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„80 години Стопан-
ска академия „Димитър 
Апостолов Ценов”! 80 
години пътят на иконо-
мическото знание пре-
минава през Свищов, 
превърнал се в кауза 
на плеядата учени, из-
дигнали мечтата и въж-
деленията на нейния 
дарител, на основопо-
ложниците й, на хиляди-
те нейни възпитаници 
на висотата, от която 
ние продължаваме да 
храним изконната си 
гордост, че сме достой-
ни техни следовници”. 

С тези думи и фан-
фарни сигнали започна 
тържественото Общо 
събрание – естествен 
апогей на поредицата 
събития и инициативи, 
посветени на 80-годиш-
нината на свищовско-
то висше училище. В 
аулата на Стопанска 
академия с аплодис-
менти бяха посрещнати 
ректорът доц. д-р Иван 
Марчевски и придружа-
ващите го официални 
лица – председателят 
на Общото събрание 
проф. д-р Борислав Бо-
рисов, зам.-министъ-
рът на образованието 
проф. д-р Иван Димов, 
председателят на Съве-
та на ректорите проф. 
д-р инж. Любен Тотев, 
кметът на община Сви-
щов – Генчо Генчев, 
заместник-ректорите, 
зам.-председателят на 
Общото събрание, де-
каните на факултети и 
председателят на Сту-
дентски съвет. 

“Днес ние празнува-
ме, преизпълнени със 
заслужена гордост от 
това, че сме част от 
една кауза, посветена 
на най-ценното благо 
за всяко общество – 
образованието”, каза 
проф. Борисов откри-
вайки тържественото 
събрание. Той предста-
ви гостите, сред които 
бяха: проф. Тодор Танев 
– бивш министър на 
образованието; Тошко 
Тодоров – зам.-пред-
седател на Сметната 

палата; техни превъз-
ходителства послани-
ци, културни аташета и 
търговски представи-
тели на страни, с които 
Стопанска академия 
е в партньорски отно-
шения (посланиците 
на Палестина, Египет, 
Ирак, Алжир, Судан и 
врид посланиците на 
Сирия и Ливан); носи-
тели на титлата „Доктор 
хонорис кауза” на СА; 
представители на ака-
демични ръководства 
от университети-парт-
ньори от Русия, Украй-
на, Франция, Молдова, 
САЩ, Испания и други 
държави; ректори, де-
кани, академични пре-
подаватели и научни 
сътрудници от българ-
ски висши училища и 
БАН; бивши ректори на 
Стопанска академия; 
областни управители и 
кметове – възпитаници 
на СА; ръководители на 
стопански, финансови, 

застрахователни и оси-
гурителни институции; 
представители на фон-
дации – спомощество-
ватели на свищовското 
висше училище.

Тържественото си 
слово за 80-годишни-
ната на Стопанска ака-
демия ректорът, доц. 
д-р Иван Марчевски 
започна с цитат на ду-
мите на Дарителя Ди-
митър Ценов: „Аз имах 
една мечта – да напра-
вя нещо за родния си 
град, в който захванах 

своето търговско по-
прище и за българи-
на, комуто изглежда 
предстои още много 
културна борба, додето 
ще може да достигне 
своята справедлива, 
национална и човеш-
ка кауза”. Това скром-
но изповядва Ценов в 
писмото си до кмета 
на Свищов и, както под-
черта ректорът, полага 
основите на „любород-
ното си дело, като пре-
връща един копнеж, 
една идея в смисъл на 
живота си”. Доц. Мар-
чевски припомни как е 
било открито Висшето 
търговско училище в 
Свищов на 8 ноември 
1936 г. от Цар Борис III, 
носещо името на своя 
дарител. „Прозрението 
на един велик българин 
дарява Свищов и Бъл-
гария с уникален храм 
на познанието, където 
вече осем десетиле-
тия се обучават мисле-

щи, знаещи и можещи 
хора”, заяви доц. Мар-
чевски. Той припомни 
как се е развивала Сто-
панска академия през 
годините, през какви 
етапи е преминавала и 
какви научни школи са 
създадени в Свищов. 
Ректорът отдаде заслу-
жена почит на първос-
троителите на висше-
то училище – първият 
ректор и първите пре-
подаватели, постави-
ли високи академични 
стандарти, на техните 
последователи и на 
създателите на респек-
тиращите научни школи 
по застраховане, соци-
ално дело, финанси и 
счетоводство. 

