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Академията разширява партньорската си мрежа Академията разширява партньорската си мрежа 

На проведено в онлайн 
формат заседание, Общо-
то събрание на Стопанска 
академия „Димитър А. Це-
нов” прие Годишния до-
клад на ректора за състоя-
нието на Свищовското вис
ше училище за периода 
01.02.2021 г. – 31.01.2022 
г. Отчитайки втората го-
дина от управленския си 
мандат, проф. др Мари-
яна Божинова поясни, че 
усилията на академичното 
ръководство са били ори-
ентирани към продължа-
ване изпълнението на це-
лите, залегнали в Мандат-
ната програма за развитие 
на СА „Д. А. Ценов” за пе-
риода 2020–2024 г., които 
са в съответствие с утвър-
дената от МОН Политика 
за развитие на Академия-
та.

Водещото мото в Прог
рамата за развитието на 
СА „Д. А. Ценов” през на-
стоящия мандат (2020–
2024 г.) е „Традиции и 
иновации”, а основна цел 
– затвърждаване позици-
ите на СА „Д. А. Ценов”– 

Свищов като едно от най
добрите висши училища 
в България в областта на 
икономиката, админи-
страцията и управлението, 
и превръщането ѝ в раз-
познаваем субект в меж-

дународното образовател-
но и научно пространство. 
„Средата, в която Акаде-
мията реализира мисия-
та и целите от Мандатна-
та програма 2020–2024 
г., продължава да бъде 
рискова, неблагоприятна 
и силно неопределена и 

през периода 01.02.2021 
г. – 31.01.2022 г. Въпреки 
това, в сравнение с пър-
вата година, когато управ
ленският мандат започна 
при остър дефицит в бю-
джета на Висшето учили-

ще в размер на 2 624 000 
лв., предприети спешни и 
болезнени мерки за ста-
билизиране финансовото 
състояние на Академията 
и получени допълнителни 
средства в размер на 1 999 
946 лв., с цената на много 
усилия Висшето училище 

успя да постигне оздра-
вяващ финансов ефект и 
влизане в необходимата 
макрорамка за провеж-
дане на нормален учебен 
процес, научноизследо-
вателска дейност и съпът-
стващи административно
обслужващи дейности”, 
заяви проф. Божинова. Тя 
бе ректорът, получил на 
08.10.2021 г. от министъра 
на образованието и нау-
ката една от найвисоките 
оценки – 3.95 (при макси-
мална 4.00), сред всички 
държавни висши училища 
в България за изпълнените 
през годината дейности, 
заложени от МОН в Поли-
тиката за развитие на Сто-
панска академия „Д. А. Це-
нов”. 

В своя доклад ректорът 
отчете дейността на Ака-
демията по 11 основни 
направления, сред които 
„Обучение”, „Научноиз-
следователска дейност”, 
„Международна дейност”, 
„Финансово управление и 
контрол”. От представени-
те данни в направление 

„Обучение” стана ясно, 
че политиката на държа-
вата по намаляване броя 
на студентите, обучавани 
в ПН 3.7. Администрация 
и управление и ПН 3.8. 
Икономика, продължава 
и държавният планприем 
в Стопанската академия за 
учебната 2021/2022 г. е на-
мален със седем студенти. 
За поредна година Висше-
то училище отчита 100% 
изпълнение на държавния 
планприем. 

В приетия от Общото 
събрание Годишен доклад 
за състоянието на Сви-
щовското висше училище 
за периода 01.02.2021 г. – 
31.01.2022 г. бяха отчетени 
и дейности по управление 
на учебния процес, упра-
вление на качеството и ак-
редитация, информацион-
на политика, кариерно 
консултиране на студенти-
те, институционални връз-
ки и алумни, информа-
ционна инфраструктура, 
издателска и библиотечна 
дейност, кадрова полити-
ка, материална база и др.

Меморандум за 
сътрудничество 
сключиха Сто-

панска академия „Д. А. 
Ценов” и Висше транс-
портно училище „Тодор 
Каблешков” – София. На 
среща в столицата, под-
писи под документа по-
ложиха ректорите на 
двете образователни ин-
ституции – проф. др Ма-
рияна Божинова (СА) и 
проф. др Даниела Тодо-
рова (ВТУ).

