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Катедра „Бизнес информати-
ка” отбеляза 50 години от осно-
ваването си с поредица прояви, 
сред които бе юбилейна научна 
конференция на тема „Предиз-
викателства пред информацион-
ните технологии в контекста на 
Хоризонт 2020”. Тържественото 
честване уважиха научни работ-
ници и академични преподава-
тели от сродни висши училища 
и катедри от Русия, Молдова и 
България, докторанти, студенти, 
представители на бизнеса. Спе-
циални гости на честването бяха 
дългогодишните преподаватели 
в катедрата-юбиляр проф. д-р 
ик. н. Румен Върбанов, доц. д-р 
Агоп Саркисян, доц. д-р Богомил 
Трайков, доц. д-р Йордан Ни-
колаев, доц. д-р Любен Краев. 
По думите на водещия на це-
ремонията проф. д-р Красимир 
Шишманов, това са „хора, които 
отдадоха младостта си и свър-
заха жизнения си път, цялата 
си творческа сила и енергия за 
развитието на катедра „Бизнес 
информатика”, и пазят в сърцето 
си свиден спомен от живота си в 

катедрата и в Академията”.
„Стопанска академия тряб-

ва да е благодарна на кате-
дра „Бизнес информатика” за 
всичко, което е направила през 

изминалите 50 години”. Това 
заяви в приветствието си към 
членовете на катедрата и гос-
тите на тържественото честване 
ректорът доц. д-р Иван Марчев-

ски. По думите му, няма друга 
катедра, която да има толкова 
сериозен принос за научното и 
административното развитие на 
Академия. 

Доклад за историята и раз-
витието на катедрата-юбиляр 
изнесе нейният ръководител 
доц. д-р Веселин Попов. Той спо-
дели, че първите стъпки, довели 

до създаване на катедрата са 
направени през 1959 г., когато 
е разработен учебен план за 
специалност „Счетоводна от-
четност”, в който е предвидена 
нова дисциплина „Механизация 
на счетоводната отчетност”. Ка-
тедрата е разкрита със заповед 
на МНП от 3 август 1966 г., под 
името „Механизация и автомати-
зация на управленческия труд” с 
ръководител проф. Величко Нан-
ков. По решение № 4 на Акаде-
мичния съвет на СА „Д. А. Ценов” 
от 6 март 2006 г. катедрата е 
преименувана в „Бизнес инфор-
матика”, както е и едноименната 
специалност днес. Понастоящем 
академичният състав включва 13 
квалифицирани преподаватели, 
а катедрата обучава студенти 
в ОКС „бакалавър” по специал-
ност „Бизнес информатика”, в 
ОКС „магистър” по магистър-
ска програма „Информационни 
технологии в бизнеса” и в ОНС 
„доктор” по докторска програма 
„Приложение на изчислителната 
техника в икономиката”.           
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В рамките на поре-
дицата от събития под 
надслов „80 години ака-
демия за можещи”, които 
се организират по повод 
80-годишнината на Сто-
панска академия, екс-
перти от Министерство-
то на младежта и спорта 
проведоха двудневен 
обучителен семинар за 
свищовските студенти. 
Повод за срещата бе 
представянето на На-
ционална програма за 
младежта (2016-2020) и 
възможностите, които 
предоставя за разрабо-
тване и изпълнение на 
проекти. В обучението, 
организирано от АЦКК-
ВО, участваха студенти 
от различни курсове 
и специалности. Гост-
лектори бяха Гергана 
Джугларска – старши 
експерт и Моника Енче-
ва – държавен експерт 
в ММС, в екип с младши 
експертите Наталия Па-

влова и Николай Спасов. 
През първия ден от 

семинара лек торите 
представиха НПМ като 
инструмент на Нацио-
налната стратегия за 
младеж та, поясниха 
какви са стратегиче -
ските цели и как се ре-
ализират. Свищовските 
студенти се запознаха с 
методите за разработва-
не на проектни предло-
жения по програмата и 
формулярите за канди-
датстване. Двата пане-
ла от обучението през 
втория ден бяха изцяло 
с практическа насоче-
ност към изпълнението 
на проекти и отчитане 
на резултатите. Участни-
ците в семинара имаха 
възможност да просле-
дят процеса по реали-
зиране на одобрени за 
финансиране проекти и 
процеса по изготвяне на 
отчетна документация 
за даден проект.

