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Уважаеми колеги 
преподаватели, 
служители 
и работници, 
скъпи студенти,
В очакване сме на 

най-светлите и обичани 
празници – Коледа и 
Нова година. Повече от 
две хилядолетия съпре-
живяваме радостта от 
идването на Божия син, 
на чиято безрезервна 
любов се осланяме.

 Денят на Рождество-
то носи послание към 
всички за доброта, съ-
причастност, загриже-
ност, въодушевява ни 
за хуманни дела. Пре-
изпълва душите ни с           

очакването на мига, 
който оповестява раж-

дането на Спасителя и 
ни припомня кой е Пътят, 
който води във вярната 

посока. Посоката към 
човечността и състра-
данието, към отговор-
ността и благоразумие-
то. Осъзнаваме отново, 
че единственият начин 
да се изправим срещу 
изпитанията, e вярата 
в доброто и добротвор-
ството като начин на 
живот. 

В такива дни споде-
ляме мечтите си, сър-
цата ни се изпълват с 
надежди за по-добри и 
по-щастливи дни. Да ги 
посрещнем с усмивка, 
радост и топлина, защо-
то вярваме, че на Коледа 
желанията се сбъдват. 
А нашите са да вървим 

заедно в една посока, 
защото можем да по-
стигнем много. Трябва 
ни само кураж и здрав 
разум да загърбим про-
тивоборствата, нужно е 
да сме единни в отсто-
яване на академичната 
кауза и да вярваме, че с 
делата си продължаваме 
завещаните традиции.

Ува жаеми колеги, 
нека в навечерието на 
светите Рождественски 
и Новогодишни празни-
ци отворим сърцата си 
за любовта! Да ни озари 
пламъкът на вярата и 
надеждата за по-светли 
дни! Да бъде благосло-
вено всяко добро начи-

нание в полза за учили-
щето ни. Нека магията 
на Коледа ни донесе 
повече човешка топло-
та и взаимно уважение. 
Нека празничните дни 
ни направят по-позитив-
ни и да донесат здраве 
и благоденствие на се-
мействата ни! 

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО!

ДА Е МИРНА, ЗДРАВА, 
СЪГРАЖДАЩА 

И БЛАГОСЛОВЕНА 
2017 ГОДИНА!

   
  Ректор: 

доц. д-р Иван 
Марчевски

Тържествената церемо-
ния за честване празника 
на българските студенти 
откри ректорът доц. д-р 
Иван Марчевски с поздра-
вително слово към цялата 
академична общност. „На 
8-и декември ние отда-
ваме дължимото на най-
важните за нас – нашите 
студенти“, заяви ректо-
рът. Той припомни как е 
започнало честването на 
празника на българските 
студенти още през 1903 г. 
Доц. Марчевски подчерта, 
че в Стопанска академия 
студентския празник за-
почва да се отбелязва 
през 1937 г. – годината 
след създаването на Ви-
сшето търговско училище 
в Свищов. С пожелание за 
весел празник и незабра-
вими спомени, ректорът 
апелира към студентите 
да бъдат отговорни – към 
родителите си, към роди-
ната си, към самите себе 
си, и да бъдат горди, че 
са част от семейството на 
Стопанска академия, на-
брояващо над 140 000 въз-
питаници. Поздравления 
към свищовските студенти 
отправиха и официалните 
гости на тържествената 
церемония. Зам.-кметът 
Анелия Димитрова връчи 
символичния ключ на град 
Свищов на председателя 

на Студентски съвет, като 
изрази увереност, че го по-
верява в най-добрите ръце. 
Васил Филев благодари за 
гласуваното му доверие 
и от името на студентите 
обяви, че ще пазят ключа 
там, където пазят Стопан-
ска академия и град Сви-
щов – в сърцата си. 