Според клаузите в 
под писания документ, 
двете висши училища ще 
си партнират при разра-
ботване и изпълнение на 
национални и междуна-
родни проекти, създава-
не на смесени научноиз-
следователски колекти-
ви за осъществяване на 
съвместни разработки 
и публикации, органи-

зиране и участие на сту-
дентски състезания, кон-
курси, дискусии и други 
образователни форуми. 
Партньорство ще бъде 
осъществявано също при 
провеждане на съвмест-
ни инициативи с учас-
тието на преподаватели 
и студенти, академични 
презентации, обучения, 
открити лекции в и извън 
рамките на двете висши 
училища. 

Сред сферите, в кои-
то ще се осъществява 
сътрудничество между 
Свищовската академия 
и Висшето транспортно 
училище, са и възмож-
ности за участие на пре-
подаватели като кон-
султанти или рецензен-
ти при подготвянето на 
учебници, учебни пома-
гала, научни разработки 
и проекти. 

СА „Д. А. Ценов”, ка-
тедра „Икономи-
ка и управление на 

туризма” и сдружение 
„Българска асоциация 
на заведенията” сключи-
ха меморандум за сът
рудничество. Подписи 
под документа положи-
ха ректорът на Свищов-
ското висше училище и 
ръководител на катедра-
та – проф. др Марияна 
Божинова, и съпредсе-
дателят на БАЗ – Павлин 
Петров, възпитаник на 
Академията, дипломи-
рал се в ОКС „бакалавър” 
по спец. „Икономика на 
търговията” и в ОКС „ма-
гистър” по МП „Иконо-
мика и мениджмънт на 
туризма”. 

В хода на проведените 
разговори стана ясно, че 
и Академията, и Сдруже-
нието имат интерес към 

създаването на условия 
за висше и професио-
нално образование, от-
говарящо на нуждите на 
работодателите и ефек-
тивно планиране на об-
разователните програ-
ми от страна на Висшето 
училище. Двете страни 
декларираха желание да 
си съдействат при анализ 
на ресторантьорската и 
ентъртеймънт услуга, из-
готвяне на доклади, ста-
тистики, финансови и да-
нъчни анализи и всичко 
необходимо за подобря-
ване качеството на рес-
торантьорската услуга и 
защита на интересите й 
в Р България, както и да 
участват съвместно в ре-
дица мероприятия за из-
готвяне на законопроек-
ти в сферата на туризма 
и образованието. Проф. 
Божинова подчерта, че 

Българската асоциация 
на заведенията вече има 
участия в различни науч-
ни форуми, организира-
ни от катедра „Икономи-
ка и управление на туриз
ма” и подписването на 
меморандума е естест-
вено продължение на до-
брото партньорство. 

С подписания мемо-
рандум за сътрудничест-
во, страните потвърдиха 
готовността си да обеди-
нят своите усилия като 
стратегически партньо-
ри, които целят намаля-
ване на разминаванията 
между търсене и предла-
гане на професионални 
кадри, както и повишава-
не на квалификацията на 
работната сила в сферата 
на туризма и ресторан-
тьорството чрез осигуря-
ване на повисоки стан-
дарти за работа.
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Академията е приета 
за член на SDSN

Първата открита лек-
ция организира и прове-
де Стопанска академия 
„Д. А. Ценов” в рамките 
на създадения клъстер с 
УНСС – София и Икономи-
чески университет – Вар
на, в който Свищовското 
висше училище е водещ 
партньор в областта на 
застраховането, данъч-
ния и митнически кон-
трол. Лекцията, която се 
проведе в онлайн фор-
мат, бе на тема „Риск и за-
страховане” с лектор доц. 
др Румен Ерусалимов – 
зам.ректор на СА „Д. А. 

Ценов” и ръководител на 
първата застрахователна 
катедра в България – ка-
тедра „Застраховане и со-
циално дело”.

Във виртуалната ау-
дитория на лекцията се 
включиха над 70 студен-
ти, докторанти и препо-
даватели от трите висши 
училища, както и предста-
вители на застраховател-
ната практика. В своята 
презентация доц. Еруса-
лимов представи не само 
теоретична информация, 
но и много конкретни 
примери от практиката. 
Сред основните акценти в 
темата бяха същност и оп-
ределение на понятието 
„риск”, видове риск от за-
страхователна гледна точ-
ка, условия за застрахова-
емост на риска, оценка на 
риска и технически риск 
на застрахователя. Темата 
предизвика интерес сред 
участниците и лекцията 
приключи с дискусия по 
въпроси, които бяха от-
правени към лектора. 