Експерти от Министерството на младежта 
обучаваха свищовските студенти 

Курс по теория и при-
ложение на гравитацията 
в международната търго-
вия изнася по света въз-
питаник на Стопанската 
академия. Йото Йотов 
завършва в Свищов през 
2000 г., спец. „Междуна-
родни икономически от-
ношения”, а в момента е 
доцент по икономика в 
Drexel ����er���� във �ила- ����er���� във �ила-����er���� във �ила- във �ила-
делфия, САЩ. Преди две 
години разработва обу-
чителния курс по поръчка 
на Световната търговска 
организация (СТО) и отто-
гава го е преподавал над 
15 пъти – за служители на 
Световната банка, СТО, 
за американското и за 
канадското правителства, 
в различни институти и 
университети по света. 
За първи път организира 
курс за страните от Източ-
на Европа и избра да го 
проведе в Свищов. „Като 
възпитаник на Стопан-
ска академия, аз искам 

да дам нещо обратно, да 
бъда във връзка с млади 
изследователи от родната 
Алма матер, и затова съм 

тук”, сподели доц Йотов. 
За курса в Свищов имаше 
регистрирани участници 
от C��� ����er���� of New 
York, ����er��dad Nac�o�al 
Educac�ó� a D���a�c�a, 
БНБ, ИУ – Варна, Народ-
на банка на Р Македо-
ния, Централна банка на 
Русия, преподаватели 

от катедрите МИО, БИ и 
„Маркетинг” при СА. 

Сравнявайки уравне-
нието на Нютон за грави-
тацията и това, което се 
извежда от икономиче-
ските теории, в рамките 
на двудневния курс лекто-
рът показа на участниците 
как могат да прогнозират 
търговията между две дър-
жави, ако се знае какъв е 
БВП, дали говорят един и 
същ език, имат ли спора-
зумение за международна 
търговия и какви са тари-
фите между тях. „Такива 
модели рядко се срещат 
в икономиката. Може да 
се предвиди с вероят-
ност от 60% до 90% каква 
ще е търговията между 
две страни, а това в ико-
номиката е много добра 
прогнозируемост”, ко -
ментира доц. Йотов. След 
приключване на курса, 
участниците получиха 
сертификати за успешно 
преминато обучение.

Наш възпитаник преподава по света закона на Нютон 
за гравитацията в международната търговия

50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ЧЕСТВА КАТЕДРА „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА” 
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Създаване на консор-
циум за извършване на 
съвместна образовател-
на дейност обсъждаха в 
Украйна представители 
на ръководствата на Сто-
панска академия, Донец-
ки национален универ-
ситет и Познански ико-
номически университет. 
Ректорът на СА доц. д-р 
Иван Марчевски, зам.-
ректорът на украинския 
университет проф. д-р 
ик. н. Татяна Орехова и 
отговарящият за между-
народното сътрудничест-
во в полския университет 
проф. Ян Половчик обсъ-
диха възможностите за 
организиране и предла-
гане на съвместни магис-
търски програми между 
трите висши училища. 
Намеренията са дого-
ворът да бъде подписан 
в Свищов в рамките на 
честванията на 80-го -
дишнината на Стопанска 
академия. В работната 
среща участваха още де-
канът на икономическия 
факултет към универси-
тета в Донецк – проф. д-р 
ик. н. Лариса Шаулска и 
ръководителите на две 

катедри от СА – проф. д-р 
Андрей Захариев, кате-
дра „�инанси и кредит” 
и доц. д-р Галина Захари-
ева, катедра МИО. 

Визитата на делегаци-
ята от Свищов в Украйна 
бе по повод честването 
на 50-годишнината на 
икономическия факултет 
към Донецкия универси-
тет. В приветствието си 
към факултета-юбиляр 
ректорът на Стопанска 
академия припомни за 
изградените взаимоот-
ношения и ползотворно 
сътрудничество между 

двете висши училища, 
датиращи от близо 20 
години. В рамките на 
визитата, доц. Марчев-
ски проведе официал-

ни срещи с ректора на 
университета- домакин, 
проф. д-р Роман �едоро-
вич Гринюк и с президен-
та на Харбинския търгов-
ски университет в Китай, 
Цюй Чженьтао. Ректорът 
на Стопанска академия 
получи покана да гостува 
в китайския университет 
за да обсъдят със своя 
колега възможности за 
сътрудничество.

