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Уважаеми колеги преподаватели, 
служители, скъпи студенти,

24 май е най-истинският, многолетен, 
вечно млад и само български празник! 
Празник, съхранил в душите ни тържест-
вени спомени от детството, окъпан от 
аромата на пролетни цветя, огласен от 
звуците на фанфарите! Това е ден, в който 
отдаваме заслужена почит и възхвала към 
делото на светите братя Кирил и Методий, 
изпълнили с чест святата си мисия – да ни 
избавят от безпросветността. На този ден 
с искрено вълнение тържествуваме като 
народ и с основателна гордост заявяваме, 
че сме нация, заела неоспоримо място в 
културната история на Европа. Сътворени-
те от равноапостолите от Солун и техните 
последователи книжовни паметници, про-
пътували през вековете до Йерусалим и 

Ватикана, Три-
ест и Инсбрук, 
Москва и Пе-
тербург, Вар-
шава и Любля-
на, Берлин  и 
Виена и съхра-
нени за идните 
векове, напом-
нят на света за 
нашия принос 
в духовната му 
съкровищница. 

Това е денят 
– символ на 
т р а д и ц и я  и 
духовност! На 

онова, което ни е запазило като българи – 
от Паисиевата история, през българската 

екзархия, през будителите на Възражда-
нето, през творците на родната класика, 
до мистерията на българските гласове, на 
световноизвестните ни учени и творци, 
до букета за онзи учител, който е запалил 
искрата на знанието във всеки от нас. 
В този празник има нещо неповторимо, 
което всеки българин носи в себе си, не-
зависимо къде по света се намира. Носи 
го в мислите си, в словата, в песента от 
детството, която всеки помни до сетния си 
дъх: „Напред! Науката е слънце!“! Всичко 
това е 24 май – денят, който осветява пътя 
ни напред – към духовни висоти – там, дето 
знаньето живей!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА РАДЕТЕЛИТЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНОСТ!

Ректор: доц. д-р Иван Марчевски

ПРАЗНИК, ОЗАРЕН ОТ СИЯНИЕТО
НА БУКВИТЕ И БЪЛГАРЩИНАТА

Публична лекция на 
тема „25 години от ус-
тановяването на дипло-
матическите отноше-
ния между Република 
Азербайджан и Репу-
блика Бълга-
рия” изнесе 
в Стопанска 
академия из-
вънредният и 
пълномощен 
посланик на 
Азербайджан 
в страната ни 
Н. Пр. Наргиз 
Гурбанова – 
доктор на фи-
ло со ф ск и т е 
науки. Пред 
присъстващи-
те на срещата 
студенти, пре-
подаватели и 
с л у ж и т е л и , 
гост-лектора представи 
директорът на акаде-
мичния център за меж-
дународна дейност, доц. 
д-р Маруся Смокова. Тя 
припомни, че д-р Гурба-
нова е назначена за по-
сланик на Азербайджан 
в България на 12 януари 
2016 г. 

Преди назначени-
ето си, Н. Пр. заема 
длъжността Директор 
на дирекция „Икономи-
ческо сътрудничество 
и развитие” на Минис-
терство на външните 

работи на Република 
Азербайджан. 

В своята лекцията 
д-р Гурбанова сподели, 
че тази годишнина има 
сантиментална стой-

ност и голямо значение 
за нейните сънародни-
ци. Връщайки се назад 
във времето, тя при-
помни, че преди 25 го-
дини страната им е била 
изправена пред много 
важни дилеми, част от 
които са били свързани 
с проблеми в иконо-
миката, и точно тогава 
България подава ръка 
за подкрепа и сътрудни-
чество. Посланикът спо-
дели, че към настоящия 
момент Азербайджан 
има стабилна икономи-

ка и обърна внимание на 
международните инвес-
тиции, които страната 
им прави. Говорейки за 
предстоящото през 2018 
г. честване на 100 години 

от създаването на стра-
ната, гост-лекторът при-
помни и част от първите 
неща, с които се гордее 
Азербайджан.

Н. Пр. д-р Наргиз Гур-
банова проведе среща 
с ректора на Акаде-
мията доц. д-р Иван 
Марчевски, по време 
на която бяха обсъдени 
международната дей-
ност и партньорските 
взаимоотношения на 
Стопанска академия с 
висши училища в Азер-
байджан. 

