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Тържествено е в аула-
та на нашата Алма Матер 
е, защото празниците са 
специално изживяване 
за човека. Те са зареде-
ни  с магнетични чувства, 
сила, енергия. Носят за-
бързания ритъм на еже-
дневието и задъхания 
пулс на празничната емо-
ция. Повече от столетие 
българската академична 
общност чества Студент-
ския  празник в особено 
разположение на духа, с 
приповдигнато настро-
ение, тихо припявайки 
„VIVAT ACADEMIA”, въ-
преки тревогите на деня, 
въпреки социалните, по-
литическите, икономиче-
ските проблеми на вре-
мето. Това е така, защото 
8 декември е празник на 
вдъхновението, който 
препотвърждава непре-
ходността на знанието 
и академичната кауза, 
импулсира стремежа към 
духовността, окрилява 

мечтите към широки хо-
ризонти.

Уважаеми млади ко-
леги, за нас – Вашите 
преподаватели –  Сту-
дентският празник не 
само отново ни припомня 
нашата мисия и отговор-
ността, която сме поели. 
Той ни навява и скъпи 
спомени, връща ни към 
времето, когато сме били 
на Вашето място. А това 
са най-хубавите години! 
Вие вече сте направили 
осъзнат избор и имате 
привилегията да се обу-
чавате във висше учили-
ще, което се е утвърдило 
в образователното прос-
транство с научните си 
завоевания, с наложи-
лите се във всеки един 
сектор на националната 
икономика свои възпи-
таници. Висше училище, 
което припознава и ува-
жава традициите, и ги до-
развива. Това е Стопан-
ската академия днес. Де-

сетилетия тя инвестира в 
своите студенти знания, 
изгражда интелектуални 
умения, възпитава креа-
тивно мислене,  зарежда 
ги с творчески дух, заве-
щава им собствената си 
вяра в успеха на всяко 
начинание в образова-
нието. 

Скъпи студенти, не се 
задоволявайте  с малко-
то, не се стремете само 
към дипломата. Изис-
квайте от нас качествено 
обучение, възползвай-
те се от всички образо-

вателни услуги, които 
Ви предлагаме. Видният 
български интелектуа-
лец и банкер – Атанас 
Буров – споделя едно 
свое прозрение: „Капи-
талът, дори и банков, не 
е нито спекулативен, нито 
производителен, нито ко-
жодерски. Той е капитал, 
той е едно средство за 
производство. И същият 
този капитал, който  в 
даден момент може да 
действа като спекула-
тивен капитал, утре, ако 
има добри условия, ще 
се обърне в продуктивен 
капитал. Къде е резер-
воарът на този капитал, 
тъй да се каже? Това са 
спестяванията, които по-
специално се намират в 
банките.” 

Уважаеми колеги, на-
шият капитал, нашият във 
всички случаи продукти-
вен капитал, са нашите 
студенти и докторанти, 
които  в годините на свое-
то обучение във Висше-
то училище са неговите 
спестявания в „банката 
знания”, наречена Сто-

панска академия. Оттук, 
от тази отправна кари-
ерна точка, те поемат 
пътя на все по-динамично 
развиващия се конку-
рентен трудов пазар, за 
да реализират своите 
компетенции и да полу-
чат „лихвите” от своето 
обучение при нас. Тръгват 
с убедеността, че лично-
стният успех зависи от 
качеството на образо-
ванието и от далечината 
на хоризонта, към който 
всеки се е устремил. Мо-
тивирани са да се нало-
жат, защото зад тях стои 
институция, която при-
тежава име в образова-
телното пространство. А 
това означава, че ние сме 
им дали успешен старт 
за кариерна реализация!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на 
всички – студенти, пре-
подаватели, служители, 
на цялата академична 
общност на Стопанска 
академия „Д. А. Ценов”!