По традиция, на Сту-
дентския празник бяха 
връчени ежегодните на-
гради за отличен успех, 
активна студентска и об-
ществена дейност. На-
градата на Ректора за 
отличен успех в ОКС „ба-
калавър” в размер на 500 
лв. и грамота получи Иван 
Сарафски – 4 курс, спец. 
„Счетоводство и контрол” 
с успех Отличен 6.00. На-
градите на Студентски 
съвет за отличен успех 
през годините - 300 лева 
и грамоти, получиха други 
петима пълни отличници: 
Яница Димитрова - 3 курс, 
спец. „Бизнес информа-
тика”; Христо Топалов - 4 
курс, спец. „Стратегиче-
ско и бизнес планиране”; 
Биляна Дамянова - 4 курс, 
спец. „Финанси”; Ива Сто-
янова - 4 курс, спец. СК; 
Глория Симеонова - 4 курс, 
спец. ЗСД и третокурсни-
ците: Ана Петкова, спец. 
„Индустриална бизнес 
икономика” с успех 5.95; 

Айлин Мустафова, спец. 
СК с успех 5.95; Мирослав 
Илианов, спец. „Иконо-
мика на туризма” с успех 
5.77. Студентски съвет 
отличи със същите награ-
ди и четирима отличници 
за активна студентска 
и обществено-полезна 
дейност: Диляна Илиева 
- 4 курс, спец. „Марке-
тинг”; Марин Маринов - 4 
курс, спец. „Индустриална 
бизнес икономика”; Анна 
Драшанска - 3 курс, спец. 
„Финанси”; Антоан Вели-
чков - 4 курс, спец. СФК.

Ежегодната парична 
награда в размер на 300 
лв., учредена от Общински 
съвет – Свищов на името 
на първия български фи-
нансов министър Григор 
Начович, получи Деница 
Кирилова - 4 курс, спец. 
„Финанси” с успех Отли-
чен 6.00. Специални награ-
ди получиха и други четири 
финансистки, номинирани 
за новоучредената от ка-
тедра „Финанси и кредит” 
ежегодна парична награ-
да на името на проф. д-р 
Минко Русенов – учреди-
тел и пръв ръководител 
на катедрата: Екатерина 
Ангелова - 2 курс; Габри-
ела Георгиева - 3 курс; чет-
въртокурсничките Алек-
сандра Петрова и Беатрис 
Любенова. 

Отличници и изявени студенти 
получиха награди за 8 декември

ДЕНЯТ НА РОЖДЕСТВОТО ВЪОДУШЕВЯВА ЗА ХУМАННИ ДЕЛА

Абсолвентите на 
Стопанска академия 
от випуск 2016, завър-
шили ОКС „бакалавър” 
към четирите факул-
тета, получиха своите 
дипломи и заслужено 
признание за положе-

ния труд през години-
те. От името на ректо-
ра и на академичното 
ръководство, дипло-
мантите поздрави по 
време на тържестве-
ните церемонии зам.
ректорът проф. д-р 
Марияна Божинова. Тя 
изрази благодарност 
към родителите на за-
вършващите студенти 
за помощта и подкре-
пата, които са им оказ-
вали през годините, и 
за доверието, което са 
гласували на Академи-

ята. Приветствия към 
дипломантите подне-
соха деканите на фа-
култетите и ръководи-
телите на съответните 
катедри. 

След полагане на 
Галилеевата клетва за 

използване на науката 
единствено за борба 
с болката и страдани-
ето, в името на хума-
низацията на света, 
в чест на абсолвенти-
те прозвуча „Многая 
лета” и бяха връчени 
дипломите. 

Тържествените це-
ремонии завършиха с 
ритуалното хвърляне 
на академичните ба-
рети пред сградата на 
Ректората и множе-
ство снимки на дипло-
мантите. 