Посланикът на Азербайджан гостува в СА

Магистрите от випуск 2016 получиха своите 
дипломи на тържествени церемонии в аулата 
на Академията 

Работна визита в Ук-
райна проведоха пред-
ставители на Стопанска 
академия, Ротари клуб 
– Свищов и фондация 
„Бесарабски българи-98”. 
Петдневната визита бе по 
инициатива на свищов-
ски ротарианци и акаде-
мичното ръководство, а 
в делегацията бяха доц. 
д-р Николай Нинов (зам.-
ректор „СПИК”), Георги 
Матров (президент на 
Ротари клуб Свищов), 
проф. д-р Маргарита Бо-
гданова (ръководител 
на катедра „Стратегиче-
ско планиране” и член 
на Ротари клуб Свищов) 
и Светлана Филипова 
(председател на фонда-
ция „Бесарабски бълга-

ри-98”). Целите на ра-
ботното посещение бяха 
свързани с: установяване 
на контакти с предста-
вители на българската 
диаспора; посещение на 
средните училища в гра-
довете Болград, Одеса 
и Измаил; презентира-
не на възможностите за 
обучение и портфолиото 
от специалности, разви-
вани в свищовската ака-
демия; промотиране на 
опциите и изискванията 
за обучение на украински 
граждани в Стопанска 
академия; проучване на 
възможностите за тясно 
сътрудничество с култур-
ните центрове на бълга-
рите в Украйна.

На стр. 3.

AБВ ПРАЗНИК, ОЗАРЕН ОТ СИЯНИЕТО
НА БУКВИТЕ И БЪЛГАРЩИНАТА

Работна визита в Украйна 
проведе наша делегация
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Кръгла маса на тема 
„Съвременни планови 
практики в България - 
проблеми и предизвика-
телства“ организираха 

Стопанска академия „Д. 
А. Ценов“ и Национал-
на асоциация по про-
гнозиране и планиране 
(НАПП). Целта на фо-
рума, който се проведе 
в Гранд хотел София, 
бе да се провокира ин-
тереса на публичните 
власти, академичните 
институции и неправи-
телствения сектор към 
проблемите на плано-
вата система, да се из-
ведат предложения за 
преодоляване на кон-
статираните проблеми 
и подобряване качест-
вото на плановите доку-
менти. В кръглата маса 
участваха: Лъчезар Бо-
рисов – зам.-министър 
на икономиката; Велик 
Занчев – зам.-министър 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията; проф. д-р 
Татяна Хубенова-Дели-
сивкова – председател 
на Съюза на икономи-
стите в България; Павел 
Иванов – изпълнителен 
директор на Института 
по публична админи-
страция; Николай Дой-
нов – председател на 
Съюза на българските 
читалища и председа-
тел на настоятелство-
то на Стопанска акаде-
мия. Сред участниците 
в мащабния форум бяха 
представители на ад-
министрацията на Пре-
зидента на Р България, 
Сметната палата, ми-
нистерства, агенции и 
НПО. Участие взеха и 
учени от БАН, УНСС, 
Икономически универси-
тет - Варна, Пловдивски 

университет, Шуменски 
университет, Нов българ-
ски университет, Между-
народно висше бизнес 
училище - Ботевград. 

Във форума активно се 
включи и академичната 
колегия на Стопанска 
академия, студенти от 
специалност „Публична 
администрация“, както 
и членове на Национал-
ната асоциация по про-
гнозиране и планиране.

Форумът откри доц. 
д-р Иван Марчевски – 
ректор на Стопанска 
академия и своеобразен 
домакин на събитието. 
Приветствия и изказва-
ния по темата на кръглата 
маса направиха присъст-
ващите зам.-министри и 
Тома Дончев – директор 
на Дирекция „Развитие 
на одитната дейност“ в 
Сметна палата на Р Бъл-
гария. Поднесен бе по-
здравителен адрес от д-р 
Станислава Стоянова, 
народен представител от 
44-то Народно събрание 
и преподавател от Сто-
панска академия. 