Ректор
Проф. д-р В. Адамов

Уважаема академична общност,

8 ДЕКЕМВРИ - ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ

Академична-
та общност зас-
видетелства за 
п о р е д е н  п ът 
почит, благодарност и уважение към 
Дарителя Димитър Апостолов Ценов. В 
деня на патронния празник на Стопан-
ската академия – 8 ноември, стотици 

студенти, преподаватели и служители 
участваха в тържествена церемония 
пред паметника на Дарителя и в шест-
вие до неговия гроб. На тази дата през 
1936 г. в присъствието на Цар Борис III 

представители на 
правителството и 
много граждани е 
открито Висшето 

търговско училище в Свищов. Царят 
прочита Наредба-закон, която гласи: 
„Учредява се в гр. Свищов Висше 
търговско училище под името „Дими-

тър Апостолов 
Ценов”, с цел да 
дава теоретиче-
ски и приложни 
знания по отдел-
ните к лонове 
на стопанските 
науки”. 

Приносът на 
Димитър Ценов 
не само за съз-
даването на Ви-
сшето училище 
в Свищов чрез 
н а п р а в е н о т о 
преди повече от 
100 години да-
рение, но и за 
развитието на 

страната ни подчерта в словото си за 
патронния празник председателят на 
Общото събрание – проф. д-р Данаил 
Врачовски. 

На 3 стр.

Уважаеми колеги,
От името на Студентския 

съвет при СА „Д. А. Ценов“, 
гр. Свищов Ви поздравявам 
п о  п о в о д  е д и н  о т  н а й -
очакваните и вечно млади 
празници – 8 декември, Денят 
на българските студенти!  

Пожелавам Ви да носите 
духа на знанието и жаждата 
за творчески изяви, да съ-
хранявате и развивате ут-
върдените традиции на нашата 
Алма Матер. Бъдете все така 
всеотдайни и любознателни, 
искайте повече от това, което 
получавате, и отстоявайте 
позициите си. Не спирайте да 
търсите предизвикателството 
във всеки един ден, не се 
колебайте да го последвате и 
с дързост да доведете нещата 
докрай.

Скъпи колеги, да засви-
детелстваме уважение към 
Дарителя, без когото на-
ша та Академия не би съ ще-
ствувала, както и на всички 
преподаватели, които ни 
водят по пътя към успеха.

Честит празник!
Веселина Георгиева,

Председател на 
Студентския съвет

Скъпи колеги,
От името на най-голямата 

студентска организация в света 
– AIESEC, Ви поздравявам с 
настъпването на 8 декември – 
най-младежкият и емоционален 
празник!

Пожелавам на всички успех 
в предстоящата сесия и весело 
изкарване на празника. Нека то 
да бъде награда за усилията, 
които полагаме в овладяване-
то на знанията, в усвояването 
на практическите умения и 
при работата по осигуряване 
на по-добри възможности за 
личностно развитие.

Ние, студентите, съхранява-
ме и предаваме неповторимия 
младежки облик и дух на наша-
та страна. Нека бъдем достой-
ни възпитаници на Стопанска 
академия „Д. А. Ценов“ и да не 
забравяме, че образованието 
остава най-добрата инвестиция 
в човека. Да не пестим сили за 
обучението си, да бъдем мащаб-
ни в мисленето си и независими 
в делата си! 

Пожелавам на всички много 
здраве и късмет!

Мирослав Димитров 
Председател на AIESEC Свищов

Патронен празник 
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Юбилейна международна научно-
практическа конференция на тема: 
„Финансите и стопанската отчетност 
– състояние, тенденции, перспекти-
ви” събра в Свищов учени от седем 
държави. Форумът бе кулминация в 
тържествените чествания на 60-го-
дишнината на първите два факултета 
– „Финанси” и „Стопанска отчетност”. 
В конференцията участваха предста-
вители на над 15 висши училища от 
България, Русия, Украйна, Молдова, 

Румъния, Македония и Сърбия. 
Научният форум стартира с пле-

нарно заседание в аулата на Сви-
щовското висше училище. В първия 
пленарен доклад, подготвен от проф. 
д-р Румяна Лилова и проф. д-р Атанас 
Атанасов, акцентите бяха поставени 
върху историята и настоящето, върху 
традициите, иновациите и лидерство-
то на факултетите–юбиляри в обу-
чението и научноизследователския 
процес в Стопанската академия. С 

пленарен доклад „Счетоводството и 
държавната политика срещу нефор-
малната икономика” в конференцията 
участва проф. д-р ик.н. Иван Душанов 
– председател на Съюза на счетово-
дителите в България и „Доктор хо-
норис кауза” на СА. Третата тема на 
пленарното заседание, представена 
от проф. д-р ик.н. Елена Маркина от 
Финансовия университет към Прави-
телството на Руската федерация в 
Москва, бе посветена на финансира-
нето на образователните услуги във 
висшите училища в Русия. 