Дипломира се випуск 2016
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Стопанска академия, 
факултет „Мениджмънт и 
маркетинг”, катедра „Ме-
ниджмънт” и Студентски 
съвет организираха за 13-а 
поредна година конкурс 
за студентско есе. Темата 
на тазгодишното издание 
бе „Екологично и фирмено 
управление” с направления 
„Екологично поведение”, 
„Екологична етика”, „Соци-
ална отговорност”, „Еко-пре-
дприемачество”. В първия 
кръг участваха 38 студенти 
от 10 бакалавърски специ-
алности и две магистърски 
програми. 

В обръщението си към 
участниците, доц. д-р Ирена 
Емилова – преподавател 
в катедрата-организатор 
заяви: „За 13-а поредна 
година ние очакваме да се 
срещнем с Вас, студентите 
на Стопанска академия – 
знаещи, можещи, мотиви-
ращи и вдъхновяващи млади 
хора, които ще чертаят бъде-
щето на България, ще бъдат 
успешни управленци и ще 
имат активна гражданска 
позиция”. Тя изрази радост-
та си от факта, че в тазго-
дишното издание на конкур-
са има студенти, участвали и 
в предходни години. 

От името на ректора и на 
академичното ръководство, 
участниците в конкурса 

приветства доц. д-р Нико-
лай Нинов – зам.-ректор 
по студентска политика и 
институционални комуни-
кации. По думите му, темата 
на конкурса е изключително 
актуална и с голяма доба-
вена стойност, а направле-
нията засягат проблеми не 
само на управлението, но и 
проблеми на съвременното 
общество. Той пожела на 
студентите идеите им да се 
претворят в иновации, които 
да бъдат полезни за цялото 
общество.  

Представянето на учас-
тниците в конкурса оценява 
научно жури от преподава-
тели към катедра „Менидж-
мънт”. Според регламента, 
всеки участник имаше на 
разположение до 10 минути 
да представи своята теза. 
Презентираните различни 
становища в четирите на-
правления по основната 
тема на конкурса предиз-
викаха интерес и провоки-
раха въпроси не само от 
членовете на журито, но и 
от присъстващите студенти, 
което доведе до по-широко 
дискутиране на идеите. По 
традиция, 15-те най-добре 
представили се студенти 
бяха класирани за втория, 
финален кръг на конкурса, 
който ще се проведе през 
м. април 2017 година. 

Над 100 студенти от 23 
университета в 14 държа-
ви на 4 континента участ-
ваха в организирания от 
Стопанска академия меж-
дународен конкурс за есе 
на тема „Приобщаващият 
бизнес – инструмент за 
намаляване на бедността 
и социално включване”. 
Конкурсът бе част от ре-
ализиран едноименен 
проект №22-2016, финан-
сиран със средства от 
държавната субсидия за 
научна дейност. 

При официалното връч-

ване на сертификатите за 
участие на свищовските 
студенти, ръководителят 
на проекта доц. д-р Ана-
стасия Марчева предста-
ви обобщените резултати 
от конкурса. Тя сподели, 

че сред чуждестранните 
участници най-много са 
от САЩ – 33 и от Украй-
на – 23, а освен тях свои 
разработки са изпрати-
ли студенти от Армения, 
Aзербайджан, Белорусия, 
Бразилия, Индия, Колум-
бия, Литва, Молдова, Ру-
мъния, Руска федерация, 
Сърбия. Автори на есета 
от България са 24 свищов-
ски бакалаври, магистри и 
докторанти и един бакала-
вър от УНСС.

„В 15-те тематични на-
правления на конкурса 

са представени фрагмен-
ти от пъзела, в който са 
преплетени бедността, 
социалното изключване 
и решенията, кото могат 
да се вземат за тяхното 
преодоляване. Едно от 

тях, намиращо все по-
голяма подкрепа в духа 
на глобалните цели за 
устойчиво развитие, е 
приобщаващият бизнес”, 
каза доц. Марчева. Тя 
подчерта, че участниците 
в конкурса са се постара-
ли да представят личното 
си отношение по всички 
тематични направления. 
Сред най-предпочитаните 
са: „Приобщаващ бизнес 
и устойчиво развитие”; 
„Приобщаващ бизнес и на-
маляване на бедността”; 
„Равенство между поло-
вете, разнообразие на ра-
ботните места и приобща-
ващ бизнес”; „Какво прави 
приобщаващия бизнес 
уникален и отличителен?”. 