Кръглата маса бе ор-
ганизирана в две части. 
В първата бяха пред-
ставени три тематични 

доклада, а във втората 
част се проведе диску-
сия по актуални пробле-
ми на плановата прак-
тика. В края на форума 
участниците се обеди-
ниха около следната 
позиция:„Необходимо е 
да продължат усилията 
на специализираните ад-
министративни органи, 
научни-образователни 
институции и структу-
рите на гражданското 
общество за усъвър-
шенстване на планова-
та система в страната и 
подобряване качеството 
на стратегическите пла-
нови и програмни доку-
менти. При тяхното раз-
работване да се спазва 
както принципа на пред-
ставителност на заинте-
ресованите страни, така 
и принципа на професио-
налната компетентност 
на органите, които ги 
разработват. Регистри-
раният напредък и подо-

бряване на планирането 
през втория програмен 
период от членството ни 
в ЕС да продължи чрез 
по-нататъшни усилия за 
изграждане на админи-
стративен капацитет за 
планиране, чрез пови-
шаване компетенциите 
на плановите специали-
сти, чрез подобряване 
координацията и субор-
динацията на плановите 
документи, чрез въвеж-
дане на програмните 
бюджети, прозрачност 
на плановия процес и 
реална отчетност на 
степента на постигане 
на заложените цели, 
както и чрез приема-
нето на стандарти за 
планиране в публичния 
сектор”.

Кръгла маса, посветена на 
съвременни планови практики, 
организираха СА и НАПП

Б л а г о т в о р и т е л н а 
кампания под надслов 
„Тази година усмивките 
ги подаряваме НИЕ”. 
Тазгодишната инициати-
ва беше насочена в под-
крепа на настанените в 
Дом за деца, лишени от 
родителски грижи „Мла-
ден Антонов” с. Тотле-
бен, общ. Пордим, обл. 
Плевен. За свищовските 
студенти е традиция да 
организират дарителски 
кампании с цел подпома-
гане на социални домове 
в навечерието на светли-
те Великденски празни-
ци и за поредна година 
те отново участваха ак-
тивно в осигуряването 
на важни за децата, на-
станени в дома, вещи.

След предварител-
но проведени разгово-
ри с ръководството на 
дома, Студентски съвет, 
посредством сайта на 
Академията и поставени 
информационни афиши, 
разгласи, че настане-
ните там деца са 19, на 
възраст от 9 до 18 го-
дини и се нуждаят от 
дрехи, обувки (ботуши), 
бельо, играчки (пъзе-
ли), принадлежности за 
лична хигиена, перилни 
и миещи препарати, и др. 
В продължилата близо 
два месеца кампания 
се включиха голям брой 
студенти, преподаватели 
и служители на Академи-
ята, както и граждани на 
община Свищов. С помо-
щта на всички откликна-
ли на студентския апел, 
бяха набрани голямо ко-
личество от обявените 
необходими вещи (в т.ч.: 
хавлии, дрехи, спално 
бельо /олекотени завив-
ки/, хранителни продукти 
и сладкиши). В допъл-
нение, със средства на 
Студентски съвет са за-
купени и нови комплекти 
лично спално бельо за 
децата, чорапи, бельо, 
почистващи препарати 
и др.

Ден преди Велик-
денските празници на-
браното дарение беше 
доставено в Дома за 
деца „Младен Антонов” 
с транспорт, осигурен от 
Стопанската академия. 
Дарението лично преда-
доха на директора Дими-
трина Иванова двамата 
зам.-председатели на 
Студентски съвет – Цве-
телин Борисов и Емил 

Дачков, придружени от 
член на спортната коми-
сия – Пламена Колева и 
студента Валентин Ан-
гелов. Посрещането на 
представителите на Сто-
панска академия беше 
изключително приятел-
ско, а домуващите деца 
и ръководството на дома 
приеха с горещи благо-
дарности полученото 
дарение.

