училища,
Стопанска академия се
слави със симбиозата
между научни изследвания, стил и качество на
преподаване.
В научната сесия
участваха 62 докторан-

ти, групирани съобразно
тематиката на техните
изследвания. В първа
секция бяха обхванати
теми от сферите на финанси, макроикономика,
застраховане, социално
и здравно осигуряване.
Участниците от втора
секция представиха маркетингови, управленски и
отраслови теми, а докторантите в трета секция
презентираха счетоводни, контролни и аналитико-методологически
теми. „Цялостното представяне на докторантите
беше на много добро
ниво, независимо от обстоятелството, че голяма
част от изследванията са
в процес на развитие”,
обобщи доц. Симеонов.
Половината от изследванията имат характер на
студии, а другата половина на статии и са предоставени на редакционния
съвет на годишен алманах
„Научни изследвания на
докторанти”.
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Признания и награди получиха изявени студенти за 8 декември
С тържествена церемония в Стопанска академия бе честван празникът
на българските студенти
8 декември. Сред гостите
на тържеството бяха зам.кметът Анелия Димитрова, председателят на Общински съвет – Свищов
д-р Кристиян Кирилов,
председ ателят на Националното представителство на студентските
съвети Ангел Георгиев.
С поздравително слово,
празничната церемония
откри ректорът проф. д-р
Иван Върбанов. „Всеки,
който веднъж е празнувал
студентски празник, след
това цял живот празнува
8 декември”, подчерта
той. Проф. Върбанов не
скри вълнението си от
факта, че приветства студентите за предстоящия
празник в последния ден
на неговия мандат като
ВрИД ректор. Поздравле-

ния към студентите отправиха и официалните гости
на церемонията.
По традиция, на академичното тържество бяха
признати постиженията
на изявени студенти в областта на науката, спорта
и обществено-полезната
дейност. Наградата на
ректора за отличен успех
в ОКС „бакалавър”, в размер на 1000 лв., получи
Георги Георгиев – 4 курс,
спец. „Финанси”, със среден успех от годините на
следване Отличен 6.00. С
награди за отличен успех
Студентски съвет удостои
други четирима четвъртокурсници – Гергана Георгиева от спец. „Финанси”
и Станислав Шишманов
от спец. „Счетоводство
и контрол” с успех 6.00,
Красимира Георгиева от
спец. „Икономика на туризма“ с успех 5.98 и Яна
Енева от спец. „МИО” с

успех 5.97. Председателят на Студентски съвет,
Георги Димитров връчи
и пет награди за активна
студентска и общественополезна дейност.
Наградата на ректора

и академичното ръководство за високи спортни постижения получи
Мейд жан Бака лова, 4
курс, спец. „Икономика
на туризма“ – републикански шампион по тенис

на маса. Учредената от ОбС
– Свищов награда на името
на Григор Начович – пръв министър на финансите след
Освобождението тази година
бе присъдена
на Ивона Се ферска (4 курс,
спец. „СФК“),
постигнала
среден успех
от годините
на следване
Отличен 6.0 0.
В рамките на
академичното
тържество бяха
връчени и сертификатите на петимата
лауреати от конк урса
на Общинска банка и
Фондация „Д. А. Ценов“,
получили стипендии по
1000 лв.

Студенти инициираха създаване Наши докторанти са победителите
на клуб по предприемачество в национален конкурс на ИИП

Клуб „Предприемачество и иновации” учредиха студенти от специалност
„Индустриална бизнес икономика“ и
преподаватели от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. За
председател на клуба бе избран Марин
Маринов, а зам.-председател стана
Кристиана Михалева. Двамата третокурсници са и основните инициатори
за създаването на клуба. Те са от различни краища на България, имали са
различни мотиви да дойдат в Свищов,

имат различни мечти за бъдещето си.
По време на обучението си обаче, се
обединяват около идеята за създаване
на клуб, чиято мисия е осигуряване на
условия за трансфер на знания между
отделните курсове на специалността,
насърчаване развитието на студентите, задълбочаване на партньорството между студенти, преподаватели и
представители на бизнеса.
Кристина е родена във Варна, за-