Участниците в двудневната меж-
дународна конференция работиха 
в три тематични секции – „Финанси 
и застраховане”, „Счетоводство и 
одит”, „Икономикс, контрол и анализ, 
статистика, чуждоезиково обучение”. 
В отделните работни секции бяха 
представени общо над 170 доклада, 
34 от които на автори от чужбина. Като 
резултат от научния форум участни-
ците формулираха значителен брой 
констатации, идеи и предложения за 
възможни решения, отнасящи се до 
инфлацията, стабилността на финан-
совата и банковата система, икономи-
ческия растеж и макроикономическата 
стабилност в условията на криза, пре-

дизвикателствата пред стопанската 
отчетност, контрола, анализа и одита, 
проблемите на теорията и практиката 
на статистиката и съвременните стан-
дарти в езиковото обучение. 

Паралелно с тематичните заседания 
на работните секции от международ-
ната конференция в Стопанската ака-
демия се проведе и студентска научна 
конференция, посветена на двата фа-
култета–юбиляри. Студентският научен 
форум откри зам.-ректорът проф. д-р 
Теодора Димитрова. Участниците при-
ветстваха и деканите на двата факул-
тета - проф. Лилова и проф. Атанасов.

Темата на студентската конферен-
ция бе същата, по която работиха и 
участващите в международния форум 
учени от различни държави – „Фи-
нансите и стопанската отчетност – 
състояние, тенденции, перспективи”. 
Близо 60 участници от Стопанската 
академия и други български висши 
училища представиха доклади в 
двете секции на студентската кон-
ференция, съдържащи резултати от 
техни научни изследвания в областта 
на публичните финанси, фирмените 
финанси, банките и банковата сис-
тема, застраховането, статистиката,  
счетоводството и одита. 

Тържествено съвместно засе-
дание на Факултетните съвети на 
факултет „Финанси” и факултет 
„Стопанска отчетност” постави на-
чалото на официалното честване 
на 60-годишнината на първите два 
факултета, формирани в Стопанска 
академия „Димитър А. Ценов”. Сред 
гостите на тържественото честване 
бяха представители на академичните 
ръководства на университети–парт-
ньори на Свищовската Алма Матер 
от Русия, Украйна, Молдова, Сърбия 
и Румъния, членове на академични 
ръководства и преподаватели от 
различни български висши учебни за-
ведения, зам.-областният управител 
на Великотърновска област Стефан 
Стефанов, председателят на Съюза 
на счетоводителите в България и 
„Доктор хонорис кауза” на Стопан-
ската академия – проф. д-р ик.н. Иван 
Душанов, кметове – възпитаници на 
Висшето училище, ръководители на 
стопански, финансови, застрахова-
телни и осигурителни институции. 

Значимостта на първите два фа-
култета, формирани през 1953 г. в 
Стопанската академия, отбеляза в 
приветственото си слово ректорът 
проф. д-р Величко Адамов. Той под-
черта приноса на поколения учени, 
които с „безспорен професиона-
лизъм, респектираща ерудиция и 
творчески размах” са защитавали 
каузите на финансовите и счетовод-
ните науки, разпалвали са  сърцата 
на генерации студенти и са създали 
редица международни партньорства. 
Проф. Адамов отбеляза и заслугите 
на множеството  възпитаници на 
двата факултета към развитието на 
страната ни чрез заеманите от тях 
през годините  ръководни постове в 
публичния и корпоративния сектор. 
Поздравленията си по повод 60-го-

дишнината на факултет „Финанси” 
и факултет „Стопанска отчетност” 
ректорът на Стопанската академия 
отправи към студенти, преподавате-
ли, служители, възпитаници и всички 
други, които „се чувстват свързани” 
с първите два факултета и „усещат 
този юбилей дълбоко със сърцето си”.   