Турнири по шахмат, 
табла, волейбол, бад-
минтон, тенис на маса, 
спортна стрелба и фут-
бол за пореден път пре-
дизвикаха студенти от 
всички курсове и спе-
циалности да преме-
рят сили на различни от 
научното поприще те-
рени. „Спортните Оска-
ри” за пролетния дял 
от надпреварата бяха 
връчени на церемония 
в клуб „Салве”. Гости на 
награждаването бяха 
ректорът на Стопанска 
академия доц. д-р Иван 
Марчевски, зам.-рек-
торът доц. д-р Николай 
Нинов, преподавателите 
от катедра „Физическо 
възпитание и спорт“, 
представители на Сту-
дентски съвет, начело 
с неговия председател 
Васил Филев. В своите 
приветствия към органи-
заторите и участниците в 
спортните турнири, гос-
тите на събитието под-
чертаха необходимостта 
от институционална под-
крепа на подобен род 
мероприятия, значение-
то им за израстването 
на възпитаниците на 
Стопанската академия 
и спазването на добрите 
традиции, които висше-
то училище има в тази 
насока. Многократно бе 
подчертано, че иници-
ативата и заслугите за 
провелите се състеза-
ния е изцяло на препо-
давателите от катедра 
„Физическо възпитание 
и спорт” и на Студент-
ски съвет. Класиралите 
се на призовите места 
в различните турнири 
получиха купи и медали, 
които им бяха връчени 
от гостите на церемо-
нията. Награждаването 
приключи с обща снимка 
пред сградата на Ректо-
рата и обещанието от 
страна на студентите, 
през следващата година 
да бъдат още по-активни. 

Инициативи на 
Студентски съвет:
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От 1 стр.
След пристигането си в 

гр. Болград, работната група 
посети Областно учебно за-
ведение „Специализирано об-
щообразователно училище-ин-
тернат „Болградска гимназия 
„Г. С. Раковски“ (с преподаване 
на български език), създадено 
на 10 юни 1858 година. Почти 
160 -годишното училище, в 
което са учили редица българ-
ски министър-председатели, 
първият ректор на Софий-
ския университет, генерали, 
диригенти, министри, видни 
революционери-демократи, е 
локализирано в най-концен-
трираната с представители на 
българската диаспора област. 
В срещата, проведена с дирек-
тора на училището Снежана 
Скорич и нейния екип, бяха 
трасирани възможностите за 
съвместно сътрудничество 
и сключване на договор за 

партньорство между двете 
образователни институции. 
Представителите на Стопан-
ска академия бяха офици-
ални гости на традиционния 
виенски бал на учениците от 
гимназията. На следващия ден 
доц. Нинов и проф. Богданова 
представиха възможностите 
за обучение в СА „Д. А. Ценов” 
за бесарабски българи, лица с 
двойно гражданство и за чуж-
дите граждани в РБългария, 
пред всички обучаващи се в 
Болградската гимназия. През 
следващия ден представите-
лите на свищовското висше 
училище участваха в отбеляз-
ването на 31-вата годишнина 
от трагичните Чернобилски 
събития, в рамките на което бе 
извършено поклонение и под-
насяне на цветя пред паметни-
ка на загиналите ликвидатори. 
Работната визита продължи 
с посещение на Българския 

културен център в гр. Болград, 
където разговаряха с директо-
ра Галина Иванова. Гостите се 
поклониха пред паметника на 
загиналите бесарабски бъл-
гари за освобождението на 

България. Проведена бе среща 
и с представители на недел-
но училище „Изворче“ – сем. 
Русеви, в което се подготвят 
ученици по български език 
за кандидатстване във висши 

учебни заведения в РБългария.
В рамките на визитата, 

работната група се срещна с 
Дмитрий Феодорович Терзи 
– директор на Всеукраинския 
център на българската култу-

ра, с когото коментираха идеи 
за съвместно сътрудничество 
между центъра и Стопанска 
академия. Българската де-
легация посети Генералното 
консулство на България в гр. 

Одеса, където се проведе 
конструктивен разговор с 
консул Димитър Тучков и съ-
ветника по образованието в 
консулството – Тодор Витев. 
Обсъдени бяха идеи на сви-
щовското висше училище за 
привличане на студенти от 
Украйна, възможностите за 
презентиране на образовател-
ното портфолио на Стопанска 
академия чрез консулската 
служба и организиране на 
презентации на територията 
на област Одеса. Последната 
спирка на работната група 
бе гр. Измаил, където се про-
ведоха поредица от срещи с 
бивши и потенциални-бъде-
щи възпитаници на СА „Д. А. 
Ценов“. Двете презентации се 
състояха в местния български 
културен дом и в най-голямото 
и престижно специализирано 
общообразователно училище 
„А. В. Суворов“.

Катедра „Финанси и 
кредит” при Стопанска 
академия „Димитър А. 

