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 АКАДЕМИЯТА БЕ ГОСТ НА 100-ГОДИШНИНАТА 
НА ФИНАНСОВИЯ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВА

Възпитаник на СА посрещна 
наши студенти в Сингапур

Студентски съвет бе домакин 
на заседание на НПСС

Пет-членна делегация 
от Стопанска академия, 
водена от ректора – доц. 
д-р Иван Марчевски, беше 
българският представител 
на честванията, посвете-
ни на вековния юбилей 
на едно от най-старите и 
уважавани висши учебни 
заведения в Русия – Фи-
нансовия университет при 
правителството на Руска-
та федерация. Ползотвор-
ното и разнообразно сът-
рудничество между двете 
висши училища има над 
60-годишна история. Фи-
нансовият университет 
в Москва е първия меж-
дународен партньор на 
Стопанска академия „Д. 

А. Ценов”, а свищовско-
то  висше училище е сред 

първите чуждестранни 
партньори на университе-
та-юбиляр. 

В рамките на двуднев-

ната визита, свищовската 
делегация проведе ра-

ботна среща с ректора на 
Финансовия универси-
тет – проф. д.ик.н. Миха-
ил Ескиндаров, на която 

присъстваха и зам.-рек-
торите по учебна дей-
ност и по международно 
сътрудничество. Двете 
страни обобщиха резул-
татите от партньорството 
си през последните годи-
ни и набелязаха конкрет-
ни дейности за разширя-
ване на сътрудничеството 
в сферата на обучението 
на студенти и докторан-
ти, съвместно участие в 
международни образо-
вателни и научноизсле-
дователски проекти. 

Членове на делегаци-
ята от Стопанска акаде-
мия проведоха и срещи 
на оперативно ниво с 
ръководствата на факул-

тетите по мениджмънт и 
по международен тури-
зъм, на които обсъдиха 
възможности за съвмест-
на дейност в областта на 
обучението по управле-
ние на проекти, туризъм 
и финанси. По време на 
тези срещи бяха диску-
тирани и възможности за 
разработване на програ-
ми за двойна диплома.

Кулминация на чества-
нията бе тържествен кон-
церт, посветен на 100-го-
дишнината на Финансо-
вия университет, който се 
състоя в Кремълския дво-
рец и бе уважен от двама 
вицепремиери от руското 
правителство.

Бизнесменът д-р Нгуен 
Ван Чъ, от Виетнам – възпи-
таник на Стопанска акаде-
мия, осигури едноседмично 
посещение в Сингапур за 
двама свищовски студен-
ти. Нгуен Ван Чъ завършва 
висшето си образование 
в Свищов през 1984 г., със 
спец. „Обработка и проек-
тиране на икономическата 
информация”, а след това 
защитава докторска ди-
сертация във ВИИ „Карл 
Маркс”, София. Днес д-р 
Нгуен Чъ e инвестиционен 
посредник, работещ във 
Виетнам и Сингапур. В род-
ната Алма матер той се за-
върна за първи път през м. 
декември 2018 г. по покана 
на председателя на Общо-
то събрание на СА – проф. 
д.н. Борислав Борисов, и 
бе гост на тържественото 
честване на студентския 
празник. При визитата си, 
д-р Нгуен Чъ предложи да 
поеме престоя на двама 
свищовски студенти в Син-
гапур, с цел да се запозна-
ят с тази екзотична страна 

и с възможностите, които 
има за интензифициране 
на икономическите връзки 
с България. 

По предложение на ръ-
ководството на Академи-
ята, за посещението бяха 
избрани Теодора Дими-
трова – магистър по „Ико-
номика и мениджмънт на 
туризма” и четвъртокур-
сникът Цветан Цаков от 
спец. „Маркетинг”, и два-
мата изявени студенти – 
отличници. По думите на 
Теодора, Свищов завина-
ги ще живее в сърцето на 
сингапурския гражданин и 
възпитаник на СА – Нгуен 
Ван Чъ, който „до ден дне-
шен си спомня с усмивка 
за града и работи за бъде-
щето му развитие, изпъл-
нен с идеи и оптимизъм”. 
По време на визитата си, 
свищовските студенти съ-
четаха работни посеще-
ния, туризъм, опознаване 
на правилата за живот и 
бита в островния град-дър-
жава в Югоизточна Азия.