По повод бележитата 
годишнина, ректорът 
връчи почетни плаке-
ти за особен принос и 
заслуги в развитието 
на висшето училище на 
преподаватели и парт-
ньори. Първият плакет 
бе присъден посмъртно 
на проф. д-р ик.н. Радко 
Радков – дългогогдишен 
преподавател, почетен 
гражданин на Свищов, 
краевед и изследова-
тел на историята на 
Стопанска академия. 

Наградата ректорът 
връчи на съпругата на 
проф. Радков, а зала-
та изрази почитта си 
със ставане на крака 
и бурни аплодисмен-
ти. Същото признание 
присъстващите на тър-
жественото събрание 

отдадоха и на другите 
наградени: проф. д-р 
Петко Петков – дълго-
годишен преподавател, 
бивш ръководител на 
катедра ОТИ и доайен 
на СА; проф. д-р ик.н. 
Димитър Панайотов и 
проф. д-р ик.н. Методи 
Кънев – дългогодишни 
преподаватели и бивши 
ректори; проф. д.ик.н. 
Нено Павлов – дълго-
годишен преподавател, 
бивш ректор и зам.-
председател на КФН; 
доц. д-р Георги Иванов 
– дългогодишен препо-
давател, бивш народен 
представител и бивш 
председател на Смет-
ната палата. Награди 
ректорът връчи и на две 
партньорски финансо-
ви организации – ЗАД 
„БУЛСТРАД ВИЕНА ИН-
ШУРЪНС ГРУП” и Об-
щинска банка АД.

80-ата годишнина на 
Стопанска академия бе 
уважена от министър-
председателя Бойко 
Борисов, от народни 
представители, евро-
депутати и десетки рек-
тори на висши учебни 
заведения в страната 
и чужбина, които из-
пратиха поздравителни 

адреси. Своите при-
ветствия поднесоха 
на самото честване и 
голяма част от гостите. 
Специален видео поз-
драв от Европейския 
парламент отправи бъл-
гарският евродепутат 
Ева Паунова.

80 ГОДИНИ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” 
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Тържествен концерт 
„80 години Стопанска 
академия „Димитър А. 
Ценов” се състоя за 
граждани и гости на Сви-
щов в салона на Първо 
българско читалище. 
Поздравително слово 
към гостите на празни-
ка на Академията и към 
свищовската обществе-
ност произнесе ректорът 
доц. д-р Иван Марчевски. 
Той изказа сърдечни бла-
годарности на гражда-
ните на Свищов, които 
по думите му са хора, 
многократно доказвали, 
че милеят за Стопанска 
академия. Словото на 
ректора бе последвано 
от химна на свищовското 
висше училище, в изпъл-
нение на Първи българ-
ски хор „Янко Мустаков” 
с диригент Елизабет Лю-
дмилова и корепетитор 
Бисера Друмева. Химнът 
е създаден преди 25 го-
дини по идея и текст на 

доц. Иван Тодоров – въз-
питаник на Академията 
от випуск 1972 и дългого-
дишен преподавател, и 
музика на маестро Тодор 

Кабакчиев – тогава ди-
ригент на ПБХ и почетен 
гражданин на Свищов. 
За първи път химнът е 
изпълнен от този хор на 
тържественото чества-
не на 55-годишнината 
на свищовската Алма 

матер и е предоставен 
от авторите като дарение 
на Стопанска академия. 