При официалното връ-
чване на сертификатите в 
Стопанска академия сту-
дентите получиха компакт 
диск с официалната пуб-
ликация „Приобщаващият 
бизнес – инструмент за 
намаляване на бедността 
и социално включване”. 
Студентски есета. 2016, 
АИ Ценов, ISBN 978-954-
23-1192-8. Като завършващ 
етап на международния 
конкурс за студентско 
есе, в Стопанска акаде-
мия се проведе и кръгла 
маса по темата на про-
екта.

Докторантската научна 
сесия за девета поредна 
година даде възможност 

на младите изследователи да 
представят свои научни раз-
работки, които се публикуват 
в Годишен алманах „Научни 
изследвания на докторанти”. 
Форумът, организиран от ре-
дакционния съвет, откри глав-
ният редактор на изданието, 
доц. д-р Стефан Симеонов. 
От името на академичното 
ръководство, докторантите и 
техните научни ръководители 
приветства проф. д-р Георги 
Иванов – зам.-ректор по ак-
редитация и управление на 
качеството. Той подчерта, че 
научната сесия е еманация на 
усилията на младите изследо-
ватели и мястото, където те 
проверяват знанията си и раз-
работените тези. 

Участващите във форума 
87 докторанти представиха 
своите студии и статии в три 
паралелно работещи секции. 
В състава на журитата в трите 

направления бяха доц. д-р 
Тодор Кръстевич – зам.-ректор 
по научноизследователска и 
проектна дейност, членовете 
на редколегията на Годишен 
алманах, декани на факулте-
ти, ръководители на катедри. 
Първата секция обедини докто-
ранти с разработки в областта 
на финанси, макроикономика, 
застраховане и осигурява-
не. Във втората секция бяха 
представени изследвания в 
областта на контрола, анализа 
и счетоводството. Докторан-
тите в трета секция презен-
тираха разработки, свързани 
с отраслите, мениджмънта и 
маркетинга. По предложение 
на проф. Иванов, тазгодиш-
ното издание на форума бе с 
конкурсен характер и журитата 
отличиха най-добре представи-
лите се трима докторанти във 
всяка от секциите. Първенците 
бяха наградени със специално 
изработен плакет, грамота и 
книги, които тържествено им 
връчи доц. Кръстевич. 

Ст удентската нау чна 
сесия, организирана от 
Студентски съвет, отно-

во предизвика свищовските 
студенти да споделят свои 
научни идеи и да трупат опит 
в презентирането. Участни-
ците във форума приветства 
председателят на Студентски 
съвет – Васил Филев, който 
поздрави колегите си за про-
явеното желание да участват 
в сесията.

Научната сесия откри зам.-
ректорът доц. д-р Николай 
Нинов, като приветства учас-
тниците от името на ака-
демичното ръководство и 
поздрави организаторите. 
„Вашето участие тук показва, 
че студентите са жадни за на-
уката и искат да я споделят”, 
каза доц. Нинов. Той пожела 
на участващите студенти да 
покажат в най-добрата свет-
лина потенциала си и да оча-
роват журито като разгърнат 
своята научна мисъл.

