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АКАДЕМИЯТА ТЪРЖЕСТВЕНО
ПОСРЕЩНА 83-Я ВИПУСК

В деня, когато се почитат
трите основни християнски
добродетели – Вяра, Надежда и Любов, в Стопанска академия тържествено
бе открита 83-та учебна
година. В аулата на свищовското висше училище, с аплодисменти бяха посрещнати ректорът доц. д-р Иван
Марчевски и придружаващите го специални гости:
Генчо Генчев – кмет на община Свищов; Ева Майдел –
евродепутат и президент на
най-голямата европейска
организация – Европейско
движение; Николай Дойнов
– председател на Съюза на
народните читалища и член
на Настоятелството на Стопанска академия; отец Михаил Миронов – свещеник в
Свищовска духовна околия.

Сред гостите на тържествената церемония бяха
още гл. ас. д-р Станислава
Стоянова – народен представител в 44 НС, член на
Комисията по образование
и науката, и преподавател
в Стопанска академия, д-р
Кристиян Кирилов – председател на ОбС – Свищов,
зам.-кметове, ръководители на институции, директори на училища, членове
на Клуб на ветераните при
СА, с председател проф. д-р
ик.н. В. Меразчиев.
С приветствено слово,
рек торът откри новата
учебна 2018-2019 година,
като подчерта, че първият
учебен ден е един от найвълнуващите моменти в
живота на академичната
общност в Свищов, защо-

то на този ден за пореден
път се рестартира академичното летоброене. В

бора” на търсещите усъвършенстване, на хората,
от които ще зависи в най-

обръщението си към първокурсниците, ректорът
заяви: „Вие избрахте да
се присъедините към „от-

голяма степен бъдещето
на страната ни. Избрахте
да учите не само в едно от
първите висши икономиче-

СA ще си партнира с
китайски университет

Стопанска академия ще си
партнира с китайския Университет по счетоводство и финанси –
Ликсин в Шанхай. Това стана ясно
при гостуването на 5-членна делегация от шанхайския университет

и подписването на меморандум
за разбирателство. В състава на
гостуващата делегация, водена от
проф. Ли Шипинг – председател
на Общото събрание на Университета, бяха деканът на изследователския институт, зам.-деканът
на факултета по счетоводство,
директорът и мениджърът-проекти на Международния отдел. От
страна на домакините, в работната среща участваха ректорът

на СА – доц. д-р Иван Марчевски, зам.-рек торът по учебна
дейност – проф. д-р Марияна
Божинова, деканите на факултети
„Финанси” и „Стопанска отчетност”, директорът на Центъра за
международна дейност. Проведената
работна среща бе
първата по рода си
и даде възможност
на представители
на двете висши училища да се запознаят и да обсъдят
в ъ з м ож н о с т и з а
задълбочаване на
сътрудничеството.
Сред конкретните дейности, които
те коментираха, са
обмен на студенти и преподаватели, и съвместно обучение на
студенти за получаване на двойна
диплома. По силата на сключен
договор по програма Еразъм+
за кредитна мобилност, през
учебната 2018/2019 г. ще бъдат
реализирани мобилности на един
студент и един преподавател от
шанхайския университет в СА, и
един свищовски преподавател в
китайския университет.

ски училища у нас, но и да
се образовате в Академия,
която винаги се е стремяла да поддържа високи
стандарти за качество на
обучението”. Доц. Марчевски подчерта, че всяка
година нараства броят на
чуждестранните студенти,
които се обучават по един
семестър в СА. Ежегодно
се увеличават и възможностите за свищовските
студенти да се обучават и
провеждат практики в чуждестранни университети
и партньорски организации. На всички студенти
ректорът пожела да бъдат
последователни при усвояване на знанията, да гледат
смело напред и да превръщат мечтите си в цели.
(На 2 стр.)