Ценов” е основана с реше-
ние на Държавния комитет 

за наука, изкуство и култура 
на 8 април 1952 година. Това 
е първата българска финан-
сова катедра, дала висо-
кокачествено образование 
на над 25 хиляди студенти, 
намерили успешна реализа-
ция в областта на корпора-
тивните финанси, банковото 
дело и публичните финанси в 
страната и чужбина. Възпи-
таници и преподаватели на 
катедрата в момента работят 
във всички сфери на общест-
вения живот и икономиката у 
нас и зад граница. 

Над 300 души уважиха 
събитията по честване на 
годишнината, които започ-
наха на 7 април 2017 г. с 
тържествено заседание на 
катедрения съвет в аулата 
на академията. „65-годиш-
нина означава уважение и 

респект към миналото, оцен-
ка на настоящето и вектори 
за бъдещето” – заяви при 
откриване на тържествената 
церемония проф. д-р Андрей 

Захариев, ръководител на 
катедра „Финанси и кредит”. 
Той отдаде признание и 
благодарност към плеядата 
от личности, допринесли за 
създаването и развитието 
на катедрата, и за хилядите 
випускници от различни ге-
нерации. Сред официалните 
гости на церемонията бяха 
ректорът доц. д-р Иван Мар-
чевски, кметът на община 
Свищов Генчо Генчев, Нина 
Стоянова – подуправител 
на БНБ, проф. Румен Бру-
сарски – зам.-министър на 
финансите, бившите ректо-
ри на Стопанска академия 
проф. Делчо Порязов, проф. 
Димитър Панайотов, проф. 
Методи Кънев, доц. Здравко 
Георгиев и проф. Нено Пав-
лов, проф. Елена Маркина – 
зам.-ректор на Московския 

финансов университет при 
правителството на Руската 
федерация, представители 
на първостроителите на фи-
нансовата школа и предиш-
ни ръководители на катедра-
та, председателят на Съюза 
на икономистите в България 
– проф. Татяна Хубенова, 
ръководителят на катедра 
„Финанси” при УНСС – доц. 
Пресиана Ненкова, доц. 
д-р Стоян Александров – 
възпитаник на катедрата в 
Свищов, финансов министър 
и дългогодишен ръководител 
на финансовата катедра в 
УНСС. 

С решение на катедре-
ния съвет бяха удостоени с 
почетни медали „65 години 
катедра „Финанси и кредит” 
личности и институции с 
принос в развитието на фи-
нансово-кредитната теория 
и практика в България. Ме-
далът е реплика от 12 тройун-
ции на древния златен ме-
дальон „Solidus”, отсечен 
от Юстиниан I през 535 г. от 
н.е. Почетните медали бяха 
връчени в ковчеже – символ 
на мисията на финансиста 
да пази държавното съкро-
вище. Проф. Захариев връчи 
почетния медал на проф. д-р 
Делчо Порязов, проф. д-р ик. 
н. Велчо Стоянов, проф. д-р 
ик. н. Цветан Коцев, на род-
ствениците на проф. Минко 
Русенов и проф. Радков Ра-
дков, на ректора СА „Д. А. 
Ценов”, както и на предста-
вителите на БНБ, Министер-
ство на финансите, Община 

Свищов, УНСС, Московския 
финансов университет и 
Съюза на икономистите в 
България. Почетни медали 
получиха и всички участ-
ващи в тържествата бивши 
ректори. По инициатива на 
преподаватели от катедра-
та, бе обявено учредяване-
то на фондация „Проф. д-р 
Минко Русинов”, с председа-
тел проф. Андрей Захариев. 
Честванията продължиха с 
тържествена сесия на Об-
щински съвет – Свищов по 
удостояване на проф. д-р 
Делчо Порязов със звани-
ето „Почетен гражданин на 
град Свищов”, присъдено 
му за големи заслуги към 
развитието на Свищов и 
Стопанска академия. Пред-
ставен бе и монографичен 
летопис „Първостроители 
на Свищовската финансо-
ва школа” в тираж 500 бр., 
съставен от проф. Румяна 
Лилова и проф. Андрей Заха-
риев, посветен на работата, 
живота и приноса на осно-
вателите на катедрата и ней-
ните най-видни учени, чието 
отпечатване е дарение от 
Нейко Генчев, управител на 
издателство. 