Студентската научна сесия 
се проведе в три направле-

ния: „Икономика, държава 
и общество”; „Финанси, за-
страховане, отчетност”; „Биз-
нес, мениджмънт, маркетинг”. 
Представянето на участници-
те в първите две направле-
ния оценяваше жури, пред-
седателствано от проф. д-р 
Йордан Василев – декан на 
факултет „Финанси”, а студен-
тите в третото направление 
оценяваше жури с председа-
тел проф. д-р Виолета Крае-
ва – декан на факултет „Ме-
ниджмънт и маркетинг”. Във 
форума участваха 55 студенти 
от различни курсове и специ-
алности от ОКС „бакалавър” и 
„магистър”, които представи-
ха общо 49 доклада. Двете ко-
мисии отличиха най-добрите 
участници и класираните на 
първите три места получиха 
награди, които им връчиха 
председателите на журитата. 
Представените разработки 
ще бъдат публикувани в спе-
циализирания сборник с до-
клади, издание на Стопанска 
академия.

Студенти се конкурираха с идеи за 
екологично и фирмено управление

Над 100 студенти от 4 континента 
участваха в международен конкурс на СА

Млади изследователи представиха свои разработки в научни сесии
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Рекорден брой участници 
предизвика 4-то национал-
но ученическо състезание 
по банкиране, организира-
но от АЦККВО и от кате-
дра „Финанси и кредит”. В 
тазгодишното издание на 
средношколската надпре-
вара, която бе под надслов 
„Моят първи бизнес кредит”, 
участваха 230 ученици от 29 
училища в страната, водени 
от 31 учители, а в органи-
зацията бяха ангажирани 
46 студенти-ментори на 
участващите отбори, 12 док-
торанти от катедрата, над 
20 преподаватели, както и 
ръководители и експерти 
от 5 банкови институции. 
Инициативата на първата 
българска финансова кате-
дра, която през настоящата 
академична година ще чест-
ва 65 г., по традиция бе пос-
ветена на Деня на банкера – 
Никулден и на Студентския 
празник – 8 декември.

С ъстезанието откри 
зам.-ректорът по студентска 

политика и институционал-
ни комуникации доц. д-р 
Николай Нинов. Той пожела 
на средношколците успеш-
но представяне, в което да 
защитят марката на своето 
училище като покажат зна-
ния, умения, оригиналност 
и необходимите личностни 
качества. Представяйки ре-
гламента на състезанието, 
ръководителят на катедра-
та-организатор – проф. д-р 
Андрей Захариев поясни, 
че всеки от участващите 
46 отбора е сформиран от 
по 5 ученици от различни 
училища. Отборите бяха 
групирани в 5 състезател-
ни направления, където се 
изискваше разработване 
на предприемачески идеи 
и кредитни обосновки на 
проекти, търсещи банково 
финансиране. Ангажимент 
към състезанието имаха пет 
търговски банки и участни-
ците в дадено направление 
бяха отличени с баджове 
в характерния цвят за съ-

ответната банка-партньор. 
Разпределени в компютър-
ните аудитории на Академи-
ята, отборите работиха по 
зададените казуси, подпо-
магани от своите ментори в 

лицето на изявени студенти 
от специалност „Финанси” 
и от кредитни консултанти 
от банките. Пред журита 
по съответните направле-
ния, учениците представи-
ха отборно проектните си 

предложения и кредитни 
обосновки.

На церемония по обявя-
ване на резултатите бяха 
наградени класиралите се 
на първите места при ин-

дивидуал-
ното пред-
ставяне и 
в отборна-
та надпре-
вара във всяко от петте 
направления. Наградите 

връчиха участващите в ко-
мисиите представители 
на банки. Проф. Захариев 
обяви, че разликата в пред-
ставянето между класи-
раните на първо място и 
следващите е минимална, и 
на всички останали отбори 
журитата присъдиха почет-
ното второ място. Така във 
високосната 2016 г. над 200 
средношколци от страната 
завоюваха „среброто” в 
състезанието по банкира-
не на Стопанска академия. 
Сред съпътстващите нацио-
налното състезание прояви 
бе семинар на тема „Инвес-
тиционно злато и търговия 
със златни деривати“. През 
цялото време на обучи-
телния практически семи-
нар учениците и учителите 
имаха възможност да раз-
гледат и държат в ръцете 
си кюлче инвестиционно 
злато от 50 гр. с текуща па-
зарна стойност от над 4000 
лв., отливка на фабриките 
Valcambi.