Първата открита лекция

Мрежата за решения 
за устойчиво развитие 
(Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN)) 
развива дейност от десет 
години. Създадена под 
еги дата на генералния 
сек ретар на ООН, тя обе-
динява световна научна и 
технологична експертиза 
за насърчаване на практи-
чески решения за устойчи-
во развитие, включител-
но прилагането на Целите 
за устойчиво развитие на 
ООН и Парижкото споразу-
мение за климата. От 2012 
година досега тя е моби-
лизирала усилията на 1643 
члена и на техните ака-
демични и изследовател-
ски институти в подкрепа 
на устойчивото развитие. 
Въп реки своята мащаб-
ност, SDSN успява да съз-
даде свои подразделения 
от 30 национални мрежи 

и 12 регионални, като вся-
ка от тях се фокусира върху 
отделни проекти и приори-
тети, в съответствие с мест-
ния контекст и предизви-
кателства.

Усилията на универси-
тетите, включени в мрежа-
та, са насочени към транс-
фер на знания, високока-
чествено образование и 
съвместни научни изслед-
вания в подкрепа на устой-
чивото развитие. Мрежата 
предоставя среда за сът
рудничество, достъп до 
методологии и изследва-
ния, добри практики и ин-
струменти в областта на 
устойчивото развитие.

Като член на SDSN, Сто-
панска академия „Д. А. 
Ценов” има достъп до он-
лайн комуникационната 
платформа SDSN Mobilize, 
която дава възможност за 
идентифициране и свърз-

ване с други експерти по 
устойчиво развитие. Мре-
жата е инструмент за ини-
цииране и сътрудничество 
по различни научни проек-
ти и изследвания, за попу-
ляризиране на дейности и 
събития, за откриване на 
нови перспективи за фи-
нансиране и партньорство. 

SDSN организира и ре-
дица събития, научни фо-
руми и комуникационни 
инициативи, посветени на 
актуални проблеми, като 
реформиране на глобал-
ната финансова система, 
международните прели-
вания, справянето с пан-
демията от COVID19, кли-
матичната криза и др. Кон-
тактно лице за Свищов-
ската академия е доц. др 
Любомир Иванов – зам.
ректор „Научноизследова-
телска дейност и развитие 
на кадрите”.

ИНИ представи реализираните ИНИ представи реализираните 
през 2021 г. проектипрез 2021 г. проекти

Научна сесия под надслов 
„Икономически и управлен-
ски измерения на обществе-
ната трансформация” прове-
де Институтът за научни из-
следвания (ИНИ) при СА „Д. А. 
Ценов“. В рамките на форума 
бяха представени резултатите 
от научноизследователските 
проекти, финансирани от дър-
жавната субсидия за научна 
дейност в Свищовското висше 
училище през 2021 г. Във фо-
рума, присъствено и онлайн, 
участваха зам.ректорите, ръ-
ководители на катедри, чле-
нове на Академичната екс-
пертна комисия, ръководите-
ли и членове на проектните 
екипи, преподаватели и док-
торанти.

С приветствие от името на 
академичното ръководство, 
научната сесия откри доц. др 
Любомир Иванов – зам.рек-
тор „Научноизследователска 
дейност и развитие на кадри-
те”. Той поздрави екипите и 
техните ръководители, реали-
зирали научноизследовател-
ски проекти през изминалата 
година, за тяхната всеотдайна 
и упорита научна работа, как-
то и екипа на ИНИ за доброто 
управление на администра-
тивните процеси. Доц. Ива-
нов пожела на академичния 

състав постигнатите резултати 
да съдействат за разширяване 
на научните търсения с нови 
идеи, участия в нови проекти, 
много нови научни публика-
ции и ползотворно сътрудни-

чество. Директорът на ИНИ, 
доц. др Евелина Парашкево-
ва поясни, че през 2021 г. са 
одобрени и финансирани със 
средства от държавната суб-
сидия 11 проекта, от които 2 
са за частично финансиране 
на научен форум.