(На 4 стр.)

Общото събрание на 
Националното предста-
вителство на студентски-
те съвети в Р България 
проведе свое заседание 
в Свищов. Като предста-
вител на домакините, 
председателят на Сту-
дентски съвет при Сто-
панска академия – Ники-
та Йорданов, приветства 
присъстващите студенти 
от 18   висши училища в 
страната и припомни, че 
НПСС е учредено имен-
но в Свищов през 2000 го-
дина. С „Добре дошли в 
Стопанска академия”, от 
името на академичното 
ръководство, гостите при-
ветства зам.-ректорът по 
студентска политика и ин-
ституционални комуни-
кации – доц. д-р Николай 
Нинов. Председателят на 
НПСС – Яна Вангелова, из-
каза благодарност от име-
то на своите колеги към 
академичното ръковод-
ство и към Студентски съ-
вет при Стопанска акаде-

мия за гостоприемството 
и предоставените отлич-
ни условия за провежда-
не на заседанието. Рабо-
тата на форума започна с 
връчване на делегатските 
карти и гласуване на дне-
вен ред от девет точки. 

Годишни доклади за 2018 
г. изнесоха председатели-
те на НПСС и на Контрол-
ния съвет, а членове на 
Общото събрание пред-
ставиха предстоящи ини-
циативи на висшите учи-
лища. Обсъдени и приети 

бяха план за дейността и 
проектобюджета на НПСС 
за 2019 г. 

В точката, касаеща по-
литики и партньорства на 
НПСС, представители на 
Студентски съвет при Сто-
панска академия постави-

ха въпроса за намалена-
та с над 200 000 лв.  дър-
жавна субсидия за сту-
дентски стипендии. Стана 
ясно обаче, че тази субси-
дия е намалена и в други 
висши училища. 

(На 2 стр.)
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Студентски съвет бе домакин на заседание на НПСС

Реализирани проекти и нови възможности 
за финансиране представи ИНИ  

Дипломираха се 
магистрите от випуск '2018

Институтът за научни 
изследвания при Стопан-
ска академия проведе 
информационна среща 
за представяне на новите 
възможности за финан-
сиране на научноизсле-
дователски проекти и 
подпомагане на научната 
дейност в свищовското 
висше училище. На сре-
щата  присъстваха члено-
ве на Академичната екс-
пертна комисия, научните 
секретари на катедрените 
съвети, преподаватели 
и докторанти. Директо-
рът на ИНИ – доц. д-р 
Анелия Радулова, за-
позна присъстващите 
с Вътрешните прави -
ла за условията и реда 
за оценка, планиране, 
разпределение и раз-
ходване на финансови 
средства, предоставяни 
от държавния бюджет 
и СА „Д. А. Ценов” за 
научноизследователска 
дейност за 2019 г. 

Пред присъстващите 
бе пояснено, че прио-
ритетните области за 
осъществяване на науч-
ни изследвания остават 
непроменени и са както 
следва: „Пазари, управ- 
ление и иновации в ико-
номиката на знанието”; 
„Финансова стабилност, 
икономически политики, 
регулации и устойчиво 
развитие”; „Глобализа-
ция, конкурентоспособ- 
ност и сътрудничество 

за интелигентен растеж”. 
В контекста на стимули-
ране научноизследова-
телската дейност в Ака-
демията, участието на 
студенти и докторанти в 
научноизследователски 
проекти остава утвърден 

хоризонтален принцип. 
Сред проектите, които 
се финансират със сред-
ства от държавната суб-
сидия, са екипни и/или 
индивидуални проекти 
за научни изследвания в 
областите на науката, в 
които Стопанска акаде-
мия подготвя студенти и 
докторанти.