Консорциум за магистърски програми с чуждестранни 
университети ще създаде Стопанска академия 

Извънредният и пълномо-
щен посланик на Република 
Ирак в България, Н. Пр. 
Кахтан Джанаби гостува 
в Стопанска академия по 
покана на ректора. Доц. д-р 
Иван Марчевски обсъжда с 
госта различни възможнос-
ти за сътрудничество, като 
сключване на договори за 
съвместна дейност между 
Стопанска академия и уни-
верситети в Ирак, обуче-
ние на иракски студенти в 
Свищов, включително и в 
задочна форма. Силен инте-
рес посланикът прояви към 
обучението в магистърска 
степен на английски език, 
което Стопанска академия 
може да осигури за чуждес-
транни студенти.

Н. Пр. Кахтан Джанаби 
изнесе публична лекция на 
тема „От �алуджа до Мосул 
– цял Ирак свободен от те-
рористичната организация 
ИДИЛ”. Той представи пред 
студенти и преподаватели 
историята на Ирак и обекти, 
които са в списъка на ЮНЕ-
СКО за световното културно 
наследство, прогреса и съ-
временната история на дър-
жавата, настоящата ситуация 
и обединението на иракския 

народ в борбата срещу ИДИЛ. 
Относно иракско-български-
те двустранни отношения, 
датиращи от 1958 г., послани-
кът заяви, че те са силни, на 
добро ниво и са в различни 
сфери – политика, икономика, 
култура. Визитата на Н. Пр. Ка-
хтан Джанаби в свищовската 
академия бе съпътствана с 
фотоизложба на Посолството 
на Република Ирак. 

Посланикът на Държа-
вата Палестина Н. Пр. д-р 
Ахмед ал Мадбух, доайен 
на дипломатическия корпус 
в България, даде официален 
обяд в чест на ректора на 
Стопанската академия. На 
срещата, в която участва-
ха арабските посланици и 
глави на арабските дипло-
матически мисии, акредити-
рани в България, бе коменти-
рано предстоящото подпис-
ване на споразумение за 
сътрудничество между СА 
и Открития йерусалимски 
университет – Палестина, 
съдействие на посланиците 
за създаване на нови кон-
такти и партньорства между 
арабски университети и СА, 
както и съвместна дейност 
в сферата на обучение на 
студенти в Свищов.

Ректорът проведе срещи с 
посланиците на Ирак и Палестина

Публична лекция на 
тема „Лидерството и 
пътят на младите към 
успеха” изнесе пред сту-
дентите в Стопанска ака-
демия председателят на 
Национално сдружение 
„Младежки глас”, Тодор 
Йосифов. Проявата, ор-
ганизирана от АЦККВО, 
бе част от поредицата 
събития под надслов 
„80 години Академия за 
можещи”. 

„ Аз съм горд въз -
питаник на Стопанска 
ака демия”,  споде ли 
още в началото на сре-
щата гост-лекторът и 
подчерта, че немалка 
част от ръководството 
на организацията също 
са възпитаници на сви-
щовската Алма матер. 
По думите му, човек 
никога не трябва да за-
бравя откъде е тръгнал 
и винаги трябва да цени 
всяка една своя стъп-
ка по пътя към успе -
ха. „Светът се развива 
динамично и младите 
хора са основен дви-

гател на този прогрес”, 
каза гостът и окуражи 
студентите в залата, 

че всеки от тях може 
да бъде лидер, стига да 
поиска. В лекцията си 
Тодор Йосифов гово -
ри още за назначения 
ръководител и лидера, 
като поясни и по какво 
се различават.

В деня на публичната 
лекция бе подписан до-

говор за партньорство 
и сътрудничество между 
СA и „Младежки глас”. 

Целта е чрез съвместни 
дейности да се работи за 
повишаване на интереса 
и мотивацията на студен-
тите за професионална 
реализация и кариерно 
развитие посредством 
по-ефективно теоретич-
ното и практическо обу-
чение.

Пътят на младите към успеха представи 
пред студенти НС „Младежки глас”От 1 стр.