Съвместното тържествено засе-
дание откриха деканът на факултет 
„Финанси” – проф. д-р Румяна Лилова 
и деканът на факултет „Стопанска от-
четност” – проф. д-р Атанас Атанасов. 
Припомняйки създаването на Финан-
сово-статистическия факултет през 
1953 г. с Указ на Президиума на Народ-
ното събрание, проф. Лилова заяви, 
че през изминалите години ръковод-
ството и преподавателският състав 
на факултета носят отговорност пред 
Дарителя, пред основоположниците 

на различните икономически научни 
школи в България, водещи началото си 
от Свищов, и пред бъдните поколения. 
Сред поводите за гордост тя подчерта, 
че факултетът е водещ образовате-
лен и научен център в структурата на 
Стопанската академия и в универси-
тетския свят на България. „Днес, тук, 

в тази зала присъстват представители 
на втората, третата и следващите ге-
нерации от финансовата, застрахова-
телната и социално-осигурителната 
школа. По думите й повод за гордост 
са и студентите, обучавани в различ-
ните специалности, администрирани 
от факултет „Финанси”, които полу-
чават „конвертируеми дипломи с 
европейски дипломни приложения” 
вследствие на прилаганите „обучение 
чрез изследвания и изследвания чрез 
обучение”. 

Представителите на двата факул-
тета „с 60-годишна история и тради-
ции в научноизследователската и 
учебно-преподавателската работа” 
приветства и деканът на факултет 
„Стопанска отчетност” – проф. д-р 
Атанас Атанасов. По думите му през 
изминалите 60 години факултет „Сто-
панска отчетност” се е обособил 
като „едно благодатно средище” на 
признатите в национален и в меж-
дународен план свищовски научни 
школи по счетоводство, статистика, 
контрол и анализ на стопанската 
дейност. „Именно затова този тър-
жествен ден е изпълнен с чувство на 
отговорност – отговорност не само 
да съхраняваме, но и да развиваме и 
обогатяваме достиженията на нашите 
предшественици” – каза  проф. Атана-
сов. Наред с благодарностите, които 
отправи към академичното ръковод-
ство, той заяви, че този тържествен 
ден е изпълнен с вяра и надежда, че 
двата факултета–юбиляри имат бъ-
деще като основни структурни звена 
в Стопанската академия и че „двата 
факултета ще продължат все така 
ползотворно и всеотдайно да рабо-
тят за просперитета на Свищовското 
висше училище”.  

По повод 60-годишния юбилей 
ректорът награди двата факултета с 
почетния плакет на Стопанската ака-
демия и връчи на деканите почетния 
медал на висшето училище с трико-
льорна лента. 

Множество приветствия и позд-
равителни адреси поднесоха към 
юбилярите официалните гости на 
тържественото съвместно заседание, 
ръководители на сходни факултети и 
катедри от Икономически универси-
тет – Варна и УНСС, деканите на дру-
гите два факултета и ръководители на 
катедри при Стопанската академия. 

60-годишен юбилей

Юбилейна конференция в Стопанската академия
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От 1 стр.
Той припомни за пре-

дприемаческия дух и 
далновидност на Дими-
тър Ценов, за стремежа 
му към образование, 
мащабната му  благот-
ворителна дейност чрез 
множеството дарения, 
които е направил за 
училища, болници, си-
ропиталища, църкви. 
„Нито за миг дарител-
ският порив на Ценов 
не спира” – каза проф. 
Врачовки, подчерта-
вайки, че завещанието 
на Димитър Ценов за 
създаването на Висше-
то училище в Свищов е 
едно от най-големите 
дарения в България. 

В знак на призна-
телност към Дарителя 
Димитър Ценов венци 
пред паметника бяха 

поднесени от името на 
ректора, академичното 
ръководство, студент-
ската общност и от сту-
дентската организация 
AIESEC. Присъстващите 
на тържествена церемо-
ния студенти, препода-
ватели и служители на 
Стопанската академия 
участваха в шествие и 
поклонение пред гроба 
на Дарителя в  мана-
стира „Св. св. Петър и 
Павел”, където Велико-
търновският митропо-
лит Григорий в съслу-
жение със свищовски 
свещеници отслужиха 
панихида и заупокойна 
молитва. Присъства-
щите почетоха паметта 
на Димитър А. Ценов с 
едноминутно мълчание 
и поднесоха цветя на 
гроба му. 