В рамките на инфор-
мационния ден, в който 
участва и зам.-ректорът 
по научноизследовател-
ска и проектна дейност 
– доц. д-р Тодор Кръсте-
вич, бяха коментирани 
критериите за оценка 
на проектните предло-

жения, като се постави 
акцент върху промените 
по отношение планиране 
на разходите, сроковете 
за кандидатстване и реа-
лизиране на проекти. 

Институтът за научни 
изследвания проведе и 

научна сесия: „Съвре-
менното икономическо 
пространство: ограниче-
ния, предизвикателства, 
обществено-икономичес- 
ки въздействия”. Целта 
на форума бе предста-
вяне на резултатите от 
имплементираните на-
учноизследователски 
проекти, финансирани 
от държавната субсидия 
за научна дейност през 
2018 г. в свищовското 
висше училище. В науч-
ната сесия и последва-
лата научна дискусия, 
активно участие взеха 
ресорният заместник-
ректор доц. д-р Тодор 

Кръстевич, членове на 
академичния състав на 
Стопанска академия, 
докторанти и студенти.

Директорът на ИНИ 
представи резултатите 
от проведената през 2018 
г. кампания за финан-
сиране на присъщата 
научноизследователска 
дейност в Академията. 
Доц. Радулова поясни, че 
през изминалата година 
са реализирани 14 проек-
та и са усвоени 69191,65 
лева. От планираните 
собствени финансови 
средства за пряко под-
помагане обучението на 
редовни докторанти през 
2018 г. са изразходвани 
996,69 лв., с които е оси-
гурено участие в научни 
конференции, закупува-
не на научна литература 
и достъп до база данни.

В изпълнението на 
проектните дейности са 
участвали 45 изследо-
ватели, 13 докторанти, 
44 студенти и един учен 
от чужбина. Научната 
продукция, генерирана 
в хода на изпълнение на 
проектите през 2018 г., 
резултира в разработва-
нето и публикуването на 
доклади, статии и студии. 
В рамките на отчетния 
период, за отпечатване 
в Алманах „Научни изс- 
ледвания” са предадени 
13 студии.

Участие в научната 
сесия взеха представи-

тели на всички научно-
изследователски екипи, 
като в рамките на съби-
тието те презентираха 
резултатите от изпълне-
нието на своите проекти. 
Представените, посред-
ством интерактивни пре-
зентации, резултати от 
научноизследователски-
те проекти се превърнаха 
в обект на особен интерес 
от страна на аудиторията, 
като бяха поставени зна-
чителен брой въпроси, 
които създадоха предпос-
тавки за осъществяване 
на интересна, задълбо-
чена и конструктивна 
научна дискусия. 

В контекста на повиша-
ване разпознаваемостта 
на изследователите от 
Стопанска академия в 
международното научно 
пространство, зам.-рек-
торът по научноизсле-
дователска и проектна 
дейност, доц. Кръстевич 
акцентира върху необ-
ходимостта от популя-
ризиране на научната 
продукция в световните 
научноизследователски 
платформи и мрежи. Той 
запозна присъстващите 
членове на академичния 
състав с възможностите 
на платформата ORCID, 
демонстрира нейните 
функционалности и при-
зова присъстващите да 
ги разпространят сред 
научната общност в Сто-
панска академия. 

В рамките на три тър-
жествени церемонии, дип-
лом за ОКС „магистър” по-
лучиха завършилите през 
2018 г. икономисти, неико-

номисти и професионални 
бакалаври, обучавали се в 
редовна и дистанционна 
форми по различни магис-
търски програми.

(От 1 стр.)
Мнозинството от при-

състващите се обедини 
около мнението, че дър-
жавата трябва да про-
мени политиката си за 
стимулиране на обуча-
ващите се в определени 
висши училища, за да 
ги запази и да привлече 
достатъчно студенти. 
Решението на членовете 
на Общото събрание на 
НПСС е да бъде изискана 
информация за причини-
те и справка за намале-
нието на субсидията във 
всяко висше училище, и 
след това студентската 
организация да излезе 
с общо становище.