„С чувство на гордост 
можем да отбележим, че за-
вършилите спец. БИ намират 
успешна професионална ре-
ализация в различни сфери 
на обществения живот като 
у нас, така и в чужбина. 
Завършили наши студенти 
са утвърдени специалисти 
в поделения на HP, ДиУеър, 
M�cro�of� и др. софтуерни и 
комуникационни фирми, в 
различни банкови и застра-
хователни институции”, спо-
дели още доц. д-р Веселин 
Попов.

По решение на катедре-
ния съвет, за значителен 
принос в развитието на кате-
дра „БИ” и на едноименната 
специалност, с почетния 
знак на Стопанска академия 
бяха удостоени преподавате-
лите: доц. д-р Агоп Саркисян; 
доц. д-р Йордан Николаев; 
доц. д-р Любен Краев. За 
ползотворно сътрудничест-
во и принос в развитието 
на специалност „Бизнес ин-
форматика” почетния знак 
на Стопанска академия бе 
присъден на Дамян Иванов 
от ДиУеър ЕООД. 

Юбилейната научна кон-

ференция започна с пле-
нарен доклад на тема „За 
въздействието на информа-
тиката върху един същест-
вен фактор в икономиката и 
обществото”, представен от 
проф. д-р Аврам Ескенази от 
Институт по математика и ин-
форматика на БАН. �орумът 
продължи с представяне на 
софтуерни решения за биз-
неса на български фирми. 
ДиУеър и „И Ар Пи България” 
представиха свои инова-
тивни софтуерни продукти 
у твърдени в практиката. 
Работата на конференци-
ята бе организирана в три 
секции, в следните тематич-
ни направления: „Бизнес 
информационни системи”; 
„Електронен бизнес” и „Из-
числения в облака”; „Мобил-
ни и интернет технологии” и 
„Управление на съдържани-
ето и B�g Da�a”. Общият брой 
доклади е 71, разработени 
от 12 професори, 18 доцен-
ти, 25 главни асистенти и 
асистенти, 21 докторанти и 
2 студенти. Сред авторите на 
доклади освен от България 
има преподаватели от уни-
верситети в Русия, Полша, 
Молдова и Украйна. 

50-годишен юбилей чества ...



Ñòðàíèöà 3октомври 2016

Национална конферен-
ция с международно учас-
тие на тема „Застрахова-
телният и осигурителният 
пазар: визия, приоритети и 
очаквания за управление 
на промяната” се проведе в 
Свищов. Домакин и основен 
организатор на престижния 
форум бе Стопанска ака-
демия, а съорганизатори 
бяха �ондация „Проф. д-р 
Велеслав Гаврийски”, Ко-
мисия за финансов надзор, 
Асоциация на българските 
застрахователи и Българска 
асоциация на дружествата 
за допълнително пенсионно 
осигуряване. Конференци-
ята бе посветена на 80 г. от 
създаването на Стопанска 
академия и 20 г. от учредява-
нето на �ондация „Проф. д-р 
Велеслав Гаврийски”.

„Мисията на конференци-
ята е в специализирана про-
фесионална среда с участи-
ето на водещи чуждестранни 
експерти да се обсъдят стра-
тегически проблеми, идеи, 
решения и добри практики в 
областта на застраховането 
и осигурителните системи в 
Р България”, подчерта при 

откриване на форума проф. 
д-р ик. н. Нено Павлов – 
председател на УС на �он-
дация „Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски”. Той припомни, че 

именно в Стопанска акаде-
мия през учебната 1938/1939 
г. се поставя началото на 
преподаването в България 
на специализиран академи-
чен курс по общо обучение 
за застраховането с титу-
ляр доц. д-р Иван Стефанов 
(в последствие, професор, 

академик и министър на 
финансите), а през 1950 г. е 
учредена катедра „Застра-
хователно дело”, за което 
изключително голям принос 

има проф. Гаврийски – неин 
създател и пръв ръководи-
тел. Проф. Павлов подчерта, 
че опита на свищовската 
застрахователна школа по-
късно се пренася и в други 
висши училища, но катедра 
„Застраховане и социално 
дело” при Стопанска акаде-

мия все още е единствена в 
страната.