Във фокуса на научната се-
сия бе представянето на 9 на-
учноизследователски проек-
та, разпределени в 3 тематич-
ни приоритета. В Приоритет 1. 
„Пазари, управление и инова-

ции в икономиката на знание-
то“ са реализирани пет проек-
та, в Приоритет 2. „Финансова 
стабилност, икономически по-
литики, регулации и устойчи-
во развитие“ – два проекта, и 

в Приоритет 3. „Глобализация, 
конкурентоспособност и сът
рудничество за интелигентен 
растеж“ – два проекта. Общи-
ят брой на участниците в из-
следователските екипи за из-
пълнение на проектните дей-
ности е 85, като в реализира-
нето на работните програми 
са участвали 58 преподавате-
ли от Стопанската академия, 
един външен за Академията 
учен, 11 докторанти и 15 сту-
денти. В научните студии – де-

вет на брой, които отразяват 
основните научни резултати 
от реализираните проекти, 
автори са 20 хабилитирани 
лица, от които трима профе-
сори и 17 доценти, 19 неха-
билитирани – 17 гл. асистенти 
и двама асистенти, от които 
пет млади учени и двама док-
торанти. Доц. Парашкевова 
подчерта, че публикационна-
та активност на участниците в 
реализирането на проектите е 
висока. Регистрирани са мно-
жество участия за разпростра-
нение на научните резултати 
(предимно в дистанционни 
форуми поради епидемиоло-
гичната обстановка), участия 
в международни конферен-
ции, кръгли маси, научни се-
минари. 

В рамките на научната се-
сия изследователските еки-
пи представиха найважните 
резултати от реализираните 
научноизследователски про-
екти. Споделени бяха научни 
виждания, концепции, идеи. 
Дискутирани бяха актуални 
въпроси на икономическата и 
управленската теория и прак-
тика. Проведеният форум про-
дължи 20годишната тради-
ция в Академията за публично 
представяне на резултатите от 
изпълнените проекти.

Работни срещи с депутати от 
47то Народно събрание прове-
де ректорът проф. др Марияна 
Божинова в Стопанска акаде-
мия „Д. А. Ценов”. В поредицата 
от срещи, в Свищовското висше 
училище гостуваха: проф. Кос-
тадин Ангелов и Димитър Ни-
колов – народни представите-
ли от 4ти МИР Велико Търново; 
Настимир Ананиев – председа-
тел на Комисията по регионал-
на политика, благоустройство 
и местно самоуправление и 
Йордан Терзийски – зам.пред-
седател на Комисията и депу-
тат от 4ти МИР Велико Търно-
во; Момчил Иванов – народен 
представител от 4ти МИР Ве-
лико Търново; депутатът Ивай-
ло Мирчев – възпитаник на СА 
„Д. А. Ценов”. От страна на Ака-
демията в срещите участваха 
също зам.ректорите, помощ-
никректорът, финансовият ди-
ректор, главният счетоводител. 

В рамките на работните сре-
щи ректорът сподели за съв-
местни проекти и инициативи, 
по които Свищовската акаде-
мия си партнира с други вис
ши училища. Сред основните 
обсъждани теми с народните 
представители бяха проекто-
бюджетът за висше образова-
ние през 2022 година, финанси-
рането на научните изследва-
ния, състоянието на академич-
ната инфраструктура.

Работни 
срещи с 
депутати
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Академичното ръководство 
участва в конференция на СБУ

„Дигитална 
икономика”

Национална конферен-
ция на тема „Взаимодейст-
вие и сътрудничество между 
средното и висшето образо-
вание – фактор за ефектив-
на и пълноценна подготовка 

на педагогическите кадри” 
организираха Синдикатът на 
българските учители (СБУ) и 
фондация „Конрад Аденау-
ер”. В конференцията участ-
ваха министърът на обра-
зованието и науката – акад. 
Николай Денков и зам.ми-
нистърът Мария Гайдарова, 
ректори и зам.ректори на 
над 10 висши училища, пред-
ставители на МОН, директо-
ри на елитни средни учили-

ща. Стопанска академия „Ди-
митър А. Ценов” бе предста-
вена от ректора – проф. др 
Марияна Божинова и зам.
ректорите доц. др Искра 
Пантелеева (Учебна дейност 

и акредитация) и доц. др Ру-
мен Ерусалимов (Студентска 
политика, институционални 
комуникации и продължава-
що обучение).