Генералният консул на
България в Чикаго посети СА
Генералният консул на Република България за Средния Запад в

САЩ, със седалище Чикаго – Иван
Анчев, посети Стопанска академия
и проведе среща с ректора, доц. д-р
Иван Марчевски. Основен акцент
при разговорите в първата по рода
си среща бяха възможностите за
контакти и партньорски взаимоотношения с американски университети. Сред целите на бъдещите
партньорства ще бъдат обмен на
студенти и преподаватели, и сключване на договори за съвместна
дейност. По време на срещата бяха

обсъдени и възможности за привличане интереса на българската
диаспора към обучение в България.
Ректорът представи направленията
и програмите, по които Стопанска
академия реализира обучение,
както и възможностите, които се
предлагат за чуждестранни студенти. Доц. Марчевски постави
въпроса за търсене на финансово
подпомагане чрез дарителство от
българи в САЩ за каузи в България, сред които и осигуряване на
стипендии за български студенти.
Дипломатът отговори, че ще направи всичко необходимо, за да се
инициира такава дейност и изрази
надежда, че подобни инициативи
ще имат положителен резултат.
Го с т ът п о с е т и А ка д е мични я
музей, където се запозна с историята на свищовското висше училище
и неговия дарител Димитър Ценов.
В посланието, което написа в почетната книга на Академията, Иван
Анчев пожела на преподавателите
и студентите „успешна академична
дейност на ползу роду и в прослава
на България”. Впечатлен от Стопанска академия и посрещането му,
дипломатът се ангажира да проучи
има ли в региона, за който отговаря,
възпитаници на свищовската Алма
матер и при наличие на дипломирани студенти, да съдейства за създаване на техен алумни клуб.
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С информационен ден бяха посрещнати Държавният план-прием
отново е реализиран 100 %
задочните първокурсници
С организиран информационен ден, Стопанска
академия официално посрещна първокурсниците от задочна форма на
обучение в ОКС „бакалавър”. В аулата на висшето
училище, новоприетите

платено обучение в задочна форма е по-голям
от приетите по държавна
поръчка задочни студенти. „Нашата мисия е да
пред лагаме обу чение,
отговарящо най-пълно
на потребностите на биз-

студенти, от името на ректора – доц. д-р Иван Марчевски, приветства зам.ректорът по учебна дейност, проф. д-р Марияна
Божинова. Тя подчерта,
че в резултат на успешно
реализираната Кандидатстудентска кампания
2018, одобрените места за
държавен план-прием в
ОКС „бакалавър” са заети
на 100 %, като броят на записаните първокурсници

неса и администрацията.
Учебни те планове, по
които ще се обучавате в
отделните специалности,
са одобрени от най-голямата работодателска
организация в страната
ни – Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България”,
заяви проф. Божинова.
Тя представи и деканите
на четири факултета, като
поясни кои специалности

се администрират от катедрите към съответния
факултет.
От името на деканите, приветствие към новоприетите студенти отправи проф. д-р Йордан
Василев – декан на факултет „Финанси”. Той запозна първокурсниците с
организацията на работа
и а д минис т риране на
факултетите, както и с
правилника за организация на учебния процес в
Стопанска академия.
Работата на академичните центрове и звена, с
които студентите ще контактуват по време на обучението си, представиха
ресорните ръководители
и администратори. Първокурсниците получиха
информация за услугите,
които ще могат да ползват
от Академичен център за
кариерно консултиране и
връзки с обществеността,
Академичен компютърен
център, Център за международна дейност, офис
„Студентска политика”,
Академична библиотека,
Център за професионално обучение. Представени бяха и важни за студентите рубрики от сайта
на Стопанска академия
www.uni-svishtov.bg.

Стопанска академия
о т н о в о р е а лизир а на
100% субсидирания от
държавата прием на студенти. Утвърденият от
МОН прием за академичната 2018-2019 година в
ОКС „бакалавър” е за 537
първокурсници в редовна
и задочна форми. Близо
1000 кандидат-студенти
се конк урираха за 441
места в редовно обучение
по държавна поръчка и 96
в задочно. Първокурсникът, приет с най-висок бал
в редовна форма – 29,95
(при максимален 30), е
Миглена Божидарова,
участвала в класирането
със сертификат от Национално ученическо състезание и избрала специалност „Финанси”. При
класирането за задочна
форма най-висок бал –
29,90 постигна Лилия Костова, кандидатствала с
оценка от държавен зрелостен изпит и записана
за обучение по специалност „Счетоводство и
контрол”.
Приемът на студенти в
ОКС „бакалавър” за академичната 2018-2019 г. е
по 15 перспективни и пазарноориентирани специалности – „Финанси”,
„Застраховане и социално дело”, „Счетоводство