Приветствие към участни-
ците в престижния форум 
от името на ректора и на 

академичното 
ръководство 
отправи проф. 
д-р Марияна 
Божинова – 
зам.-рек тор 
„Учебна дей-
ност”. Тя връчи 
плакети за за-
слуги към Сто-
панска акаде-
мия на четири 
организации, 
които полу -
чиха техните 
председате -
л и :  � о н д а -
ц и я  „ П р о ф. 
д-р Велеслав 
Га в р и й с к и”; 

К�Н; АБЗ; БАДДПО. 
Ключови докладчици в 

конференцията от чуждес-
транните участници бяха: 
Олав Джоунс – зам.-гене-
рален директор и директор 
на Департамент „Икономи-
ка и финанси” в I��ura�ce 
Europe, Брюксел, Белгия; 

Арно Вилке – генерален ме-
ниджър „Живото и здравно 
застраховане” – централно 
и източноевропейски па-
зари, Хановер, Германия; 
д-р Дариа Пупашенко – 
Ha��o�er Re, отговаряща 
за Североизточна Евро -
па и държавите от СНГ. В 
конференцията участваха 
общо около 80 души, сред 
които представители на 10 
български университета и 
БАН, изпълнителни дирек-
тори на застрахователни 
и пенсионно-осигурител-
ни дружества, членове на 
надзорни и управителни 
съвети, представители на 
брокерски структури, пре-
зиденти на асоциации, пред-
ставители на К�Н, НОИ, 
Икономически и социален 
съвет, Българска стопанска 
камара. Работни езици на 
конференцията бяха бъл-
гарски и английски език с 
ползване на симултантен 
превод. В рамките на двата 
основни тематични панела 
бяха презентирани около 
40 доклада, които ще бъдат 
публикувани в специален 
сборник, издание на СА. 

Стопанска академия бе домакин на престижен форум, 
посветен на застрахователния и осигурителния пазар

предоставен безвъзмездно на Стопанска акаде-
мия за обучение, демонстрираха пред студенти 
и преподаватели представители на практиката. 
Управителят на „Бонев Софт Одитинг” ООД Тодор 
Христов, управляващият съдружник и регистриран 
одитор Траяна Христова, и мениджърът по продаж-
би Царка Михайлова обясниха на студентите как 
могат да използват счетоводната програма АЖУР 
– L не само по време на обучението им, но и след 
това в бъдещата им работа. Лекторите представиха 
най-новите разработки и възможности на програ-
мата, които се използват в практиката и имат над 
4000 внедрявания. Те демонстрираха на практика 
възможностите на новата версия и новия модул на 
АЖУР – L, улесняващи работещите с този продукт. 
Коментирани бяха новите възможности за упра-
вление на данни и взимането на полезни решения 
чрез използването на продукта, преминал през 
много версии, но първоначално създаден през 1990 
г. като счетоводна програма „от счетоводители за 
счетоводители”. В срещата участваха и регионал-
ните търговски представители на фирмата за Русе 
и Велико Търново. 

След презентацията, ръководството на фирмата 
проведе и работна среща с ректора доц. д-р Иван 
Марчевски. Двете страни подписаха договор за 
партньорство и сътрудничество, сред целите на 
който е осъществяване на целенасочена политика 
за ефективна професионална реализация на за-
вършилите в Стопанска академия кадри. По време 
на срещата бяха обсъдени и конкретни дейности за 
осъществяване на активен обмен на опит, научни 
кадри и лекторски състав, за реализация на про-
екти в интерес на бизнеса и образователните цели 
на Академията.

Нова версия на счетоводен продукт,
Кръгла маса с меж-

дународно участие на 
тема „Търговският и ту-
ристическият бизнес в 
условия на интелиген-
тен, устойчив и приобща-
ващ растеж” организира 
катедра „Търговски и 
туристически бизнес”. 
�орумът бе посветен на 
25-годишнината на кате-
драта и 80-годишнината 
на свищовското висше 
училище. Сред гостите 
на тържественото засе-
дание бяха зам.-ректорът 
проф. д-р Марияна Бо-
жинова, деканът на фа-
култет „Производствен 
и търговски бизнес” – 
проф. д-р Любчо Вара-
мезов, председателят на 
Общински съвет - Сви-
щов, зам.-кметът Анелия 
Димитрова, проф. д-р ик. 
н. Николинка Сълова от 
Икономически универ-
ситет – Варна с ценен 
принос за дългогодиш-
ното междукатедрено 
сътрудничество и ака-
демичното израстване 
на преподавателите от 
катедрата-домакин, доц. 
д-р Виолета Димитрова 
– ръководител катедра 

„Икономика и управле-
ние на търговията” при 
ИУ – Варна, проф. д-р 
Димитър Тадаръков – ръ-
ководител катедра „Ико-
номика на туризма” при 
УНСС, представители на 
сродни катедри по тър-
говия и туризъм от други 
висши училища от Бълга-
рия и чужбина.