С т о пан ска  ака -
демия „Димитър А. 
Ценов” удостои с по-
четното звание „Док-
тор хонорис кауза” 
проф. д-р ик.н. Татяна 
Викторовна Орехова 
– ръководител на ка-
тедра „Международен 
бизнес и приложна 
икономика” към До-
нецкия национален 
университет, Украйна. 

Научната и общест-
вената дейност на 
проф. Орехова пред 
академичната общ-
ност в Свищов пред-
стави председателят 
на Общото събрание 
на Стопанската ака-
демия – проф. д-р Д. 
Врачовски. Номинираната за почетен 
доктор проф. Орехова е зам.-декан 
на икономическия факултет при До-
нецкия национален университет по 
учебно-методическата работа. Сред 
преподаваните от нея  дисциплини 
са „Глобализация и световна иконо-
мика”, „Международен мениджмънт”, 
„Транснационални корпорации”. Има 
над 120 публикации, част от които са в 
специализирани и водещи издания на 

други държави, участвала 
е в повече от 50 междуна-
родни научно-практически 
конференции и семинари. 
Проф. Орехова е член на 
експертна група към ООН, 
ръководител е на работни 
групи по разработка на 
Програмата и Концеп -
цията за инвестиционно 
развитие на град Донецк и 
на Донецка област. Награ-
дена е с Почетна грамота 
на Министерството на 
образованието и науката 
в Украйна, има Диплом 
за лауреат на Областния 
конкурс „Най-добър ра-
ботник на годината – 2009” 
в сферата на образовани-
ето. През същата година 
получава и номинация за 
„Най-добър преподавател 
на ВУЗ-а”.

Проф. д-р ик.н. Татяна 
Орехова е инициатор и реализатор 
на поредица от съвместни проекти 
за международно сътрудничество на 
Донецкия национален университет с 
висши учебни заведения от различни 
държави, в т.ч. и Стопанската акаде-
мия. Официалната церемония за при-
съждане на почетното звание завърши 
с изпълнение на химна на Висшето 
училище и поднасяне цветя пред па-
метника на Дарителя Ценов.

Почетно отличие

Възпитаници на Стопанска академия „Димитър 
А. Ценов” са сред победителите в националния кон-
курс „Млад икономист – 2013”, организиран от Съюза 
на икономистите в България. Тазгодишното издание 

на конкурса бе на тема „Електронна търговия и 
интернет маркетинг”. Възпитаници на Стопанската  
академия завоюваха призови места в две от общо 
трите категории, в които участваха над 100 души от 
12 български и три чуждестранни висши училища. 

Докторантът Милен Митков, към катедра „За-
страховане и социално дело”, се класира на второ 
място в категория „млади специалисти и докто-
ранти”. При участието си в националния конкурс 
свищовският докторант бе отличен и със специ-
алната награда на Фондация „Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски”. 

Със своята екипна разработка свищовските ма-
гистри по „Финансов мениджмънт” – Александрина 
Александрова и Васил Михайлов, получиха трета 
награда в категория „студенти”. Други петима сту-
денти от Стопанската академия получиха почетни 
грамоти за успешно представяне в същата категория 
на националния конкурс „Млад икономист – 2013”. 

Победителите в конкурса бяха наградени на офи-
циална церемония в Националния дом на науката 
и техниката, където бяха приветствани и от проф. 
дфн Кръстьо Петков – председател на Управителния 
съвет на Съюза на икономистите в България.   

"Млад икономист - 2013"
Студентите от СА„Димитър А. Ценов” - Анто-Анто-

ния Захариева, Емрах Реджебов, Димчо Цанев 
и Диана Христова, с ръководител Драгомир 
Маринов – докторант в катедра „Стратегическо 
планиране” - посетиха Европейския парламент 
в Брюксел като награда за завоюваното първо 
място в националното студентско състезание 
„Регионално развитие и заетост в ЕС – 
перспективи за България след 2014 г.”. 

Възпитаниците на Свищовската Алма 
Матер са от спец. „Публична администрация”, 
чийто учебен план включва изучаване на 
Европейските институции и свързани с тях 
дейности. „Получените знания и подготовка по 
изучаваните дисциплини дадоха необходимото 
самочувствие на студентите за активно участие 
в дискусиите с българските представители в 
Европарламента” – коментира ръководителят 
на групата Драгомир Маринов. В рамките на 
проведените срещи с общо осем български 
евродепутати от различни партии студентите 
дискутираха актуални теми, свързани с 
бъдещето на ЕС, предизвикателства и 
перспективи пред новия програмен период 
2014–2020г. 