и контрол”, „Стопански
и финансов контрол”,
„Бизнес статистика и
анализи” (само в редовна форма), „Маркетинг”,
„Управление на проекти”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”,
„Индустриален бизнес и
предприемачество”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”,
„Икономика на туризма”,
„Стопанско управление”,
„Публична администрация”.
Най-много новоприети студенти за учебната
2018-2019 г. има от областите Плевен, Софияград, Велико Търново,
Враца, София- област,
Монтана и Русе. Сред
мотивите да изберат свищовското висше училище, първокурсниците посочват високата оценка
на работодателите за
възпитаници на Стопанска академия и предпочитания при наемане на
работа, отличната репутация на дипломиралите
се, перспективните възможности за кариерна
реализация, престижа
на придобитото образование във висше икономическо училище с над
80-годишни традиции.

Академията тържествено посрещна 83-я випуск
(От 1 стр.)
С обръщение за здраве
и благоденствие на новия
випуск и свищовската
Алма матер, отец Михаил
отправи благопожелания
към цялата академична
общност. Сред присъстващите новоприети студенти бяха и първокурсници от Кипър и Украйна.
Поздравителни слова към
академичната общност
по повод откриването
на новата учебна година
произнесоха и официалните гости.
В рамките на тържествената церемония, по
традиция бяха наградени
отличниците на випуска
от ОКС „бакалавър”, на
които ректорът връчи почетен плакет, грамота и
парична награда в размер на 1000 лв. От дипломиралия се през 2018 г.
випуск, шестима души завършиха със среден успех
от следването и държавен изпит – отличен 6.00:
Яница Димитрова – спец.

„Бизнес информатика”;
Милена Георгиева – спец.
„Международни икономически отношения”; Кирил
Лучков – спец. „Счетоводство и контрол”; Николета Йорданова – спец.
СК; Рая Драгоева – спец.
„Финанси”; Станислава
Стоянова – спец. Финанси”. Милена Георгиева
от спец. МИО получи и
наградата на Общински
съвет – Свищов, която й
бе връчена от кмета Генчо
Генчев. Наградените отличници благодариха на
своите преподаватели и
увериха първокурсниците, че са направили найдобрия избор на висше
учебно заведение.
От името на Студентски съвет приветствие
к ъм първок урсниците,
към своите колеги и към
академичните преподаватели отправи Николета
Николаева. На получените поздравления, от
името на първокурсниците отговори Александра

Прокопиева, приета в
спец. „Икономика на туризма”, възпитаничка на

жи и през новата учебна
година да осигурява две
стипендии за студенти

ПДТГ „Д. Хадживасилев”
– Свищов.
По време на тържествената церемония бяха
обявени и други стипендии, които се предоставят
за свищовските студенти.
Николай Чернев – собственик на „Мусала Иншурънс Брокер” обяви, че
дружеството ще продъл-

от 3 и/или 4 курс в спец.
„Застраховане и социално дело”. Иван Иванов
– член на УС на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп” АД съобщи, че със
създадената стипендиантска програма „Млад
лидер”, компанията ще
продължи да подкрепя
ст уденти на СА в ОКС

„бакалавър” и „магистър”.
В края на тържественото откриване на новата учебна година в свищовското висше училище
бяха представени и част
от получените поздравителни адреси до академичната общност. След
церемонията ректорът и
официалните лица поднесоха цветя пред паметника на Дарителя – Димитър
Ценов.
В първия ден от новата учебна година за
новоприетите студенти
в редовна форма на обучение бе организирана
информационна среща,
на която бяха представени основните центрове и обслужващи звена,
с които студентите ще
контактуват по време на
обучението си. По-късно
първок урсниците бяха
посрещнати и от ръководителите и екипите на
катедрите, развиващи
съответните специа лности.
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Първия за България учебен кабинет по митнически контрол
и митническо представителство откри Стопанска академия
Свищовската академия е първото в България
висше училище, станало
част от Международната
мрежа на митническите
университети (INCU), а
от тази година е и част от
развиваната от Световната митническа организация инициатива WCO
Academy. Утвърдила се
като водещо висше учебно заведение в страната,
развиващо обучение по
митнически контрол и
митническо представителство, свищовската
академия откри и първия
в страната специализиран кабинет за обучение
на млади специалисти
в тази област. Това подчерта при официалното
откриване на специализирания учебен кабинет
проф. д-р Георги Иванов
– ръководител на катедра „Контрол и анализ
на стопанската дейност”
и зам.-ректор „Акредитация и управление на
качеството” на СА. Той
поясни, че кабинетът по
митнически контрол и
митническо представи-