Минути преди заседа-
нието на Общото събра-
ние, председателят на 

НПСС – Яна Вангелова, 
коментира ситуацията с 
дефицита от почти 3 млн. 
лева в проектобюдже-
та на Стопанска акаде-
мия за 2019 г. по следния 
начин: „Не одобрявам 
това, че Стопанска акаде-
мия е поставена в такова 
положение. Това е едно 
висше училище с тради-
ции, което е възпитавало 
и обучавало десетки го-
дини поколения българ-
ски икономисти. Смятам, 
че Стопанска академия 
може да е конкурент-
на на много от висшите 
училища в страната и в 
чужбина. Много малко 
университети разполагат 
с такава база и с такъв 
преподавателски състав”. 

При гостуването си 

в Свищов, председате-
лят на Националното 
представителство на 
студентските съвети в 
Република България – 
Яна Вангелова прове-
де среща с ректора на 
Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов”. В 
срещата с доц. д-р Иван 
Марчевски участваха 
още Станислав Иванов 
– член на Контролния 
съвет на НПСС, Никита 
Йорданов – председател 
на Студентски съвет и 
членове на СС – Свищов. 
Сред обсъжданите теми 
между представителите 
на НПСС и домакините, 
бяха и актуални въпро-
си при обучението на 
студентите в Стопанска 
академия „Д. А. Ценов”. 
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Нова научна лаборатория бе създадена 
по проект със ЗД „Бул Инс” АД

Интерес за стажантско партньорство 
с Академията заяви Алианц България

Шестото поред Нацио-
нално ученическо състе-
зание по „Митнически 
и данъчен контрол” бе 
проведено в гр. Пловдив 
с домакин Национална-
та търговска гимназия, 
организирано от катед-
ра „Контрол и анализ на 
стопанската дейност” 
към Стопанска академия 
и Академичния център 
за кариерно консултира-
не и връзки с обществе-
ността. В надпреварата 
се включиха 52 дванаде-
сетокласници от учили-
щето-домакин и от Про-
фесионална гимназия по 
икономика и менидж-
мънт – гр. Пазарджик.

При откриване на със-
тезанието, приветствие 
към участниците отправи 
доц. д-р Момчил Антов, 
представител на катед-
рата – организатор. Той 
апелира към среднош-
колците да покажат при-
добитите от тях знания 
и да демонстрират таки-
ва умения и креативност 

при решаване на състе-
зателния казус, с които 
максимално да затруднят 
журито при определя-
не на най-добрите. Доц. 
Антов благодари на до-
макините за създадената 
организация и осигурени 

условия за провеждане 
на националното състе-
зание. 

Участващите в уче-
ническата надпревара 
средношколци бяха раз-
пределени в 13 отбора, 
сформирани на случаен 
принцип, като във всеки 
отбор имаше представи-
тели и от двете училища. 

В качеството на менто-
ри на всички екипи бяха 
първокурсниците от спе-
циалност „Стопански и 
финансов контрол” Сте-
фани Спасова и Милена 
Иванова, които през ми-
налата година участваха 

в същото състезание и 
кандидатстваха в Стопан-
ска академия с получени-
те сертификати. Ученици-
те бяха поставени в ра-
ботна среда, максимално 
близка до реалната, и се 
превъплътиха в ролите 
на митнически и данъч-
ни инспектори. В пре-
доставеното им задание 

те трябваше да направят 
проверка на извършени 
стопански операции от 
страна на дадена българ-
ска фирма. Въз основа на 
предприетите от тях кон-
тролни действия, еки-
пите установиха редица 

несъответствия в офор-
мените документи, като 
част от тях класифицира-
ха като технически греш-
ки, а останалите като на-
рушения на митническо-
то или данъчното законо-
дателство, за които опре-
делиха вида и размерите 
на наложените админи-
стративни санкции на 