На тържествената цере-
мония бе официално откри-
та международна научно-
практическа конференция 
на тема „Съвременни пре-
дизвикателства пред финан-
совата наука в променяща 
се Европа“. Конференцията 
регистрира рекорден инте-
рес от страна на български 

и чуждестранни учени, рабо-
тещи в областта на финанси-
те, както и от представители 
на финансовата практика. 
Участие в научния форум 
взеха 104 души от седем 
държави на два континента, 
с 92 доклада по проблемите 
на корпоративните финанси, 
инвестициите, публичните 
финанси, банковото дело 
и макрофинансовата по-
литика. 

Сред проявите, посве-
тени на 65-годишнината на 
катедрата, бе студентска 
научна конференция „Фи-
нансиада’ 2017”. Тя предиз-
вика за участие близо 70 
студенти, които представи-
ха 59 доклада по теми, свър-
зани с публичните финанси, 
корпоративните финанси, 
инвестициите и банковото 
дело. В рамките на двуднев-
ните чествания бе подреде-
на и музейно-библиотечна 
експозиция „Свищовска 
финансова школа”, посвете-
на на научните достижения 
на дванадесет най-видни 
свищовски учени, свърза-
ли своята кариера с Алма 
матер в Свищов и финан-
совата наука. Изложбата 
представи единствени по 
рода си за България библи-
отечни единици, написани 
от първостроителите на 
финансовата наука у нас. 
За честванията бе изготвен 
и специален телевизионен 
клип за катедрата и ака-
демията, излъчен по БНТ и 
други медии. 

Kатедра „Финанси и кредит“ чества 65 години

Работна визита в Украйна проведе наша делегация
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През м. юни 2017 г. 
Студентско турис-
тическо дружество 

„Академик” чества 80 го-
дини от основаването си. 
Веднага след откриване 
на Висшето търговско учи-
лище в Свищов (08.11.1936 
г.) започва организиран от 
ентусиасти туристически 
живот сред преподавате-

лите и студентите. Половин 
година по-късно, през юни, 
в регистъра на училището 
е вписано Академично ту-
ристическо дружество клон 
„Стъклен”, което е второто, 
създадено в България (след 
„Академик” – София).

Зара ди стагнацията 
през военните и следво-
енни години туристическа-
та дейност почти замира. 
Едва през 60-те години 
дружеството стъпва отно-
во сериозно на крака под 
името „Академик”. В този 
период се откроява името 
на проф. Анастас Бешков, 
инициатор на излизания 
из Средна Стара планина 
и Дунавската равнина, на 
които провежда и лекции 
със студенти сред природа-
та. От 1967 до 1974 г. пред-
седател на дружеството е 

Георги Стойков Коларов 
(награден с медал „Алеко”), 
а от 1974 до 1997 г. председа-
тел е проф. Славчо Славев 
(„Заслужил деятел на тури-

зма”).  През тези години 
много студенти от турис-
тическия актив завършват 
курсове за инструктори по 
ски, алпинизъм, ориентира-
не. Създават се секции „Пе-
шеходен туризъм”, „Воден 
туризъм”, „Ориентиране” 
и „Опазване на околна-
та среда”. Към факултет 
„Обществени професии” 

е разкрита специалност 
„Организатори по тури-
зъм”, където лекции четат 
проф. Сл. Славев и доц. Г. 
Гешев. Свищов е домакин 
на две конференции по 
въпросите на студентския 
туризъм, а членската маса 
на дружеството обхваща, 
през някои от годините, 
100% от студентите и 60% от 
преподавателите. Започва 
провеждането на три-чети-
ри дневни походи из Рила, 
Пирин и Централен Балкан. 
„Водняците” участват във 
всички гребни регати по 
вътрешните реки: Искър, 
Янтра, Осъм, Марица, Арда. 
Заради активните им учас-
тия, на свищовлии се гласу-
ва доверието да организи-
рат първия общостудентски 
гребен поход Видин – Сили-
стра, осъществен през 1974 

г. СТД „Академик” се спра-
вя перфектно с провежда-
нето на похода по Дунав и 
остава още 15 години негов 
организатор, с голяма за-

слуга на ст. преп. Бланка 
Бърдарова (Отличник на 
БТС). Впечатляващи са и 
масовите излети през 1983 
година до м. Паметниците 
(500 участника) и м. Янко-
во гърло (300 участника), 
ориентировачите достигат 
до индивидуални и отборни 
призови класирания.