телство е създаден по
идея на доц. д-р Момчил
Антов – преподавател
към катедрата, реализирана с помощта на целия
катедрен състав и Ака-

Ритуалното прерязване
на трикольорната лента
направиха ректорът на
СА – доц. д-р Иван Марчевски и Камен Данаилов – зам.-нача лник

демичния компют ърен
център.
Създаването на кабинета е подпомогнато от
Агенция „Митници” и дарения от представители
на спедиторския бранш
в страната, партньорски
институции, фирми и приятели на катедра КАСД,
представители на част от
които присъстваха и на
официалното откриване.

на Митница Русе. Сред
официалните гости бяха
Х рис т ина С танкова –
мениджър „Митнически
операции” DHL – България, Николай Ночев – управител на EUROSPED,
доц. д-р Милка Томева
– дългогодишен преподавател към катедра КАСД,
която преди повече от
20 години поставя основите на обучението по

Свищовски докторант с
топ кариера зад океана
Любомир Димитров, който
на 27.09.2018 г. защити в Стопанска академия докторска
степен по „Финанси“ с дисер-

тация за глобалните инвестиции в недвижими имоти (с
научен ръководител доц. д-р
Валентин Милинов), е поредният успешно реализирал се
свищовски възпитаник зад
граница. Той е мениджър в
компания, която управлява
портфолио за над 5 млрд. долара, включващо недвижими
инвестиционни имоти в САЩ,
Англия и Карибите.
Любомир Димитров е на
38 г., родом от София, но е
израснал в Русе. Завършва
бакалавърска степен по „Финанси“ в Стопанска академия

през 2002 г. След двугодишно
пребиваване в САЩ, по дистанционна програма през
2004-2005 г., получава и магистърска степен по „Финансов
мениджмънт“ в свищовската
Алма матер. Втора магистърска степен – по „Счетоводство и данъчно облагане“,
получава във Флорида Гълф
Коуст Университи през 2010 г
Стартовите стъпки в кариерата на свищовския финансист са свързани със сектор
недвижими имоти, к ъдето
бързо достига до позиция главен счетоводител на строителен предприемач, с над 2000
завършени имота в град Нейпълс, щата Флорида. Четири
години от професионалната
му реализация пък преминават в базирания в Клуинстън
водещ световен производител на захар – Юнайтед
Стейтс Шугар Корпорейшън,
където е бил старши финансов
анализатор. През 2014 г. се
премества със семейството
си на Каймановите острови, където постъпва в Дарт
Ентерпрайзес – компания,
управляваща портфолио на
стойност над 5 млрд. долара,
включващо недвижими инвес-

тиционни имоти в САЩ, Англия и Карибите. До преди две
години е бил старши финансов
анализатор, а в момента е ръководител на икономическия
отдел на компанията.
„Като американски гражданин направих проучване на
значителен брой докторски
програми по финанси в САЩ
и Европа. Съпоставяйки показателите качество спрямо
цена, изборът категорично
бе в полза на родната страна и финансовата катедра в
Свищов“, споделя Любомир
Димитров. Избира за своя
докторат свищовската финансова катедра не само защото
е първата в България, но найвече „заради хората и личния
ангажимент на катедрен колектив, научен ръководител
и академична институция“.
Той често споделя пред свои
колеги във Флорида и на Карибите, че подготовката му от
България по финанси е много
по-добра от тази на дипломанти от редица престижни
чуждестранни университети,
и не крие благодарността
си към преподавателите от
свищовското висше училище.
Катедра ФК