Концертна програма 
изнесе Академията за 

музикално, танцово и 
изобразително изкуство 
– Пловдив, чийто ректор 
проф. акад. Милчо Васи-
лев също бе сред гостите 
на тържеството. Възпи-
таниците на академията 
представиха различни 

жанрове на музикалното 
изкуство с изпълнения 
на соната за цигулка и 
китара, соната за чети-
ри ръце (на пиано), поп 
и джаз песни, дамско 
тромпетно трио. Фол-
клорната магия на бъл-
гарските песни и танци 
пресъздаде на сцената 
Академичният фолкло-
рен ансамбъл с главен 
художествен ръководи-
тел проф. М. Василев. Ве-
ликолепната „Празнична 
сюита”, която изпълниха 
танцьори, певици и му-
зиканти, многократно 
вдига на крака публика-
та в залата. С бурни ап-
лодисменти след всяко 
представяне на сцената, 
присъстващите изразя-
ваха искрените си бла-
годарности към възпи-
таници и преподаватели 
в АМТИИ. Тържественият 
концерт завърши с „Мно-
гая лета”, в изпълнение 
на Първи български хор.

Тържествен концерт „80 години Стопанска академия” 

Стопанска академия гос-
тува с изложба в градската 
художествена галерия. Екс-
позицията, посветена на 
80-годишнината на Акаде-
мията, откри зам.-ректорът 
по СПИК, доц. д-р Николай 
Нинов. Той поясни, че под-
редените над 20 уникални 
картини – живопис, графика 
и карикатура, представящи 
портрети и пейзажи, са по-
дарявани на Академията по 
различни поводи.  Акцент в 
експозицията бяха портрети 
на Димитър Ценов, рисувани 
от Иван Мърквичка и Ярослав 
Вешин – класици на българ-
ското изобразително изку-
ство от началото на XX век. 
Изложбата представи и твор-
би на проф. Васил Захариев 
– доайен на графиката в Бъл-
гария, Александър Божинов 
– виден свищовски художник, 
Борис Денев, Петър Урумов, 
Александър Добринов и други 
известни художници. 

Откриването на изложба-
та бе съпътствано с предста-
вяне на две книги, посветени 
на годишнината, чиито авто-
ри са свързали живота си с 
Висшето училище – „Поглед 
към съзидателите на Стопан-
ска академия „Д. А. Ценов” 
на проф. Петко Петков и 
„Дарителството – традиция 
и настояще в Стопанска 
академия „Д. А. Ценов” – гр. 
Свищов” на Пенка Маринова 
– дългогодишен уредник на 
Академичния музей и доц. 
Николай Живков.

Изложба в ХГ 
Академичният музей 

отбеляза 60-ата си го-
дишнина с обновена 
експозиция, която откри 
ректорът доц. Д-р Иван 
Марчевски. Висшето 
училище в Свищов е 
едно от малкото в Бъл-
гария, което има собст-
вен музей и именно с 
официалното откриване 
на обновената експози-
ция започнаха едносе-
дмичните тържествени 
прояви, посветени на 
80-годишнината на Сто-
панска академия. Автор 
на проекта за обновя-
ване на художестве -
но-пространственото 
оформление е д-р Илия 
Вълев от Регионален 
исторически музей – В. 
Търново.

Подредбата на об-
новената експозиция 
е по тематично-хроно-
логичен план и основ-
ни акценти в нея са: 
зараждането на иде-
ята и предпоставки-
те за създаването на 
висше училище в Сви-
щов; личността и делото 
на Дарителя Димитър 
Ценов; тържественото 
откриване на Висшето 
търговско училище и 
първите години след 
неговото създаване; 
развитието на ВФСИ 
до 1995 г., когато се пре-

именува на Стопанска 
академия и след това. 
Като граница между 
двата исторически пе-
риода е поместена нова 
витрина със символите 
на Академията – ста-
рото (червеното) и но-
вото (синьото) знаме, 

огърлицата на ректора, 
химна на Академията, 
студентската клетва, 
сребърната значка със 
златно покритие, която 
се връчва на завърши-
лите с пълно отличие 
още от първия випуск 
до днес. Важен акцент 
е витрина с имената 
на видни преподава-
тели и учени от Ака-
демията, създали и 
развили цели школи 
в областта на иконо-
миката, търговското 
право, мениджмънта. 

Нов момент е предста-
вянето на обществе-
ния и културен живот 
на студентите, техни 
инициативи, изяви, по-
стижения в страната и 
чужбина. Обособено е 
пространство с портре-
тите на всички ректори. 

Ремонтирани и освеже-
ни са библиотеката и 
писалищната маса на 
Димитър Ценов, които 
придават особена ат-
мосфера в залата. 