За своята дейност, през 
1986 г., по повод 50-годиш-
нината му, дружеството е 
наградено за втори път с 
най-престижното отличие 
в туризма у нас – медал 
„Алеко”, а на 15 август съ-
щата година (с указ 2682) 
получава високото държав-
но отличие, орден „Червено 
знаме на труда”.

От 04.02.1990 г. секретар 
на дружеството е Цанко 
Цанев (отличник на БТС). 
Създава се ядро от сту-
денти, участващи в походи 
с по-висока трудност. За 
пръв път се посещават 
планини извън България 
(Бучедж и Фъгъраш, Румъ-
ния). През 1997 г. проф. Сл. 

Славев се оттегля поради 
напреднала възраст. Пред-
седател става доц. Любен 
Кирев, а секретар ст. преп. 
Николай Нейков (награден 
с медал "Алеко" и медал за 
особени заслуги на БТС). 
Разнообразяват се про-
явите по дължина, слож-
ност и времетраене: блиц-
изкачвания, велопоходи, 
автопоходи, ски-училища. 
Осъществяват се маршру-
ти по всички големи наши 
планини, преминавания по 
международните трекове 
Е-3, Е-4 и Е-8, изкачва-
ния на 7-те, а по-късно на 
10-те планински първенци. 
Поставя се началото на 
традиционните участия на 
Шипка за 3 март, студент-
ския (около 8 декември) и 
ветеранския (октомври) съ-
бори, Великденския поход 

в Родопите. Гордост за 
дружеството остава пре-
минаването за пръв път в 

България на всички 22 хижи 
и 5 заслона в Национален 
парк „Централен Балкан” 
от х. Момина поляна” до х. 
Мазалат за 6 дни.

След 2000 г. започват 
системните участия в из-
качване на върхове в чуж-
бина. В колекцията от по-
стижения са около 80 върха 
от 5 континента, на които 
са стъпвали туристи, чле-

нуващи в дружеството. 
Сред тях са: Косцюшко (Ав-
стралия), Гросглокнер, Гран 
Парадизо, Монте Роза, 
Монблан и Елбрус (Евро-
па), Маргерита и Ухуру 
(Африка), Кала Патар, Ара-
рат, Демавенд, Айланд пик 
(Азия) и височинния рекорд 
на дружеството – Аконка-
гуа, 6895 м. (Ю. Америка). 
Главна заслуга за това 
имат Илиян Дуков, Миро-
слав Нейков, доц. д-р Иван 
Марчевски (председател 
на дружеството 2006-2016 
г., носител на медал за 
особени заслуги на БТС), 
Николай Нейков, Николай 
Хасакиев, Росен Петров. 

Много от членовете на СТД 
„Академик” участват в дви-
жението „100 Национални 

туристически обекти” и „10 
планински първенци”. След 
2007 г. се поставя начало на 
велосипедните преходи, с 
главен инициатор гл. ас. 
д-р Радослав Йорданов, и 
те намират своето място 
в годишните планове на 
дружеството, като броят на 
участниците постоянно се 
увеличава. Сред по-нестан-
дартните изяви е морски 
преход с яхти (водени от 
членове на дружеството) 
до о. Самотраки и изкачва-
не на най-високата му точка 
– вр. Фенгари в планината 
Саос.

През последните години, 
въпреки намалелия брой 
студенти, дружеството про-
дължава активната си дей-
ност, като членската му 
маса се състои предимно 
от т.нар. „ветерани” (бивши 
студенти), преподаватели, 
служители, граждани от 
Свищов и страната. През 
последните пет години са 
проведени 151 мероприя-
тия с 3205 участника или 
средно по 30 прояви с 641 
участника в година. 

По повод 80-годишни-
ната си, СТД „Академик” 
ще проведе 80 километров 
велопреход в Румъния, а 
официалното честване на 
кръглата годишнина ще 
бъде на 03.06.2017 г. в мест-
ността „Узана”. На 16-18 юни 
ще се проведе изкачване 
на 10-те планински първен-
ци в 5 лъча, а през юли – на 
първенците на Румъния и 
Словения (Молдовяну и 
Триглав).

СТД "Академик"

80 години СТД „Академик”
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