Марин Маринов – чет-
въртокурсник в Стопанска 
академия, спец. „Индустри-
ална бизнес икономика” 
получи националния приз 
„Студент на годината” 2016 
в  пр о ф е сио -
нално направ-
ление „Стопан-
ски науки” в 
10-то издание 
на конк урса, 
о р г аниз ир ан 
от Национал-
ното предста-
вителство на 
ст удентските 
съвети в Репу-
блика Бълга-
рия. Конкурсът 
има мисията да 
популяризира постижени-
ята на българските студен-
ти, удостоявайки учащи от 
всички области на висшето 
образование. 

Марин Маринов е от с. 
Преславен, обл. Стара За-
гора. По време на цялото си 
обучение в Стопанска ака-
демия, той е активен сту-
дент с участия в множество 
различни инициативи на 
местно, национално и меж-
дународно ниво. По негова 
инициатива, през 2015 г. е 
учреден студентски клуб по 
интереси „Предприемаче-

ство и иновации”, на който 
е председател. Активно 
участва в научни фору-
ми, обучителни курсове и 
проекти, има публикации 
в различни сборници с 

доклади. На-
граждаван е от 
Ст удентския 
съвет за ак-
тивна общест-
вено-полезна 
дейност.

Мечтата на 
Марин Мари-
нов е в бъдеще 
да се развива 
в сферата на 
формалното и 
неформалното 
образование. 

Причината за множеството 
си участия, четвъртокур-
сникът обяснява с жела-
нието да усъвършенства 
личните си качества, при-
добиване на допълнителни 
знания и опит в различните 
области на икономика-
та. Присъдената награда 
Марин Маринов получи 
на официална церемония 
в София, сред гостите на 
която бяха министърът на 
образованието Миглена 
Кунева и Милена Дамянова 
– председател на Комисия-
та по образование и наука.

Национално ученическо 
състезание в четири ико-
номически направления 
предизвика за пореден път 
средношколците от страна-
та да премерят знанията си 
в Стопанска академия. 18-то 
издание на ученическата 
надпревара се проведе в на-
правленията: „Проектиране 
на мобилно приложение”; 
„Туристиада”; „Управленски 
решения в международния 
бизнес”; „Икономикс”. В 
състезанието участваха 
около 70 ученици от Велико 
Търново, Исперих, Кнежа, 
Плевен, Русе, Свищов, Си-
листра и Смолян.

Националното състеза-
ние откри зам.-ректорът 
доц. д-р Николай Нинов. Той 
подчерта, че състезанието е 
предизвикало най-добрите 
ученици от 12 средни учили-
ща от страната да изберат 
Стопанска академия като 
място, на което да покажат 
своите знания, умения, ам-
биции, иновативност и със-
тезателен дух. Зам.-ректорът 
пожела на учениците успеш-
но представяне, удовлетво-
реност от положения труд и 
от постигнатите резултати, 
изразяващи се не само в 
награди, грамоти и серти-
фикати, но и в многото нови 

приятелства. Участниците в 
състезанието приветства-
ха още ръководителите и 
представители на катедри-
те-организатори в отделните 
направления. 