Колекцията от екс-
понати е допълнена 
от нови дарения сред 
които са дипломата, 
свидетелството и сту-
дентската лична карта 
на Георги Александров 
Дамянов, записан за 
студент в първия випуск 
през 1936 г., под албу-
мен № 1.

Академичният музей чества 60 години

ХИМН НА СА 
Водени от родолюби-

ви чувства, създадохме 
този химн и го даряваме 
на Стопанска академия 
„Димитър Апостолов 
Ценов” – Свищов в знак 
на преклонение пред 
нейното свято дело и 
с вяра, че то ще бъде 
продължено достойно 
от потомците ни.

АЛМА 
МАТЕР
Там, гдето Нове 
се простира
и гордо Дунав 
все се лее,
наш’та Алма 
Матер се издига
и ликът на Ценов 
грее.

Припев: 
Алма Матер, 
Алма матер!
Горди сме със 
тебе знай!
Свято ни е 
твоето име,
ще го пазим ние 
до край!

Ние помним 
славните дела
на синовете 
твои смели.
В нашите 
млади сърца
огън вечен 
ще гори.

Припев: ……………….

В Академията ни 
родна
блика вечно 
младостта
На науката 
благородна
ние тук сме 
крепостта.

Припев: ……………….
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Международна научна 
конференция на тема „Ико-
номическо благосъстояние 
чрез споделяне на знания” 
бе основен акцент в чест-
ванията на 80-годишнината 
от основаването на Стопан-
ска академия. Двудневният 
форум провокира за учас-
тие над 200 университетски 
преподаватели, изследо-
ватели и представители на 
практиката от седем дър-
жави. Откривайки конфе-
ренцията, ректорът доц. д-р 
Иван Марчевски заяви, че 
Стопанска академия има 
много сериозни традиции в 
научно-изследователската 
дейност и припомни, че сви-
щовското висше училище 
е основоположник на фун-
даментални школи в бъл-
гарската икономика. „Ние 
неможем да лежим само на 
стара слава. Трябва посто-
янно да работим, да държим 
ръка на пулса на времето 
и да бъдем в съзвучие със 
съвременните тенденции”, 

каза ректорът като поясни, 
че именно по тази причина 
Академията е инициира-
ла форума. По думите му, 
задачата, която стои пред 
работещите 
в сферата на 
изследвани-
ята е да гра-
дят мостове 
помежду си 
и да обменят 
знания, за да 
бъдат полез-
ни на цялото 
общество.

Работата 
на конферен-
цията проте-
че в една пле-
нарна сесия 
и 9 секции, 
разпределе-
ни в три тематични направ-
ления: „Икономика, държа-
ва, общество”, „Финанси, 
застраховане и отчетност” 
и „Бизнес, мениджмънт и 
маркетинг”. В нея взеха 
участие представители на 

висши училища от България, 
Молдова, Полша, Румъния, 
Руска федерация, Сърбия и 
Украйна. По време на пле-
нарната сесия бяха пред-

ставени и дискутирани три 
доклада, с акцент върху 
мястото и ролята на научно-
образователната дейност в 
променящия се динамичен 
свят, съвременните пре-
дизвикателства пред раз-

витието на глобалните ико-
номически системи, теоре-
тическите и практическите 
аспекти на социалните по-
литики на пазара на труда. 

Пленарните 
доклади из-
несоха проф. 
д-р ик. н. Ме-
тоди Кънев 
– бивш рек-
тор на СА, 
п р о ф .  д - р 
ик. н. Татяна 
Ор ехова – 
зам.-ректор 
на Донецки 
национален 
университет, 
Ук р а й н а  и 
проф. д.ик.н. 
д .в.н.  инж. 
Венелин Тер-

зиев от Русенски универси-
тет „Ангел Кънчев”. 

Представените за фору-
ма 187 доклада от 212 автори 
са публикувани в тритомен 
сборник по съответните те-
матични направления. 