Сред обсъжданите теми бе и младежката 
безработица – актуален проблем не само 
за България. „Всички депутати разпознават 
младежката безработица като сериозен 
проблем и търсят мнението и предложенията 
на студентите за подобряване на ситуацията” 
– коментира още свищовският докторант. 
По думите му студентите от Стопанската 
академия са впечатлили българските евро 
депутати не само с идеите си за конкретни 
мерки за решаване на проблема с младежката 
безработица, но и с нивото си на подготовка 
по публична администрация. „Тази дискусия 
постави нача лото на по -дълготрайни 
взаимоотношения, бъдещи срещи и съвместни 
инициативи” – каза още Маринов. 

Богата колекция от 
нова руска и западна 
научна литература пред-
стави пред академич-
ната общност в Свищов 
превърналата се в тра-
диция есенна изложба–
базар. Тридневното из-
ложение се организира 
от Академична библиоте-
ка „Акад. Никола Михов” 
при Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” и 
официалният представи-

тел на Руската академия 
на науките за България.

18-ата поред излож-
ба–базар на нова научна 
литература откри зам.-
ректорът на Академията 
– проф. д-р Любен Кирев 
с думите: „Дом без книги 
е като тяло без душа” Той 
подчерта, че извърш-
ващият се в момента 
преход към „икономика 
на знанието”, при който 
знанието се превръща в 

основен суровинен из-
точник, основен фактор 
и основен продукт на 
производството, няма 
как да се случи без кни-
гите, т.к. именно те са 
ключът към знанието. 

Тазгодишната излож-
ба – базар представи над 
1500 заглавия на руски и 
английски език от раз-
лични области на знани-
ето. Част от присъства-
щите на откриването сту-

денти и преподаватели 
се възползваха веднага 
от възможността да чер-
пят знание от писаното 
слово, купувайки си нова 
научна литература. По 
време на тридневното 
изложение организа-
торите отчетоха голям 
интерес към закупуване 
на множество книги и по 
проекти, които се реа-
лизират в Свищовското 
висше училище. 

Нова научна литература

В Европейския парламент

Патронен празник 
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За поредна година 
студенти от Стопанска 
академия „Димитър А. 
Ценов” бяха сред въз-
питаниците на икономи-
ческите университети в 
страната ни, одобрени 
за обучение от фондация 
„Атанас Буров”. В стре-
межа си да подпомага 
и подготвя студентите 
за последваща успешна 
трудова реализация, от 
2002 г. насам Фондация-
та организира образова-
телно събитие, наречено 
„Лятно училище”, което е 
подкрепяно от професио-
налните общности във 
финансовия сектор. 

Основна тема на таз-
годишното лятното учи-

лище бе „Модерно бан-
киране”, а обучителната 
програма бе насочена 
към мотивирани и отлич-
ни студенти, проявяващи 
интерес към новите прак-
тики в банкирането. Едно 
от изискванията, за да 
бъде одобрен студент за 
лятното училище, е да се 
обучава по икономически 
специалности, да има за-
вършен поне трети курс и 
успех от следването най-
малко „много добър” 4,50. 
Класирането на канди-
датствалите бе на база 
постигнати резултати от 
разработване на есе по 
една от следните теми: 
„България и Еврозона-
та: Пълен напред или 

ледена епоха?”, „Трябва 
ли правителствата да 
спасяват проблемните 
банки?”, „Помагат или 
пречат единните евро-
пейски правила при спра-
вянето с икономическите 
проблеми в ЕС?”. 

От общо 20 студенти, 
одобрени за обучението 
на фондация „Буров”, 
шест са възпитаници 
на Свищовската акаде-
мия – Кирил Бъчваров 
и Мирослав Димитров 
– четвъртокурсници от 
спец. „Финанси” и първо-
курсниците магистри по 
„Финансов мениджмънт” 
Вероника Иванова, Бо-
ряна Антонова, Живко 
Тодоров и Ергин Азис.  