Представяйки летопи-
сен доклад за историята 
на научното звено, ръ-
ководителят на катедра-
та доц. д-р Светослав 
Илийчовски подчерта: „В 
своето развитие, олице-
творявайки духа и волята 
на Дарителя, катедрата 
продължава да изпълнява 
една от неговите отколеш-
ни мечти: „… във Висше-
то търговско училище в 
Свищов да се преподават 
търговските науки, фи-
нансовите науки, търгов-
ското право…”. По повод 
25-годишнината на кате-
драта са изработени спе-
циални сувенири, които 
доц. Илийчовски връчи 
в знак на признателност 
и благодарност на доц. 
д-р Венцислав Минков и 
проф. д-р Михаил Дочев, 

като част от първоосно-
вателите на катедрата, и 
на проф. Сълова.

В рамките на кръглата 
маса бяха представени 
два пленарни доклада на 
водещи изследователи 
на търговската и турис-
тическата наука и прак-
тика. Проф. д-р Данчо 
Данчев презентира „Съ-
временни измерения на 
глобалната търговия на 
дребно”. Вторият пле-
нарен доклад, предста-
вен от проф. д-р Марин 
Нешков, бе на тема: 
„Устойчивото развитие 
на туризма и предизви-
кателствата пред турис-
тическата политика на 
Р България”. За участие 
във форума са получени 
общо 111 научни доклада 
от 123 участници, сред 
които представители на 
13 български универси-
тета, изследователи от 
Азербайджански държа-
вен икономически уни-
верситет и Молдовска 
икономическа академия, 
представител на бизнес 
практиката. Докладите 
са публикувани в двуто-
мен сборник.

Четвърт век отбеляза катедра ТТБЧетвърт век отбеляза катедра ТТБ
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АИ „Ценов“

Близо 100 междуин-
ституционални договори 
за кредитна мобилност 
на студенти по програма 
Еразъм+ има Стопанска 
академия с чуждестран-
ни университети – 52 от 
висшите училища са в 
програмни страни, а 44 
са в партниращи дър-
жави. Това обяви ди-
ректорът на Центъра за 
международна дейност 
доц. д-р Маруся Смоко-
ва на първата за насто-
ящата учебна година 
информационна среща 
по програмата за сту-
денти и докторанти. По 
думите й, програмата е 
насочена към създаване 
на модерно висше обра-
зование, базирано на 
стабилни партньорства 
между образователните 
институции и бизнеса, 
като същевременно на-
сърчава заетостта, със 
специален акцент върху 
борбата с младежката 
безработица. 

Стопанска академия 
притежава разширена 
Еразъм+ харта за висше 
образование, на база-
та на която студентите 

и докторантите могат 
да реализират мобил-
ности с цел обучение 
или практика в чужбина. 
По време на срещата 
директорът на между-
народния център обърна 
внимание на студентите, 
какво е важно за тях при 
реализиране на мобил-
ности, какви са изис-
кванията и начините за 
кандидатстване, какви 
грантове се получават 
по програмата в различ-
ните държави и какво се 
финансира с тези сред-
ства. Присъстващите 
получиха ценни съвети 
за това, как да избе-
рат висшето училище и 
дисцилините, по които 
да се обучават, как да 
подготвят индивидуал-
ния си учебен план в 
приемащата институция. 
Относно мобилностите 
с цел практика стана 
ясно, че те се призна-
ват в Стопанска акаде-
мия като преддипломна 
практика за студентите, 
а докторантите могат да 
използват възможност-
та, за да се докоснат до 
опита на чуждестранни 

учени.
По време на среща-

та бяха представени 
данни от изследвания 
на Европейската коми-
сия, свързани с това, 
какво търсят работо -
дателите при подбор 
на кадри и връзката 
със студентските мо-
билности по Еразъм+. 
Част от представената 
информация сочи, че 
64% от работодатели-
те предпочитат хора 
с международен опит, 
натрупан чрез обучение 
или практика в чужбина. 
Един от трима студенти, 
реализирали мобилност 
с цел практика, полу-
чават предложение от 
същия работодател за 
работна позиция, а един 
от 10 студенти стартира 
собствен бизнес. 