„Проведената междуна-
родна научна конференция 
е ново стъпало към изясня-
ване на детайлите по пре-
хода на образователните 
институции, към ново ка-
чество на обучението и на 
тази основа – към прехода 
на обществата към устой-
чиво развитие, към нови 
концепции за общуване, към 
нов начин на живот”, заяви 
при закриване на форума 
зам.-ректорът по учебна 
дейност проф. д-р Марияна 
Божинова. По думите й, 
тази конференция е добър 
пример за дискусии, за об-
мяна на идеи, за извеждане 
на конкретни предложения, 
за систематизиране на ос-
новни, актуални, стратеги-
чески проблеми. Главните 
изводи и препоръки, обоб-
щени в заключителния до-
кумент, който участниците 
в международната научна 
конференция приеха, ще 
бъдат предоставените на за-
интересованите институции.

Международна конференция срещна учени от седем държави

Първата по рода си национал-
на среща на университетските 
центрове за кариерно консул-
тиране и развитие в страната се 
проведе в Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов”. Проявата бе 
инициирана от домакините и се 
състоя в рамките на тържестве-
ните чествания на 80-годишнина 
на Академията. Срещата-диску-
сия бе на тема „Кариерно кон-
султиране в 21 век - споделяне на 
практики, възможности и идеи”. 
В нея участваха представители 
на кариерните центрове на девет 
висши учебни заведения в стра-
ната – Технически университет – 
София, Технически университет 
– Варна, НВУ „Васил Левски” – В. 
Търново, Технически университет 
– Габрово, Тракийски универси-
тет – Стара Загора, Икономиче-
ски университет – Варна, Русен-
ски университет „Ангел Кънчев”, 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и 
Стопанска академия – Свищов.

С добре дошли в 80-годишно-
то свищовско висше училище, 
гостите приветстваха ректорът, 
доц. д-р Иван Марчевски, зам.-
ректорът по СПИК доц. д-р Ни-
колай Нинов (бивш директор на 
кариерния център при СА), пър-
вият ръководител на кариерния 
център, създаден през 2005 г. 
проф. д-р Красимир Шишманов. 
С пожелания за ползотворна 
работа, те изразиха надежда, че 
екипите на кариерните центрове 
ще създадат трайно приятелство, 
което да бъде полезно и за сами-

те тях, и за студентите на висшите 
училища в страната. В знак на 
признателност и благодарност за 
цялостния принос към развитие-
то на центъра, проф. Шишманов 
получи грамота, която му връчи 
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева 
– Христова, главен координатор 
на Академичен център за кари-
ерно консултиране и връзки с 
обществеността. Като ръково-
дител на настоящия екип на цен-
търа, тя сподели какви дейности 
се осъществяват и какви услуги 
се предоставят за свищовските 
студенти.

Всеки гост представи екипа, 
структурата на центъра и не-
говото позициониране в упра-
вленската йерархия в съответ-
ното висше училище. Участни-
ците споделиха добри практики 
от своя опит, обмениха идеи за 
възможни съвместни дейности и 
работа по проекти. Споделен бе 
опит от управлението и реали-
зирането на проект „Студентски 
практики”. Дискутирани бяха и 
специфични проблеми, свър-
зани с това, как студентите да 
бъдат по-активната страна при 
регистрирането им и ползва-
нето на предлаганите услугите. 
Участниците във форума решиха 
той да се превърне в традицион-
на годишна национална среща 
на университетските центрове 
за кариерно консултиране и 
развитие в страната, която да 
се провежда в Стопанска ака-
демия. 

Национална среща на университетските кариерни 
центрове се проведе в Стопанска академия Съветът на ректорите на висши-

те училища в Р България проведе 
изнесено заседание в Свищов по 
повод 80-годишнината на Стопан-
ска академия. Сред участниците в 
заседанието бяха още зам.-минис-
търът на образованието и науката 
проф. дтн Иван Димов, началникът 
на отдел „Финансиране на висшето 
образование и студентско креди-
тиране” в МОН Валери Коцовски, 
директорът на дирекция „Висше 
образование” към МОН доц. д-р 
Мария Фъртунова, главният дирек-
тор на дирекцията за структурните 
фондове към МОН Иван Модев.

Като домакин, гостите привет-
ства ректорът на Стопанска ака-
демия доц. д-р Иван Марчевски. 