митнически контрол в
България.
В приветствието си
към всички допринесли
за създаването на специа лизирания у чебен
кабинет, ректорът подчерта, че с реализирането на този проект катедра КАСД показва как
се прави реална връзка
меж ду висшето образование и практиката.
Доц. Марчевски връчи
благодарствени писма
и плакети на фондация
„Димитър Ценов” за дарители на представителите на Агенция „Митници”, DHL – България и
EUROSPED. Катедреният
състав получи като подарък от доц. Томева първото споразумение между
СА и Агенция „Митници”,
сключено през 2002 г.,
и нейна лична колекция
от научна литература по
митнически контрол.
Пред присъстващите
студенти, преподаватели
и гости, доц. Антов представи необходимостта и
ползите от създаването
на кабинета, неговата

функционалност и демонстрира работата на
самата система. Той поясни, че инсталираната
компютърна техника ще
позволи на студентите да
използват специализиран софтуер за обработка на митнически документи, а чрез изградения
VPN-канал към тестовите
сървъри на Агенция „Митници”, процесът по митническото оформяне на
документите ще е напълно завършен. Сред конкретните ползи от осъществяването на проекта
са още: прилагане на
информационните технологии в учебния процес и
в научните изследвания
на академичния състав,
докторантите и студентите към катедра КАСД в
областта на митническия
контрол и митническото
представителство; възможности за съвместна
работа между преподаватели, студенти и представители на практиката
по конкретни проблеми и
зададени от практиката
казуси.

Академията дари компютри на
учебни заведения и институции
Стопанска академия за
пореден път подпомогна
учебни заведения и институции, като им предостави
безвъзмездно компютърни
конфигурации. Свищовското висше у чилище дари
употребявани компютри,
монитори и клавиатури на
ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, Дирекция „Социално подпомагане” и Първото
българско народно читалище „Еленка и Кирил Д.
Аврамови - 1856" в Свищов,
и на СУ „Христо Ботев” – гр.
Славяново, община Плевен. Решение за даренията
академичното ръководство
взима след получени писма
от ръководителите на училищата и институциите, в
които техниката е остаряла
или недостатъчна.
На свищовската т ър говска гимназия са предоставени 20 компютърни
конфиг урации, с които е
оборудван нов компютърен
кабинет и в него вече се
провежда учебна практика. Училището в Славяново
получи 15 конфигурации,
необходими за обособяване на компютърен кабинет
за обучителния процес на

учениците от начален курс.
Дирекция „Социално подпомагане“ потърси съдействие
от Стопанска академия във
връзка с необходимостта
от обезпечаване на всички
служители с необходимата
техника. С дарените 7 компютърни конфигурации ще
бъде подпомогната дейността на социалната служба по
предоставяне на съответните услуги, която е с териториален обхват общините
Свищов и Полски Тръмбеш.
Свищовското читалище получи една компютърна конфигурация, необходима за
дооборудване на Школата
по изкуства, в която е извършен основен ремонт и бе
официално открита в рамките на празника на града
„Свищовски лозници” 2018.
Стопанска академия години наред подпомага учебни заведения с дарения на
офис техника, която е запазена, но вече е морално
остаряла за обучение на
студентите. Компютърните
конфигурации обаче са подходящи за учебния процес в
средните училища и за ползване от административни
служители.
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Студенти на първия ректор се срещнаха
след 60 години
Възпитаници на Стопанска академия от випуск '1958 се срещнаха
отново в родната Алма
матер 60 години след
дипломирането си. Участниците в другарската
среща са били студенти на проф. Димит ър
Бъров – първи ректор
на Висшето търговско
у чи лище в Свищов и
един от изпълнителите
на завещанието на Димитър Ценов. Сред участниците в срещата бяха
отличници на випуска,
завърши ли раз лични
специалности, и бивши
преподаватели в Академията – професори и
доценти. Част от тях са
присъствали и на провежданите през годините регулярни срещи, но
други влязоха в родната
А лма матер за първи
път след дипломирането си. За всички гости

обаче това беше първата другарска среща, на
която бяха официално
посрещнати в аулата на
свищовското висше училище от представител
на академичното ръководство.
С „Добре дошли в родната Алма матер”, възпитаниците от випуск '1958
приветства доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор по студентска политика и институционални
комуникации. Той запозна гостите с актуални
въпроси от дневния ред
на Стопанска академия
и коментира проблемите
на висшето образование
в професионалните направления „Икономика”
и „Администрация и управление”. Зам.-ректорът представи и новости
при обучението на студентите по актуализирани учебни програми, с