Състезанието по „Иконо-
микс” се проведе на осно-
вата на тест от 30 закрити 
въпроса, като участниците 
се състезаваха индивиду-
ално. Казусът в направле-
ние „Бизнес информатика” 
изискваше проектиране 
на мобилно приложение 
„Училищен календар”. Учас-
тниците бяха запознати с 
добрите практики за про-
ектиране на приложения от 
подобен вид и им бяха осигу-
рени персонални компютри 
и приложения за обработка 
на изображения. Задани-
ето, върху което работиха 
учениците в направление 
„Туристиада”, бе свързано 
с разработване на идеен 
проект за изграждане на 
хотел. В процеса на рабо-
та те трябваше да изберат 
място за изграждане на 
хотела съобразно туристи-
ческите ресурси в региона, 
да вземат решения относно 
капацитета на хотела, целе-
вите групи туристи, необхо-
димия персонал, каналите 
за дистрибуция, рекламната 

политика, цените на нощув-
ките, допълнителните хоте-
лиерски услуги. 

В направление „Упра-
вленски решения в между-
народния бизнес” състе-
занието бе организирано 
като делова игра, в която се 
изискваше учениците да из-
пълнят консултантска услуга 
за чуждестранна компания, 
търсеща възможност за 
международна експанзия. 
Отборите трябваше да пре-
поръчат форма за навли-
зане на българския пазар, 
като отчитат особеностите 
на компанията, характе-
ристиките на българската 
икономика и възможност-
ите за присъствие на све-
товния пазар от българска 
територия. 

Освен награди и грамоти 
за призьорите, организато-
рите връчиха поименни сер-
тификати на всеки участ-
ник, които дават право на 
учениците да бъдат приети 
за студенти в Стопанска 
академия по първа жела-
на специалност и форма 
на обучение. В рамките на 
състезание, по традиция 
се проведе и Национална 
учебно-методическа ра-
ботна среща с гостуващите 
учители.

Рекорден брой участници в националното състезание по банкиране 
Средношколците държаха в ръце кюлче инвестиционно злато

Свищовски студент получи национален 
приз „Студент на годината” 

Ученици от страната мериха знания 
в четири икономически направления
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АИ „Ценов“

Специализирана ау-
дитория за обучение на 
студенти от спец. „Ико-
номика на търговията” бе 
открита по двугодишен 
инфраструктурен проект 
№ИП2-2015, реализиран 
от екип на катедра „Тър-
говски бизнес”, с ръково-
дител доц. д-р Светослав 
Илийчовски. В рамките 
на проекта е разработе-
на изследователска част, 
посветена на приложени-
ето на информационно-
комуникационните тех-
нологии в обучението на 
студенти и в научноиз-
следователската дейност 
на преподаватели и док-
торанти. 

При официалното от-
криване на аудиторията, 
ритуално лентата преря-
заха ръководителят на ка-
тедра – доц. Илийчовски и 
директорът на Института за 
научни изследвания – проф. 
д-р Маргарита Богданова. 
Отчитайки постигнатите 
резултати, ръководите-
лят на проекта посочи, че 
в обновената аудитория 

са обособени 20 работни 
места с 10 компютърни 
конфигурации за студенти-
те. Кабинетът е оборудван 
с мултимедиен проектор, 
осигурен е достъп до висо-
коскоростен интернет и до 
профилиращи бази данни 
в областта на търговията. 
Успешното реализиране на 
инфраструктурния проект е 
подпомогнато и от направе-
ни дарения. 

Много нови студенти, 
които да обучават в спе-
циализираната лаборато-
рия, пожела на катедрата 
проф. Богданова. 

На официалното от-
криване присъства и отец 
Евгений, който отслужи 
благослов за освещава-
не на учебната аудитория 
и отправи пожелания за 
здраве и благополучие 
на начинанията по умно-
жаване на успехите при 
обучението на студенти. 

Новооткритата специа-
лизирана учебна аудито-
рия финализира етапите 
по изпълнение на инфра-
структурния проект. 

Благотворителна кам-
пания под надслов „Тази 
година усмивките ги по-
даряваме НИЕ” реали-

зира Студентски съвет 
при Стопанска акаде-
мия „Димитър А. Ценов”. 
Тазгодишната инициа-
тива беше насочена в 
подкрепа на Центъра за 
настаняване от семеен 
тип за деца и младежи 
с увреждания в гр. Пав-
ликени. За свищовските 
студенти е традиция да 
организират дарителски 
кампании с цел подпома-
гане на социални домове 
в навечерието на Коледа 
и тази година те отново 

участваха активно в оси-
гуряването на важни за 
децата придобивки. 

