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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 На 8 и 9 ноември 2021г. шестима участника от проекта се включиха в 

международната научно-практическа конференция „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“, посветена на 85 години от създаването на Стопанска 

академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Конференцията се проведе под патронажа на 

Президента на Република България Румен Радев на 8-9 ноември 2021 г. в Стопанска 

академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн в платформата Zoom. 

Преподавател д-р Р. Янева, участва като представи доклада си: „Системи за 

ефективност на маркетинговата дейност в дигитална среда“. 

 Участие в  Международна конференция „Счетоводството - наука, 

образование, практика“, организирана от катедра „Счетоводство и анализ“ на 

Университета за национално и световно стопанство, на 22.11.2021 г. взе доцент д-р 

Славена Стоянова. 

 Студентите Мирослав Георгиев, Йоана Йовева и доц. д-р Румяна Златева 

взеха участие в 16 th prof. Vladas Gronskas international scientific conference, Kaunas 

Faculty  of Vilniaus University, която се проведе на  02.12.2021: 

Miroslav Georgiev,  Good Business Practices for Sustainable Development on the 

Example of GS ESPAÑA, pp.10 

https://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/2021/Book_of_Abstracts_Gronskas_con

f_21.pdf 

Yoveva Yoanna, Zlateva Rumyana, The Transformation to Circular Economy and the 

Need for New Management Approaches, pp.16 

https://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/2021/Book_of_Abstracts_Gronskas_con

f_21.pdf 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДИСКУСИЯ НА 

ТЕМА: „КАК ЗАЕДНО ДА РАБОТИМ ЗА УСТОЙЧИВО 

ОБРАЗОВАНИЕ?“ 

 В рамките на проект № РД-08-108/02.02.2021 „Интелигентно управление: 

устойчиво социално-икономическо развитие“ на 27 ноември 2021 г., събота, от 10:30 до 

12:00 ч. се проведе онлайн дискусия на тема: „Как заедно да работим за устойчиво 

образование?“. Модератор на събитието бе доцент д-р Румяна Златева, ръководител на 

проекта. Целта на събитието бе да се срещнат студенти, преподаватели, алумни и други 

заинтересовани страни, и се насърчи активното им участие в образователния процес.  

Включиха се над 30 участника. В първата част на дискусията се представи проекта  и 

разбиране за ролята на образованието в постигането на устойчиво развитие. Участие 

взе проф. Елена Сергеевна Мищенко, д.ик.н., Тамбовски държавен технически 

университет, проректор по международна дейност. Във втората част на дискусията, 

възпитаници на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, споделиха 

своя опит и дискутираха с участниците по темата за устойчивост в образованието. 

Разисква се как да се ангажират повече студентите с даване на мнение в рамките на 

обучението си и при създаването на образователни ресурси. 
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ПОДГОТВЯНЕ НА МОНОГРАФИИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ: 

Подготвят се отпечатване в Университетско издателство на ШУ, следните монографии: 

 „Интелигентно управление: устойчиво социално-икономическо развитие“ с 

автор: колектив;  

 „Обучението по счетоводство през призмата на компетентностния подход“ с  

автор доц. д-р Славена Стоянова; 

 „Проектно базирано обучение“ с  автор доц. д-р Румяна Златева. 
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