Националния форум от-
криха д.ик.н. Янка Такева 
– председател на Синдика-
та на българските учители 
и Торсен Гайслер – ръково-
дител на бюро на фондация 
„Конрад Аденауер”, София. 
Приветствие към участници-

те поднесе образователни-
ят министър акад. Николай 
Денков. Основния доклад 
по темата на конференция-
та изнесе проф. д.п.н. Сийка 
Чавдарова – Костова, СУ „Св. 

Климент Охридски”. Д.ик.н. 
Янка Такева представи тема-
та „Сътрудничеството с вис
шите учебни заведения за 
провеждане на качествена 
продължаваща квалифика-
ция за педагогическите спе-
циалисти”.

От президиума на нацио-
налната конференция, рек-
торът на Стопанска акаде-
мия „Д. А. Ценов” привет-
ства участниците и сподели 

опита на Свищовското висше 
училище като партньор по 
проекта между СБУ и МОН 
– „Повишаване на финансо-
вата грамотност и икономи-
ческата култура на ученици 
510 клас в българските учи-
лища”. В рамките на проек-
та, Академията обучава учи-
тели от различни региони на 
България, които да мултип-
лицират получените знания 
сред своите колеги и учени-
ци. Екип от високоерудира-
ни академични преподавате-
ли – специалисти в различни 
области на икономическото 
поз нание, провеждат при-
съствени обучения и пре-
доставят на учителите раз-
работеното специално за тях 
учебно помагало.

Председателят на СБУ из-
рази соята удовлетвореност 
от реализирането на съв-
местния проект и поясни, че 
провежданото обучение се 
оценява като много добро и 
полезно от обхванатите до 
момента учители от 10 реги-
она на България. В обръще-
ние към министър акад. Ни-
колай Денков, д.ик.н. Янка 
Такева отправи молба проек-
тът да бъде продължен, за да 
бъдат включени в обучение-
то, което Свищовската ака-
демия провежда, учители от 
всички области на България.

Работна среща про-
ведоха в Свищов ректо-
рът на СА „Д. А. Ценов” – 
проф. др Марияна Божи-
нова и ректорът на Висше 
училище по телекомуни-
кации и пощи – проф. др 
Миглена Темелкова. По-
вод за поредната среща 
между ректорите на двете 
висши училища е старти-
рането на съвместна ма-
гистърска програма „Ди-
гитална икономика”, коя-
то получи акредитация от 
НАОА към Министерски 
съвет. Приемът по новата 
магистърска програма ще 
бъде обявен през м. юни 
2022 г. и по нея ще се под-
готвят икономисти с диги-
тална компетентност, кои-
то да бъдат конкурентни в 
условията на все поосе-
заема дигитализация на 
икономическата сфера. 

Ректорите на Свищов-
ската академия и ВУТП 
– София подчертаха, че 
споделянето на ресурси 
е част от стратегическата 
политика и на двете вис
ши училища, а подготов-
ката на интердисципли-
нарни специалисти е ос-
новен приоритет в страте-
гическото им развитие. В 
рамките на срещата бяха 
дискутирани и актуални 
въпроси на висшето обра-
зование в България.

Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” участ-
ва и в третото издание на 
„Онлайн информационна 
кампания на висшите учи-
лища в България”. Съби-
тието е по инициатива на 
Асоциацията на българ-
ските училища в чужби-
на (АБУЧ) и Българското 
неделно училище „Родна 
стряха” – Ларнака (Кипър) 
с директор Калинка Пан-
чева, подкрепено от Ми-
нистерството на образова-
нието и науката (МОН) и 
Посолството на Р България 
в Р Кипър. Целта на фору-
ма бе да предостави пъл-
на, изчерпателна и досто-
верна информация за въз-
можностите за обучение в 
български висши училища 
на наши сънародници, жи-
веещи извън пределите на 
страната, обучаващи се и 
завършили български не-
делни училища, работещи 

и пребиваващи в чужбина.
Събитието бе открито от 

Н. Пр. Любомир Тодоров – 
извънреден и пълномощен 
посланик на Република 
България в Република Ки-
пър. Приветствие към ор-
ганизаторите, участващите 
висши училища и гости от-
прави Благомир Бацанов 
– съветник в посолство-
то (политически въпроси, 
двустранни отношения в 
областта на културата и об-
разованието, финансови 
въпроси). Росица Колева – 
държавен експерт в дирек-
ция „Висше образование” 
при МОН, представи прав-
нонормативната рамка, 
съгласно ПМС № 103/1993 
г. за осъществяване на об-
разователна дейност сред 
българите в чужбина.