След предварително 

проведени разговори с 
ръководството на Цен-
търа в гр. Павликени, 
Студентски съвет ин-
формира, че настане-
ните там деца са около 
30, на възраст от 9 до 20 
години и се нуждаят от 
дрехи, обувки, ботуши, 
бельо, пъзели, играч-
ки, принадлежности за 
лична хигиена, перил-
ни и миещи препарати. 
В продължилата близо 
два месеца кампания се 
включиха много студен-

ти, преподаватели и слу-
жители на Академията, 
и граждани на Свищов. 
С помощта на всички от-
кликнали на студентския 
призив, бяха събрани 
голямо количество от 
обявените необходими 
неща, хавлии, олекотени 
завивки, спално бельо, 
хранителни продукти и 
много лакомства. Със 
средства на Студентски 
съвет са закупени и нови 
комплекти лично спално 
бельо за децата. 

Дни преди Коледни-
те празници събрани-
те дарения бяха пре-
доставени в Центъра с 
транспорт, осигурен от 
Академията и предадени 
на директора на дома – 
Ексения Михайлова от 
зам.-председателя на 
Студентски съвет – Цве-
телин Борисов и пред-
седателя на социално-
битовата комисия – Бо-
рислав Боянов. Двамата 
докторанти от Студент-
ския съвет присъстваха 
и на Коледно тържество 
с участието на настане-
ните в Центъра деца и 
младежи.

Коледарчета от дет-
ска гра дина „Васил 
Левски” в Свищов поз-
дравиха академичната 
общност за предсто-

ящите Коледни и Ново-
годишни празници. Де-
цата от подготвителната 
група изнесоха праз-
нична програма, с която 
внесоха коледния дух 
в Стопанска академия 
и разнообразиха ра-
ботната атмосфера във 
висшето училище. В ро-
лята на домакин, гостите 
приветства зам.-рек-
торът доц. д-р Николай 

Нинов, а малчуганите 
поздравиха присъства-
щите студенти, препо-
даватели и служители с 
коледни песни, стихчета 

и наричания за здраве и 
берекет. „Колко здравец 
по планина, колко звез-
ди в синьо небе, толко 
здраве в тая къща!”, 
благославяха малките 
коледари. Под ръковод-
ството на своите учи-
телки Гинка Топалова и 
Цветелина Перникова, 
децата пресъздадоха и 
характерния за Сурваки 
обичай. Със сурвачки от 

дряново дърво, автен-
тично украсени, децата 
сурвакаха домакини-
те, а те от своя страна, 
спазвайки традицията, 
ги дариха с лакомства, 
бурни аплодисменти и 
сърдечни усмивки. С 
пожелания за здраве, 
спорна година и много 
нови студенти, дирек-
торът на детската гра-
дина, Антония Матова 
поздрави академичната 
общност и благодари за 
гостоприемството.

За коледното настро-
ение в Академията до-
принесе и традицион-
ното тържество, което 
се организира за деца 
на преподаватели и слу-
жители. С помощта на 
аниматори и джуджета, 
децата се забавляваха 
в различни танци и игри, 
като пренасяха коледни 
подаръци, прескачаха 
снежни преспи и сгло-
бяваха снежен човек. 
Кулминация на търже-
ството беше пристига-
нето на Дядо Коледа, 
който раздаде подаръци 
на всички деца.

Елхата на Стопанска академия украсиха 
заедно студенти, преподаватели и служители

Специализирана учебна аудитория 
откри катедра „Търговски бизнес”

Благотворителна кампания проведе Студентски съвет

Коледния дух внесоха в Академията 
коледарчета от детска градина