проверяваната фирма.
Решенията на състеза-

телните задания оцениха 
академичните преподава-
тели доц. д-р Момчил Ан-
тов и гл. ас. д-р Жельо Же-
лев. Най-добре предста-
вилите се три отбора бяха 
отличени със специални 
награди. След награжда-
ването на победители-
те, доц. Антов представи 
пред участниците обра-
зователното портфолио 
на Стопанска академия. 
Говорейки за начините и 
сроковете за кандидат-
стване, той подчерта, че с 
получения от състезание-
то сертификат всеки уче-
ник може да бъде приет 
за студент по първа жела-
на специалност в редов-
на форма на обучение. В 
рамките на състезание-
то се проведе и работна 
среща между учителите 
от двете средни училища, 
преподаващи митнически 
и данъчен контрол, и пре-
подавателите от Стопан-
ска академия.

В Стопанска академия бе 
официално открит специали-
зиран кабинет „Научна лабо-
ратория „Бул Инс” за прилож-
ни изследвания по управле-
ние на риска”. Лабораторията 
е създадена по проект „Ака-

демична инфраструктура”, на 
база подписан тристранен ме-
морандум за сътрудничество 
между ЗД „Бул Инс” АД, катед- 
ра „Финанси и кредит” при 
СА „Д. А. Ценов” и фондация 
„Проф. д-р Минко Русенов”. 
Полученото целево дарение е 
за създаване (със средства на 

Застрахователното дружество 
чрез Фондацията) на специа-
лизиран кабинет с две работ-
ни места за преподаватели и 
шест за студенти, офис обза-
веждане, външен презента-
ционен монитор и бяла дъска. 

Научната лаборатория е из-
градена в настоящия кабинет 
на доц. д-р Стоян Проданов и 
доц. д-р Стефан Симеонов към 
катедрата, които осигуряват и 
обучението в посочената об-
ласт от финансовите науки. 

Сред официалните лица 
при откриване на специализи-

рания кабинет бяха: ректорът 
на СА – доц. д-р Иван Марчев-
ски; Крум Крумов – изпълните-
лен директор на ЗД „Бул Инс” 
АД; доц. д-р Стоян Проданов 
– изпълнителен директор на 
ЗД „Бул Инс” АД и препода-
вател към катедра „Финанси 
и кредит”; Петрозар Петков 
– председател на Съвета на 
директорите на ЗД „Бул Инс” 
АД. Ръководителят на катед- 
рата – проф. д-р Андрей За-
хариев, приветства гостите и 
подчерта, че част от постигна-
тите резултати се дължат на 
факта, че бизнесът работи със 
Стопанска академия, а голяма 
част от висшия мениджмънт и 
експертния състав на топ ком-
паниите в България е с дипло-
ма от свищовското висше учи-
лище. 

Доц. Марчевски и Крум 
Крумов изпълниха ритуала по 
прерязване на трикольорната 
лента за официалното откри-
ване на научната лаборатория 
и подчертаха, че реализира-
ният проект ще допринесе за 
изучаването на новите еле-
менти в управлението на рис- 
ка на големите компании. 

Водещият застраховател 
и доставчик на финансови 
услуги – Алианц Груп, заяви 
интерес за партньорство 
със Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов”. Това 
стана ясно на проведена в 
Свищов среща между рек-
тора на висшето училище – 
доц. д-р Иван Марчевски и 
главния изпълнителен ди-
ректор на Алианц банк – 
България, Георги Заманов. 

В ректорския кабинет, 
ръководителите на двете 
институции обсъдиха въз-
можности за осигуряване 
на стажантски програми 
за свищовските студен-
ти. Георги Заманов заяви 
интерес за организиране 
на летни стажове за фи-
нансисти, застрахователи, 
осигурители и икономисти 
в звената на финансова-
та група, оперираща под 
бранда „Алианц”. На сре-
щата присъстваха още ди-
ректорите на банковия 
център във Велико Търно-
во – Антони Иванов и на 
банковия клон в Свищов – 

Бисер Илиев, ръководите-
лят на катедра „Финанси и 
кредит” при Стопанска ака-
демия – проф. д-р Андрей 
Захариев.