Той подчерта, че провеждането на 
заседанието в Свищов е чест за 
Висшето училище и изрази надеж-
да, че по този начин Академията 
ще допринесе за решаването на 
важни въпроси, свързани с висше-
то образование в България.

Председателят на Съвета на 
ректорите, проф. д-р инж. Любен 
Тотев благодари на Стопанска 
академия за любезното съдей-
ствие и предоставените условия 
за работната среща. По покана на 
ректора, проф. Димов, проф. Тотев 
и други участници в заседанието 
на Съвета на ректорите бяха сред 
гостите на тържественото честване 
на 80-годишнината на свищовската 
академия.

Съветът на ректорите заседава в Свищов

С тържествено шествие и поклонение пред гроба
на Дарителя, Стопанска академия чества 

патронния празник – 8 ноември
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Ден на Асоциацията 
на възпитаниците на Сто-
панска академия и Ден 
на отворени врати съ-
браха бивши и бъдещи 
възпитаници заедно в 
аулата на свищовското 
висше училище. Двете 
прояви, организирани от 
Академичен център за 
кариерно консултиране и 
връзки с обществеността 
(АЦККВО), бяха част от 
честванията на 80-годиш-
нината на Академията и в 
тях участваха възпитани-
ци от различни випуски 
и специалности, ученици 
от свищовски училища, 
гимназисти от Враца. 
Приветствия към гости-
те отправиха ректорът 
доц. д-р Иван Марчевски, 
зам.-ректорът доц. д-р 
Николай Нинов и проф. 
д-р Иван Върбанов – ини-
циатор за създаване на 
Алумни асоциацията. За 
цялостен принос към раз-
витието на Асоциацията, 
Проф. Върбанов бе отли-
чен с грамота, която му 
връчи гл. ас. д-р Момчил 
Антов – настоящ коорди-
натор на секция „Алумни” 
към АЦККВО. 

Председатели и чле-
нове на най-активните 
алумни клубове споде-
лиха какви дейности осъ-

ществяват и коментира-
ха идеи за бъдещата си 
работа, насочена към 
подпомагане на насто-
ящите студенти. По повод 
80-годишнината, бившите 

възпитаници на Академи-
ята засадиха дърво пред 
сградата на Ректората 
и решиха всяка година 
да провеждат Ден на 
Алумни асоциацията. По 
думите им, тази среща е 
била изпълнена с много 
трепет и вълнения от това 
да се завърнат в родната 
Алма матер, да се срещ-
нат с преподаватели и 
приятели от студентски-
те години, да седнат на 
познатите скамейки и 
да си припомнят какво е 
било по тяхно време.

Денят на отворените 
врати даде възможност 
на гостуващите ученици 
да се потопят в акаде-
мичната атмосфера, да 
почувстват академичния 

дух и заряд като се срещ-
нат с представители на 
академичната общност, 
разгледат аудиторната 
инфраструктура и по -
сетят основни обекти 
в академичния кампус. 
Сред атракциите за най-
малките посетители бяха 
снимки с академични ба-
рети и шалчета в музея и 
пред сградата на Ректо-
рата, забавни състеза-
телни игри и викторина в 
Академичната библиоте-
ка, лакомства и подаръ-
ци от домакините. 

Бъдещи и бивши възпитаници на 
Академията празнуваха заедно

Турнир по спортна стрелба организираха за 
свищовските студенти ръководството на Стопанска 
академия, Студентски съвет и катедра „Физическо 
възпитание и спорт”. В спортната проява, посветена 
на 80-годишнината на Академията, участваха студенти 
от различни курсове и специалности. С пожелания 
към участниците за точен мерник и нетрепваща ръка, 
турнира откри зам.-ректорът по студентска политика и 
институционални комуникации доц. д-р Николай Нинов. 
Успешно представяне пожелаха и гостите на проявата – 
зам.-ректорът проф. д-р Георги Иванов, председателят 
на Студентски съвет и преподаватели. Като ръководител 
на катедра КАСД, проф. Иванов припомни, че от 
създаването на специалност „Стопански и финансов 
контрол” в Академияте се провежда нетрадиционно за 
икономическо висше училище обучение – в програмата 
по физическо за студентите от тази специалност е 
включено обучение по спортна стрелба и бойни изкуства 
с цел самоотбрана. 