Обучение на фондация „Буров” 
по модерно банкиране Четвъртокурсникът 

Мирослав Димитров от 
спец. „Финанси” в Сто-
панска академия „Ди-
митър А. Ценов” участва 
в тазгодишната между-
народна конференция 
на студентската орга-
низация AIESEC, която 
се проведе в  К иев. 
„EUROCO 2013” събра 
в столицата на Украйна 
около 200 души от близо 
40 държави от Европа 
и Северна Америка. 
България представиха 
председателите на ос-
емте офиса в страната 
ни.

Седемдневният форум 
в Украйна даде възмож-
ност на лидерите на сту-
дентските структури да 
се срещнат и запознаят 
на живо, да контактуват 
помежду си, да обменят 
информация за възмож-
ностите за професио-
нални и за социални ста-
жове в различните стра-
ни. В деня, посветен на 
развитието на лидерски 

умения, председатели 
на държави и президен-
тът на международната 
студентска организация 
AIESEC International – 
Ролф Шмахтенберг от 
Норвегия, проведоха 
обучение, как се ръково-
ди и координира локален 
офис. В рамките на фо-
рума представители на 
международни компании 
запознаха участниците 
с това, какво търсят те в 
студентите като умения 
и знания, за да бъдат 
избрани за техни ста-
жанти и какви стажове 
предлагат в момента за 
отделните страни. 

„За своето цялостно 
представяне и участие 
българската група бе 
отличена с награда за 
най-добра делегация 
– нещо, което не се е 
случвало през последни-
те 10 години” – сподели 
след завръщането си от 
Киев председателят на 
AIESEC – Свищов, Миро-
слав Димитров.  

Международна конференция на AIESEC

Тенденцията за нара-
стване интереса на сту-
денти, придобили вече 
образователно-квали-
фикационна степен „ба-
калавър” или „магис-
тър” в чуждестранни 
висши училища към обу-
чение по магистърски 
програми в Стопанска  
академия „Димитър А. 
Ценов”, се запазва и 
през настоящата го -
дина. Междинните ре-
зултати от приема на 
студенти за учебната 
2013/2014 г. показват, 
че част от кандидат-ма-
гистрите са завършили 
престижни учебни заве-
дения като Университе-
та „Фордам” в Ню Йорк 
(САЩ), Университета 
„Ковънтри” (Велико -
британия), Университе-
та за приложни науки 
„Ханзе” в Грьонинген и 
Вестфалски Вилхемс 
Университет в Мюнстер 
(Германия), Университет 
„Пирея” в Атина (Гърция) 
и други. Запазването 
на тази тенденция за 
поредна година е сери-

озно потвърждение за 
високото качество на 
преподаване по магис-
търските програми на 
Свищовската академия 
и тяхната съизмеримост 
със световните стан-
дарти.

Обучението по ма-
гистърските програми в 
Стопанската академия 
се реализира в съответ-
ствие с акредитацията 
на Висшето училище и 
стандартите за упра-
вление на качеството 
ISO 9001:2008. Ориен-
тирано е в максимал-
на степен към задово-
ляване интересите на 
студентите и нуждите 
на практиката в общест-
вения и икономическия 
сектор. Портфолиото 
от над 100 престижни 
магистърски програми в 
редовна и дистанцион-
на форма се обновява 
постоянно. Сред нови-
те и високоатрактивни 
програми са „Финансов 
мениджмънт” на англий-
ски език и „Европейски 
бизнес и регулации”. 

Чуждестранни студенти 
в магистърско обучение

Гл. редактор: проф. д-р Теодора Димитрова; 
отг. редактор: Анка Танева; дизайнер: Милена Александрова 

АИ “Ценов”

Екипи от преподаватели и 
студенти в СА „Д. А. Ценов” осъ-
ществиха редица изследвания 
и диагностика на реални про-
цеси в българската икономи-
ка. Научноизследователските 
проекти са реализирани със 
съдействието на Института за 
научни изследвания при СА, а 
финансирането е от бюджет-
ната субсидия за присъщата 
научноизследователска дей-
ност на Висшето училище. За 
календарната 2013 г. са одобре-
ни 26 проекта, разработени от 
екипи от различни катедри. Че-
тири от реализираните проекти 
приключиха с провеждане на 
кръгли маси, на които студенти 
и преподаватели представи-
ха резултатите от научните 
си изследвания. Екипите на 
отделните проекти и участни-
ците в кръглите маси получиха 
поздравления от академичното 
ръководство.