След първата по рода си 
среща между ректора на 
свищовското висше учили-
ще и главния изп. директор 
на Алианц банк – Бълга-
рия, гостите посетиха ака-
демичния музей, където се 
запознаха с историята на  
Стопанска академия и на 
Дарителя Димитър Ценов. 

Работната среща про-
дължи във финансовата 
катедра с участието на от-
говарящия за студентски-
те стажовете – доц. д-р Ва-
лентин Милинов и алум-
ни координатора – гл. ас. 
д-р Петко Ангелов. Гостите 
разгледаха и учебна ауд. 
24, направена с дарение 
от проф. д-р Делчо Поря-
зов –  ръководител на ка-
тедра „Финанси и кредит” 
(1966-1969), зам.-ректор 
на СА „Д. А. Ценов” (1969-
1972) и ректор (1972-   
1974 г.).
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Възпитаник на СА посрещна наши 
студенти в Сингапур

Академичната общност отново подкрепи 
благотворителен базар за мартеници 

Стопанска академия 
участва в националното из-
ложението „Кандидатсту-
дентска борса” 2019, орга-
низирано от едноименно-
то сдружение, което обе-
динява висши училища и 
неправителствени образо-
вателни институции за ра-
бота със студенти и канди-
дат-студенти от България. 
По традиция, всяка година 
сдружение „Кандидатсту-
дентска борса” организи-
ра представяне на висши-
те училища в столицата и 
други градове в страната. 
Тазгодишното, 25-o изда-
ние на националния форум 
се организира с помощ-           
та на Министерство на об-
разованието и науката, и 
със съдействието на Сто-
лична община, Дом на кул-
турата „Средец” – София. 
Юбилейното издание на 
изложението бе официал-
но открито в Дом на култу-
рата „Средец” от Валентин 
Паскалев – председател на 
сдружението. 

В „Кандидатстудентска 
борса” 2019 участваха 16 
висши училища. Стопан-

ска академия представиха 
Галя Божкова – ръководи-
тел отдел „Бакалавърско и 
магистърско обучение” и 
Даниела Марчевска – стар-
ши инспектор, отговор-
ник „Планова, контролна 
и информационна дей-

ност” в същия отдел. Щан-
дът на свищовското висше 
училище беше посетен от 
ученици от 11 и 12 клас от 
различни столични учили-
ща, родители и други гос-
ти. Посетителите получиха 
актуална и подробна ин-
формация за предлагани-
те специалности, услови-

ята, начините и таксите за 
кандидатстване, сроковете 
за подаване на докумен-
ти, формите на обучение 
в Стопанска академия, со-
циално-битови условия и 
др. Разяснени бяха и нови-
те моменти в тазгодишната 

кандидатстудентска кампа-
ния, сред които са провеж-
дане на електронни канди-
датстудентски изпити в спе-
циално създадени изпитни 
центрове на Академията, 
стартиране на дистанцион-
на форма на обучение в 
ОКС „бакалавър”, актуали-
зирани учебни програми.  

Отговаряйки на поставени 
въпроси, представителите 
на свищовското висше учи-
лище поясниха, че профе-
сионалното теоретично и 
практико-приложно обуче-
ние на студентите се про-
вежда по учебни планове, 
разработени съвместно с 
бизнеса и държавната ад-
министрация, а диплома-
та и европейско дипломно 
приложение, които получа-
ват възпитаниците на Сто-
панска академия, са приз-
нати в Европейския съюз, 
САЩ и Канада. Предста-
вени бяха и възможности-
те за реализиране на меж-
дународна образователна 
мобилност (в т.ч. програ-
ма „Еразъм+“) и участия в 
международни форуми. 

След откриването на 
„Кандидатстудентска бор-
са” 2019 в столицата, Сто-
панска академия участва в 
изложенията, организира-
ни и в останалите градове 
– Пловдив, Монтана, Вели-
ко Търново, Добрич, Варна, 
Бургас, Хасково и Стара За-
гора. 