вършва средното си образование
в София. Приета е била в УНСС, но
избира Стопанска академия заради
„предизвикателствата, които вещаят
новият град и непознатите хора”. Извън
плановете си за професионална реализация, мечтае да обиколи света. Сега
пътуванията й в чужбина са свързани
основно с това, че сестра й учи архитектура в Брюксел, а майка й работи
в Букурещ. Трите мечтаят да живеят в
Барселона и правят планове за собствен бизнес.
Мечта за собствен бизнес има и
председ ателят на
клуба. Марин е от
с. Преславен , Ст.
Загора, завършил
е Търговска гимназия. За разлика от
Кристина, той още от
10 клас е бил категоричен, че иска да учи
точно в Стопанска
академия и затова
кандидатства само
в Свищов. Приет е
по първо желание и
обучавайки се вече
трета година в избраната специа л ност е убеден, че е
направил правилен избор. Относно
бъдещето си, Марин все още се двоуми.
Наред с идеята за собствен бизнес, той
е привлечен и от възможността за академична кариера. Категоричен е обаче,
че иска да се реализира в България.
Първата проява, която организира клубът е практически уъркшоп за
представяне на студентски проекти за
собствен бизнес.

Док торанти - финансисти от Стопанска академия са победителите
за 2015 г. в националния
академичен конкурс за
наградата „Д-р Иванка
Петкова“. Конкурсът е
учреден през 2012 г. от
Института за икономическа политика и има за
цел да подкрепя млади
учени с интереси в областта на международните финанси.
С в и щ о в с к и т е д о кторанти, класирани на
първо и второ място,
получиха своите награди
на официална церемония в Унгарския културен институт в София.
Победител в конкурса е
Калоян Петков, редовен

докторант към катедра
„Финанси и кредит”. Първото място и стипендия
от 1500 лв. Калоян спечели с разработка на
тема „Предизвикателства пред изчисляването
на цената на собствения
капитал в неразвитите
пазари – модифициран
подход на Дамодаран“.
Второ място и стипендия
от 1000 лв. е присъдено
на Никола Илиев, също
редовен докторант към
катедра „Финанси и кредит”. Той участва в конкурса с разработка на
тема „Ще се превърне
ли активният портфейлен
мениджмънт в панацея
за пост-кризисния капиталов свят?“.

Финансист от Стопанска академия
със стипендия на фондация „Еврика”

Четвъртокурсникът Антонио Дичев от спец „Финанси” е сред избраните стипендианти на фондация
„Еврика” за учебната 2015/2016 г. Той е определен
за именна стипендия в размер на 2000 лв. в област
„Икономика” на името на акад. Евгени Матеев.
Участниците в националния конкурс представиха есе на тема „Моето бъдеще на специалист –
мечти, планове и реалност”. Свищовският студент
впечатли журито с изразената в разработката си
категоричност, че мечтае за кариера в областта
на банковото дело и финансите в България. Спечелената стипендия, Антонио ще инвестира отново в
своето образование.
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Новият Студентски съвет започна работа Локална секция на ESN България
с организирането на поредица прояви ще бъде създадена в Aкадемията
Новият Ст удентски
съвет започна ак тивна
работа веднага след встъ-

Александра Петрова, 3 к.
спец. „Финанси”, а комисията по социално-битови

ният тридневен т урнир
по волейбол. Следвайки
добрите практики на свои

пването си в длъжност.
17-членният състав единодушно избра за председател Георги Стефанов
Димитров от 4 к., спец.
„Финанси”. Той пое поста
от Йордан Гълъбов, който
завърши ОКС „бакалавър”
през предходната учебна
година.
През настоящия мандат
Георги ще разчита на помощта на своя заместник –
Александрина Цветковска
от 4 к., спец. „Маркетинг”
и на председателите на
ресорните комисии към
студентския парламент. За
учебно-планова и международна дейност отговаря