В третото издание на 
онлайн информационната 
кампания взеха участие 11 
български висши училища. 

От името на Свищовската 
академия, във форума се 
включиха доц. др Румен 

Ерусалимов – зам.ректор 
„Студентска политика, ин-
ституционални комуни-
кации и продължаващо 
обучение”, Галя Божкова 
– ръководител отдел „Ба-
калавърско и магистърско 
обучение”, гл. ас. др Юли-
ян Господинов – координа-
тор „Образователен мар-

кетинг”, Кариерен център. 
В продължение на три 

часа екипи от админи-

страцията и преподавате-
ли представяха пред бли-
зо 100 посетители визитки 
на своите университети. 
Представителите на Сви-
щовското висше училище 
разясняваха на заинтере-
сованите младежи и техни-
те близки процедурите за 
прием и формите на обу-

чение, въпроси по отноше-
ние настаняване, органи-
зация на учебния процес 
и съпътстващите дейности, 
квалификационни характе-
ристики на специалности, 
възможности за реализа-
ция и кариерно развитие, 
както и много други, воде-
ни от желанието да са мак-
симално полезни.

Нееднократно участни-
ците в кампанията споде-
лиха колко полезни са по-
добни срещи и каква нео-
ценима помощ оказват те 
за ориентирането на наши-
те сънародници, живее щи 
извън пределите на Бъл-
гария, за възможности те 
и условията за обучение у 
нас. При закриване на фо-
рума бе уточнено, че през 
м. май ще се проведе след-
ващото издание на „Он-
лайн информационна кам-
пания на висшите училища 
в България”.
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Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов“ стар-
тира три академични ин-
формационни канала за 
потребителите на попу-
лярните приложения за 
незабавни съобщения 
Telegram, WhatsApp и 
Viber. Чрез тях Свищов-
ското висше училище пре-
доставя по максимално 
бърз и ефективен начин 
на своите студенти и ши-
роката общественост ак-
туални академични нови-
ни и важ ни съобщения, 
свързани с учебния про-
цес, семестриалните из-
пити, кандидатстудентска-
та кампания, академични-
те инициативи и др.

Имената на информа-
ционните канали – Tsenov 
Academy, съвпадат с обоз
начението, под което Сто-
панската академия се 
позиционира в социални-
те мрежи. За присъединя-
ване към тях е нужна ин-
сталация на някое от по-
сочените приложения за 
незабавни съобщения. 

 Telegram:
https://t.me/tsenovacademy

 

WhatsApp:
https://bit.ly/3sJ7VVS

 Viber:
 https://bit.ly/3oSFtj2

Освен в Telegram, 
WhatsApp и Viber актуал-
ни новини от СА „Д. А. Це-
нов“ се публикуват на сай-
та на Академията и в офи-
циалния профил на Сви-
щовското висше училище 
във Facebook: 
https://www.facebook.com/
tsenovacademy/

Информационни
канали на СА
в Telegram, 

WhatsApp, Viber
Двама възпитаници на 

СА „Д. А. Ценов” станаха но-
сители на престижни наг
ради от Националния еже-
годен академичен конкурс 
„Др Иванка Петкова”. Кон-
курсът, учреден през 2012 г. 
от Института за икономичес
ка политика в памет на не-
говия основател, има за цел 
да подкрепя млади българ-
ски изследователи в сфера-
та на икономическата наука 
и е насочен към млади уче-
ни, докторанти и постдокто-
ранти на възраст до 35 годи-
ни. 

Тазгодишното – десето, 
издание на конкурса отново 
бе организирано в три тема-
тични направления, в които 
бяха излъчени лауреати, но 
в чест на юбилейното изда-
ние е реализирана и специ-
ална инициатива – призьори 
от предходните девет изда-
ния да участват за специал-
ните награди в отделните 
направления. Двама от пе-
тимата отличени в юбилей-

ното издание на конкурса 
са завършили бакалавърска, 
магистърска и докторска 
степен в Свищовското висше 

училище. И двамата участ-
ваха в категория постдокто-
ранти, тематично направле-
ние „Глобална икономика и 
международни финанси”. 