Клуб „Перспективни търговци”
учреди катедра „Търговски бизнес”
Катедра „Търговски бизнес” учреди клуб „Перспективни търговци”, като
в учредителното събрание
участваха академичният
състав на катедрата и редовен докторант, студенти
от магистърски програми
„Мениджмънт на търговската дейност” и „Тър говско посредничество и
инвестиционно банкиране”, представители и специалисти от практиката.
Идеята за създаването
на клуба представи ръководителят на катедрата

– доц. д-р Светослав Илийчовски. Той поясни, че
Клубът се учредява с цел
осигуряване на практическа насоченост на обучението в образователните
продукти на катедра „Търговски бизнес” и активно
участие на възпитаниците
й в дейността на звеното
след тяхното дипломиране, както и за насърчаване
на диалога между студентите на катедрата и създа-

дената алумни група.
За председател на
клуба беше избрана доц.
д-р Симеонка Петрова,
а за секретар – доц. д-р
Теодора Филипова. Основните дейности на новоучредения клуб се проектират в следните направления:
• задълбочаване практическата насоченост на
образованието;
• стимулиране професионалната реализация на
студентите;
• развиване и укрепване

на извънаудиторната
екипна работа;
• установяване на партньорски отношения със
сходни студентски и професионални организации;
• изграждане на мрежа от
контакти с представители на бизнеса, държавни
институции и органи на
местно самоуправлениеи др.
Катедра ТБ

участието на представители на практиката. Той
сподели, че за поредна
година държавният план-

чение. Доц. Нинов подари на гостите значки и
рекламни материали на
родната Алма матер, и

прием на първокурсници
е реализиран 100%, като
се увеличава броят на
записаните студенти в
платена форма на обу-

изказа благодарност от
името на ръководството
и на академичната общност за тяхното постоянство при засвидетел-

стване на внимание и отношение към Стопанска
академия. Съдействие
за проведената среща
оказа доц. д-р.ик.н. Владинка Костова-Начева
– възпитаник на випуск
'19 5 8 и дъ лгогодишен
преподавател.
При посещението
в Академичния музей,
участниците в срещата
разгледаха актуализираната музейна експозиция
и си припомниха студентските години. Вълненията и приятните емоции от
срещата си по повод 60
години от завършването
им, те запечатаха в множество професионални
снимки пред сградата
на Ректората, паметника на Дарителя и други
емблематични места в
С топанска ака демия,
и си обещаха по-често
да се срещат в родната
Алма матер.

Световния ден на туризма отбелязаха
заедно студенти и преподаватели
Туристическа обиколка
на част от забележителностите в град Свищов
посветиха на Световния
ден на туризма – 27 септември, студенти от бакалавърска
специалност
„Ико н о м и к а
на туризма” и
от други специалности,
проявяващи
интерес към
туризма, магистърска
програма
„Икономка и
менид жмънт
на туризма” и
преподаватели от катедра
„Ико н о м и к а
и управление
на туризма”.
Нача ло на
обиколката бе паметникът на дарителите пред
Академията, а след това
маршрутът премина през:
църквата „Света Троица”
– построена от Кольо Фичето; Първо българско народно читалище „Еленка и
Кирил Д. Аврамови - 1856”;
Професионална държавна т ърговска гимназия
„Димитър Хадживасилев”;
Самоковлиевата къща с
експозицията „Градски
бит и култура”. Забележителностите на Свищов
представи Рени Илиева
– екскурзовод от Исторически музей – Свищов, а

студентите - първокурсници за първи път имаха
възможност да разгледат
тези места.
По време на обиколката беше припомнено, че

та сфери на обществения
живот. По повод мотото на
тазгодишното честване на
Световния ден на туризма
– „Туризмът и дигиталната
трансформация”, препо-

Световният ден на туризма се чества от 1980 г.
и се свързва с приемане
на устава на Световната организация по туризъм към ООН, а целта на
тази инициатива е да се
привлече вниманието на
международната общественост към значението на
туризма и неговата роля
за развитието на социалната, културната, икономическата и политическа-

даватели и студенти се
обединиха около становището, че нарастващото въздействие на технологиите и иновациите
в сферата на т уризма,
обществото и околната
среда има потенциал да
допринесе за устойчив
растеж, в съответствие с
целите на Световната туристическа организация
за устойчиво развитие на
туризма.
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