въпроси се председателства от Дейвид Александров, 4 к. спец. „Икономика на търговията”. Масова
дейност и реклама ръководи Антонио Първанов, 3
к. спец. „Бизнес информатика”, а спортът е поверен
на Калоян Петков, докторант в катедра „Финанси
и кредит”.
Ак тивната работа на
новия Студентски съвет
започна с организирането на поредица прояви.
След патронния празник
на Академията, студентите
организираха турнири по
шахмат и табла, а след това
се проведе и традицион-

колеги от предходни години, настоящият състав на
Студентски съвет проведе
състезание по знания. За
студентския празник беше
организирана тържествена церемония, на която по
традиция бяха наградени
отличници и изявени възпитаници на Академията
В навечерието на студентския празник стартира
и ежегодната благотворителна кампания на Студентски съвет за Коледните празници. Тази година
тя се провежда в помощ
на дома за деца с умствена
изостаналост в с. Михалци,
община Павликени.

Локална секция на
Eрасмус Стюдънт Нетуърк
България (ESN – Erasmus
Student Network) ще бъде
създадена в Стопанска
академия. ESN България е
неправителствена организация, част от европейската студентска мрежа ESN
International. В страната ни
има 10 локални секции към
висши училища в София,
Варна, Пловдив, Благоевград, Русе и Велико Търново. Сдружението е създадено през 2008 г. в София
и се основава на идеята
за културна толерантност
и международен диалог.
ЕСН изповядва ценности,
свързани с мобилността,
младежкото образование
и грижата за студентите.
Организацията работи на
доброволчески принцип за
създаване на по-мобилна
и гъвкава образователна среда, подкрепяйки и
развивайки студентските
програми за обмен на различни нива.
По покана на Центъра
за международно сътрудничество и проекти, в Стопанска академия гостуваха
заместник-председателят
на ЕСН България и представители на локалната
секция във Велико Търново. За да помогнат на
своите колеги от Свищов,
които желаят да се присъединят към организацията,
те представиха идеите,
структурата и принципите
на Еразъм мрежата. „Една

Споразумение за
сътрудничество

Сертификати по
хотелиерство

Студенти от специалностите „Икономика на
туризма” и „Икономика
на търговията” получиха
сертификати по хотелиерски бизнес. Те се обучаваха по проект „Промоция
на туризма чрез гъвкава
подкрепа на бизнеса”.
Проектът е реализиран по
програма „Трансгранично
сътрудничество България
– Румъния 2007-2013 г.”, изпълнявана от Асоциация
за икономическо развитие – Свищов. Участвалите
60 възпитаници на двете
специалности получиха
удостоверения за професионално обучение по
професия „Администратор
в хотелиерството”.

от най-важните ценности
на организацията е, че студенти помагат на студенти”,
подчертаха гостите. Те споделиха, че повечето членове на локалните секции
в България първо са били
Еразъм-студенти в чуждестранно висше училище или
са участвали в други обменни програми. По време
на престоя си в чу ж да
държава са се сблъсквали
с различни проблеми или
пък са били впечатлени
от начина, по който са посрещнати и им е оказана
помощ да се адаптират към
новата среда. След завръщането си в родното висше
училище, тези ст уденти
търсят начин да бъдат полезни на пристигащите
чуждестранни студенти в
България. Членове на локалните секции посрещат
гостите, помагат им да се
настанят, да преодолеят
чисто битови проблеми,
езикови бариери, к ул турно неразбирателство
или чувство на изолация,
организират им различни социални инициативи,
опознавателни екскурзии
и др. В края на срещата
гостите подчертаха, че
за свищовските студенти
ще бъде много по-лесно
да създадат локална секция на ЕСН, защото още в
самото начало получават
помощ и имат подкре пата на Международния
цент ър при С топанска
академия.

подписа Агенцията по заетостта със Стопанска академия. Съвместната дейност
ще бъде насочена към подпомагане трудовата реализация на младите хора в
България. Агенцията ще предоставя актуална информация за предлаганите услуги,
обявените от работодатели
свободни места за стажуване, за активни кампании
и програми, насочени към
младежите и целящи бързата
им адаптация към изискванията на пазара на труда.

Чествахме патронен празник и 79 години от създаването на СА
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