Гл. ас. др Искрен Таиров 
стана лауреат в избрано-
то направление с разработ-
ка на тема „Потенциалът на 
криптовалутите – възмож-
ности, рискове и предизви-
кателства”. Това е първото 

му участие в национален 
конкурс и бе отличен от ака-
демичното жури с престиж-
ната награда. Искрен Таи-

ров се дипломира и в трите 
образователни степени към 
катедра „Бизнес информа-
тика” и в момента е препо-
давател към същата катедра. 

Специалната награда в 
същото тематично направ-
ление авторитетното жури 
присъди на др Теодор То-
доров за изследването му 
на тема „Предизвикател-
ства пред оценяването на 

опционни инструменти чрез 
разновидностите на бином-
ния модел”. Теодор Тодоров 
също завършва и трите сте-
пени в катедра „Финанси”, а 
като студент през 2017 г. пе-
чели призово място в същия 
конкурс. В момента заема 
длъжността „Експерт управ
ление на риска” в договорен 
фонд.

Двамата възпитаници на 
Свищовската академия, от-
личени в юбилейното из-
дание на националния кон-
курс, представиха своите 
разработки на официалната 
церемония по награждава-
не на победителите, която 
се проведе онлайн на рож-
дената дата на др Иванка 
Петкова, основател и пред-
седател на Настоятелството 
на Института за икономиче-
ска политика до 2011 г. Сред 
лауреатите на предходни из-
дания на конкурса са и дру-
ги възпитаници на Стопан-
ска академия „Димитър А. 
Ценов”.

Свищовската академия 
прие и настани в студент-
ските общежития бежанци 
от Украйна. В блок 3 на сту-
дентския град са настане-
ни над 20 жени и деца от 

гр. Измаил, Одеска област 
– найголемия украински 
град на река Дунав. След 
пристигането им, с тях се 
срещнаха ректорът – проф. 
др Марияна Божинова и 
представители на акаде-
мичното ръководство, за 
да разберат на място от 
самите бежанци от какво 
имат нужда на първо вре-
ме. Въпреки, че според 
разрешението от МОН, 
Академията трябва да пре-

достави само подслон за 
бежанците, академично-
то ръководство осъществи 
контакти с различни инсти-
туции, фирми и организа-
ции за подпомагане на на-

станените в общежитието. 
Освен това, СА „Д. А. Це-
нов”, заедно с Фондация 
„Д. А. Ценов” стартира це-
лева дарителска кампания 
по набиране на парични 
средства, които да бъдат 
използвани само и един-
ствено за подпомагане на 
бежанците от Украйна и 
затова в основанието за 
дарение се посочва „За бе-
жанците от Украйна”. 

Академичното ръковод-

ство и Управителният съ-
вет на Фондацията отпра-
виха апел за съпричаст-
ност и помощ към хората 
от Украйна, намерили убе-
жище в Свищов. На призи-

ва откликнаха много хора, 
Български червен кръст 
– Велико Търново и дру-
ги организации, и за мно-
го кратко време на жени-
те и децата бяха осигурени 
нормални условия за жи-
вот в общежитието, което 
бе затворено през послед-
ните години   храна, дре-
хи и други вещи от първа 
необходимост. В стаите са 
предоставени електричес
ки кани за топла вода и 

отоплителни ел. уреди. Ос-
вен това, на етажите с на-
станени бежанци са обосо-
бени столова с хладилни-
ци и микровълнови печки, 
кухни с готварски печки, 
котлони, посуда за готвене 
и хладилници, и перални 
помещения с автоматични 
перални и сушилни. Чрез 
договор с местна фирма се 
осигурява храна за жените 
и децата – закуска, обяд и 
вечеря. Местен интернет 
доставчик предостави без-
възмездно услугата, за да 
бъдат хората в контакт със 
своите близки в Украйна, 
а децата да могат да про-
веждат онлайн обучението 
си към своите украински 
училища. Седмица след 
пристигането си малкият 
Миша навърши три годин-
ки и за да създадат малко 
радост за всички настане-
ни в блока деца и техните 
майки, доброволци от БЧК 
– В. Търново и от Академи-
ята организираха детски 
рожден ден.

Академията прие бежанци от Украйна


