
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 26 

Свищов, 01 февруари 2021 година 

 

На основание Заповед РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, 

на основание член 63, ал. 4 и член 63в от Закона за здравето, член 73 от 

Административнопроцесуалния кодекс по предложение от Главния държавен здравен 

инспектор, във връзка удължаване срока на обявената извънредна епидемична 

обстановка, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Конкурсните изпити по специалността с кандидатите за докторанти по плана 

за учебната 2020/2021 година да се проведат на 17 февруари (сряда) 2021 г., с начален 

час  9:00 часа, както следва: 

 

Докторска програма Място на провеждане 

Финанси, парично обръщение, кредит и 
застраховка (Финанси) 

Ауд. 15 и ауд. 16, Факултетски корпус, 
втори етаж  

Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка (застраховане и социално дело) 

Ауд. 20, Факултетски корпус, втори етаж 

Политическа икономия Ауд. 26, Факултетски корпус, втори етаж  

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 

стопанската дейност (счетоводство) 

Ауд. 63, Факултетски корпус, трети етаж  

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 
стопанската дейност (контрол и анализ) 

Ауд. 54, Факултетски корпус – южен  вход, 
втори етаж 

Икономика и управление (индустрия) Ауд. 64, Факултетски корпус, трети етаж 

Икономика и управление (търговия) Ауд. 72, Факултетски корпус, четвърти етаж 

Приложение на изчислителната техника в 

икономиката 

Ауд. 401,  Корпус Запад, втори етаж 

Маркетинг Ауд. 102,  Корпус Запад, приземен етаж  

Социално управление Ауд. 305,  Корпус Запад, първи етаж  

Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Публична 
администрация)  

Ауд. 306,  Корпус Запад, първи етаж  

Планиране Ауд. 306,  Корпус Запад, първи етаж 

 



II. Конкурсните изпити по чужд език с кандидатите за докторанти по плана за 

учебната 2020/2021 година, да се проведат на 19 февруари (петък) 2021 г., с начален 

час  9:00 часа, както следва: 

•  Писмен изпит: 

 

• Устен изпит:  

✓ немски език – ауд. 27, Факултетски корпус, втори етаж; 

✓ английски език – ауд. 24 и ауд. 26, Факултетски корпус, втори етаж. 

 

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на заместник-ректора по 

научно-изследователската дейност и развитие на кадрите, помощник-ректора, деканите 

и ръководителите на катедри. 

 

 

 

   Ректор:         (п) 

                                                                                        (Проф. д-р Марияна Божинова) 

ПА/ГЦ 

Докторска програма Място на провеждане 

Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка (застраховане и социално дело) 

Ауд. 64  Факултетски корпус, трети етаж 

 

Финанси, парично обръщение, кредит и 
застраховка (Финанси) 

Ауд. 62  Факултетски корпус, трети етаж  

Политическа икономия Ауд. 64 Факултетски корпус, трети етаж 

 

Организация и управление извън сферата на 
материалното производство (Публична 

администрация) 

Ауд. 16  Факултетски корпус, втори етаж  
 

Планиране Ауд. 16  Факултетски корпус, втори етаж  

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 
стопанската дейност (счетоводство) 

Ауд. 16  Факултетски корпус, втори етаж  
 

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 

стопанската дейност (контрол и анализ) 

Ауд. 16  Факултетски корпус, втори етаж  

 

Икономика и управление (индустрия) Ауд. 16  Факултетски корпус, втори етаж  

Икономика и управление (търговия) Ауд. 15  Факултетски корпус, втори етаж  

Приложение на изчислителната техника в 

икономиката 

Ауд. 15  Факултетски корпус, втори етаж  

 

Маркетинг Ауд. 15  Факултетски корпус, втори етаж  

Социално управление Ауд. 15  Факултетски корпус, втори етаж   