Във връзка с Кандидат-

студентска кампания 2019, 
Стопанска академия участ-
ва и в информационна кам-
пания под надслов „Учили-
щето свърши, сега накъде?”, 
организирана от Ротар-      
акт клуб – Дупница. Целта 
на младите ротарианци бе 
да улеснят бъдещите кан-
дидат-студенти при избо-
ра им на най-подходящо-
то за тях висше учебно за-
ведение. Събитието, което 
се проведе в сградата на 
община Дупница, срещна 
представители на 17 висши 
училища с ученици от 11 и 
12 класове в региона. Об-
разователното портфолио 
и възможностите за кан-
дидатстване в свищовската 
академия представи Вла-
димир Марков – мениджър 
локални офиси „Дистан-
ционно и продължаващо 
обучение” – гр. София и гр. 
Стара Загора. Над 200 уче-
ници и техните родители се 
информираха за история на 
свищовското висше учили-
ще, възможностите за кан-
дидатстване в ОКС „бака-
лавър”, обучение и  профе-
сионална реализация. 

(От 1 стр.)
Сред първите посетени 

места са два университета 
и две политехники (висше 
учебно заведение с 3-годи-
шен срок на обучение в тех-
нически специалности). Сту-
дентите имаха възможност 
да разгледат учебни аудито-
рии, студентски стол, спорт-
на база, да се запознаят със 

системата на висшето обра-
зование и да добият реал-
на представа за студентския 
начин на живот в Сингапур. 
При посещения в няколко 
бизнеспарка те се срещна-
ха и разговаряха с бизнес-

мен, който осъществява 
международна търговия с 
различни типове продукти. 
Той сподели пред студенти-
те, че до момента няма тър-
говски взаимоотношения с 
България, но би се радвал 
да получи предложения и 
да осъществи контакти.  По 
думите му, България може 
да бъде конкурентна за па-

зара в Сингапур с био про-
изводство на плодове и зе-
ленчуци. При срещи с други 
представители на бизнеса, 
свищовските студенти ко-
ментираха икономическото 
развитие и законовата уред-

ба на страната. Сред забеле-
жителностите на Сингапур, 
които успяха да видят, са 
светлинното шоу в Gardens 
by the bay, плажната ивица, 
безбройните небостъргачи 
и уникални паркове, China 
town и Little India.  „С очите 
си видяхме перфектно ра-
ботеща система, без безра-
ботица, замърсяване, раси-
зъм и престъпления. Хората 
живеят в хармония и раз-
бирателство, липсва страх и 
недоверие. Изключително 
любезни са с туристите, ви-
наги усмихнати и готови да 
помогнат”, споделиха след 
завръщането си в Свищов 
студентите и изразиха бла-
годарност към д-р Чъ за по-
каната, гостоприемството и 
предоставената им възмож-
ност. 

Според проф. Борисов, 
приятелят на Стопанска ака-
демия от Виетнам – д-р Нгу-
ен Ван Чъ, е силно мотиви-
ран да работи за създаване 
на бизнес училище „Евро-
Азия” към СА „Д. А. Ценов” и 
за привличане на сингапур-
ски инвестиции в новата ин-
дустриална зона в Свищов.

За поредна година в Сто-
панска академия бе органи-
зиран благотворителен базар 

за мартенички. По покана на 
академичното ръководство и 
със съдействието на Студент-
ски съвет, във фоайето на 
Факултетски корпус бе обо-
собен щанд с мартеници, из-
работени от екипа на Дневен 
център за деца с увреждания 
и от екипа и потребители на 
услугата на Център за соци-
ална рехабилитация и интег-
рация. В рамките на два дни 

(26 и 27 февруари 2019 г.), де-
сетки преподаватели, служи-
тели и студенти от Стопанска 

академия се включиха в бла-
готворителната инициатива и 
подпомогнаха предварител-
но обявените каузи от два-
та центъра. Пъстрият базар 
предложи голямо разнообра-
зие от бяло-червените симво-
ли на пролетта, които нямаха 
фиксирана цена, а всеки по-
сетител сам решаваше каква 
сума може да пусне в кутиите 
за дарения. 