В информационна-
та среща участва ха 
и студенти, реализи-
рали мобилност с цел 
обучение в Полша и 
Русия, които споделиха 
своя опит, впечатле -
ния и разказаха, какви 
са ползите за тяхното 
развитие.

Близо 100 Еразъм+ партньори на СА осигуряват 
за студентите обучение и практика в чужбина

7 ноември (понеделник)
Откриване на обновената музейна експозиция в СA 

(16:00 часа).
8 ноември (вторник)
Провеждане на Тържествено общо събрание на СA 

„Д. А. Ценов“ – Свищов (11:00 ч.).
Празнично шествие до манастира „Св. Св. Петър и 

Павел“. Поклонение, поднасяне на венци, цветя и заупо-
койна панихида на гроба на Димитър А. Ценов (15:30 ч.).

Тържествено събрание - концерт „80 години Стопан-
ска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов“ за гражда-
ните и гостите на гр. Свищов в Първо българско народно 
читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ (18:30 ч.).

9 ноември (сряда)
Откриване на Международна научна конференция 

на тема: „Икономическо благосъстояние чрез споде-
ляне на знания“, посветена на 80-ата годишнина от 
основаването на СA „Д. А. Ценов“ – Свищов (10:00 ч.).

10 ноември (четвъртък)
Закриване на Международната научна конференция 

(13:00 ч.)
Откриване на Национална среща на университет-

ските центрове за кариерно консултиране и развитие 
в страната (14.00 ч.).

11 ноември (петък)
Ден на Асоциацията на възпитаниците на Стопанска 

академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов (10:00 ч.).
Ден на „отворени врати“ в Стопанската академия за 

ученици и граждани (10:00 ч.).

„Легендите” е първият 
Алумни клуб в състава 
на Асоциацията на въз-
питаниците на Стопан-
ска академия „Димитър 
А. Ценов”, учреден през 

2005 г. Клубът обединява 
хора от различни поко-
ления със специално от-
ношение към футбола – 
основната част от члено-
вете са били в студент-
ските отбори по футбол, 
завоювали шампионски 
титли от националните 
студентски игри през 
1982-1983 г. и 1989-1990 г. 

и в отборите-медалисти 
в периода 1996-1998 г., 
а друга част са препо-
даватели и бивши въз-
питаници, любители на 
този спорт. Всяка есен 

„Легендите” си дават 
среща на зеления терен 
в Свищов и тази година, 
за 11 път отново се съ-
браха в родната Алма 
матер. С „Добре дошли 
в Стопанска академия” 
по традиция ги посрещ-
на проф. д-р Красимир 
Шишманов – един от съ-
основателите на клуба. 

Приветствие към „Ле-
гендите” от името на 
академичното ръковод-
ство отправи зам.-рек-
торът доц. д-р Николай 
Нинов.

Разделени на два рав-
ностойни отбора в бели и 
сини екипи на Стопанска 
академия, членовете на 
клуба проведоха тради-
ционната си футболна 
среща на стадиона в 
академичния спортен 
комплекс. Преди мача, 
„Легендите” поднесо -
ха цветя на футболното 
игрище, където преди 
години буквално оставя 
сърцето си един от чле-
новете на клуба и с ед-
номинутно мълчание по-
четоха паметта на Марин 
Велков. В тазгодишната 
среща с повече точни по-
падения в противникова-
та врата победи отборът 
в сини екипи, но както 
коментираха след мача 
„Легендите”, за всички 
крайния резултат е при-
ятелството между тях и 
неповторимите приятни 
емоции. 

„Легендите” отново излязоха на зеления терен 

Програма
за тържествено честване 
на 80 г. СА „Д. А. Ценов“ 

/7-11 ноември 2016 г./