Кръгла маса на тема: „Рис-
ковете при пазарното поведе-
ние на индустриалните бизнес 
организации” се проведе по 
едноименен научноизследова-
телски проект, реализиран от 
екип от катедра „Индустриален 
бизнес и предприемачество”, 
с ръководител доц. П. Кънев.  
Основната научноизследо -
вателска теза, която защити 
екипът, е, че параметрите на 
пазарната среда, в която ин-
дустриалните бизнес органи-
зации функционират, пораж-
дат значителен брой рискове. 
В хода на научното изследване 
са проучени и обобщени тео-
ретичните постановки относ-
но тези рискове, очертани са 
насоките за тяхното по-добро 
(ранно) идентифициране и ди-
агностициране, посочени са 
конкретни мерките  за проти-
водействие срещу рисковете 

при пазарното поведение. 
 „Статистически анализ на 

социално-икономическите и 
демографски различия и нера-
венства в районите в България” 
бе темата на друга кръгла маса, 
организирана по едноименния 
научноизследователски проект 
на екип от катедра „Математика 
и статистика” с ръководител 
доц. д-р Пл. Петков. Според 
проектния екип резултатите от 
анализа на показателите, въз 
основа на които е съставен 
социално-икономически и де-
мографски профил на районите 
в България, могат да послужат 
като база за разработване на 
регионални стратегии и поли-
тики за намаляване на между-
регионалните и вътрешнорегио-
налните различия, съобразени 
с конкретните особености на 
съответната териториална 
единица. 

Kръгла маса на тема: „Кон-
цепцията за устойчиво приро-
доползване на ЕС – проблеми 
и перспективи в устойчивото 
развитие на бизнес структу-
рите в селските райони на Р 
България” предизвика оживе-
на дискусия между студенти, 
преподаватели и представи-
тели на практиката относно 
развиване на успешен бизнес 
с грижа за опазване на при-
родната среда в Р България. 
Форумът бе организиран по 
проект на екип от катедра „Аг-
рарна икономика”, с ръково-
дител доц. д-р М. Николова и в 
него взеха участие представи-
тели от практиката, студенти, 
преподаватели. Проектният 
екип представи основната 
теза, целите и задачите на про-
веденото научно изследване, 
чиято тематика е свързана с 
опазването на околната среда 
като хоризонтален приоритет 

на европейската регионал-
на политика. Голям интерес 
предизвикаха споделените 
проблеми за поддържане на 
устойчив бизнес и конкурен-
тоспособност на българските 
биопроизводители, както и 
възможностите за отстояване 
равнопоставеността им с ев-
ропейските биоферми. 

Проектът „Борбата с бед-
ността – предизвикателство 
пред обучението по икономика 
и управление” даде възмож-
ност на български студенти 
от различни висши учебни 
заведения да участват в ед-
ноименни конкурс за есе и 
кръгла маса. Сред тематичните 
направления, по които млади-
те автори представиха свои 
виждания и лично отношение, 
са „Порок ли е бедността?”, 
„Бедността - начин на живот 
или начин на мислене”, „Път 
за излизане от бедността ли е 
образованието?”. В конкурса 
участваха 31 студенти от Сто-
панската академия, Универси-
тета „Проф. д-р Асен Златаров” 
– Бургас, ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий”, УНСС и СУ „Св. Кли-
мент Охридски”. В рамките на 
проведената в Свищов кръгла 
маса екипът на проекта, с ръко-
водител доц. д-р Ан. Марчева, 
отчете и постигнатите резулта-
ти от конкурса. "Младите хора 
добре са разбрали, че в осно-
вата на борбата с бедността са  
трудът, амбицията, усилието, 
целеустремеността, смелост-
та, образованието, активното 
натрупване и обработване на 
информация" - сподели тя. 

Акцентира се върху теза-
та, че хората получават това, 
за което са готови, за което 
имат смелост да мечтаят и 
способности да постигнат 
мечтите си. 

Резултати от научни изследвания