Сред участниците в турнира, най-точен мерник с 
пневматичен пистолет от 10 метра демонстрираха 
студенти от спец. „Счетоводство и контрол”. Първо място 
завоюва четвъртокурсникът Йосиф Ружин, следван от 
неговия колега Хасан Хасан, а на трето място се класира 
първокурсникът Любослав Лазаров. Единствената дама, 
която се включи в надпреварата бе Марияна Кръстева – 
4 курс, спец. „Финанси”. Наградите връчи председателят 
на Студентски съвет – Васил .Филев..

Счетоводители спечелиха 
турнира по спортна стрелба

Организираното ту-
ристическо движение в 
Стопанска академия за-
почва още със създаване-

то на Висшето търговско 
училище в Свищов. Като 
студентско туристическо 
дружество е основано 
през лятото на 1937 г.

На 80-годишнината на 
Стопанска академия ту-
ристическото дружество 
посвети поредица прояви, 

сред които бяха изкачва-
ния на планински върхове 
в България и чужбина. 
Група, водена от Кирил 

Стоянов – директор на 
Академичния компютърен 
център, покори връх Фен-
гари в планината Саос на 
гръцкия остров Самотра-
ки. В туристически пре-
ход по старопланинското 
било, близо 40 от чле-
новете на дружеството 

преминаха от гр. Тетевен 
през х. Момина поляна, 
х. Бенковски, х. Вежен с 
изкачване на двухиляд-
ниците вр. Братанеца и 
вр. Вежен. На кръглата 
годишнина бе посветен и 
традиционният събор на 
ветераните на СТД „Ака-
демик”, част от които са 
завършили преди 20-30 
години и водеха със себе 
си деца и внуци. Заедно 
със секретаря на друже-
ството Николай Нейков, 
ветераните си припомни-
ха изминати през години-
те маршрути и покорени 
върхове, забавни момен-
ти и любими песни.

Покоряване на върхове посвети СТД „Академик” 
на 80-годишнината на Стопанска академия

80-годишнината на Стопанска академия бе 
повод Свищов да бъде домакин на Националния 
университетски шампионат по тенис на маса. В 
есенния дял на първенството участваха студенти 
от 10 висши учебни заведения: НСА „Васил Лев-
ски” – София; Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски”; Медицински университет 
– Плевен; Пловдивски университет „Паисий Хилен-
дарски”; РУ „Ангел Кънчев”; УНСС; Югозападен 
университет „Неофит Рилски”; Химикотехнологичен 
и металургичен университет – София; Технически 
университет – София; СА „Д. А. Ценов“. 

Официални гости на откриването на първен-
ството бяха ректорът доц. д-р Иван Марчевски, 
зам.-ректорът доц. Николай Нинов, ръководителят 
на катедра „Физическо възпитание и спорт” – доц. 
д-р Христофор Стоянов, зам.- кметът на Борислав 
Замфиров, председателят на Общинския съвет д-р 
Кристиян Кирилов, Николай Константинов – дълго-
годишен спортен деятел. Те приветстваха участни-
ците в националния шампионат, като им пожелаха 
спортсменска игра и най-добро представяне. Ни-
колай Константинов припомни върховите спортни 
постижения на студенти, представяли през годи-
ните Стопанска академия и Свищов в национални 
и международни състезания, завоювали шампи-
онски титли и други престижни отличия. Препода-
вателите, водещи участващите отбори, поднесоха 
поздравителни адреси по повод празника на СА, 
а ректорът връчи на всеки отбор юбилеен плакет 
„80 години Академия за можещи”.

Според регламента на Националния универси-
тетски шампионат по тенис на маса, надпреварата 
бе отборна. През есента се играят половината от 
кръговете, а през пролетта в рамките на студент-
ската Универсиада ще се доиграе останалата 
част и ще бъдат връчени наградите на призьорите. 
Турнирът е с ранг на национално първенство, из-
ключително силен е и част от участващите в него 
студенти са настоящи шампиони на България и 
национални състезатели.

Национален университетски шампионат 
по тенис на маса се проведе в Свищов


