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Ново партньорство реализира 
СА с университет в Турция

Ректорът представи България и Европа 
на международен форум в Китай

Национа лна кръгла 
маса на тема „80 години 
академично преподаване 
по застраховане и соци-
ално дело. 70 години спе-
циалност „Застраховане-
то и социалното дело” 80 
години традиции, лидер-
ство, предизвикателства” 
се проведе в Стопанска 
академия, организирана 
от катедра „Застраховане 
и социално дело”. Сред 
гостите на събитието бяха 
зам.-министърът на МОН – 
д-р Петър Николов и пред-
седателите на асоциации 
и фондация – съорганиза-
тори на събитието: Светла 
Несторова – председател 
на УС на Асоциацията на 
българските застрахова-
тели; д-р Никола Абаджи-
ев – председател на УС 
на Българска асоциация 
на дружествата за допъл-
нително пенсионно оси-
гуряване; Костадин Пеев 
– председател на УС на 
Асоциацията на застрахо-
вателните брокери в Бъл-
гария; проф. д. ик. н. Нено 
Павлов – председател на 
УС на фондация „Проф. д-р 
Велеслав Гаврийски”.

Юбилеен доклад „Не-

преходността на акаде-
мичното наследство на 
Стопанска академия в 
застраховането”, изне -
соха съвместно проф. Н. 
Павлов, в качеството му 

на бивш ръководител на 
катедрата-организатор и 
настоящият й ръководи-
тел доц. д-р Румен Еру-
салимов. С доклада бе 
направен задълбочен ис-
торически очерк на раз-
витието на специалността 
и едноименната катедра 
ЗСД, отбелязани бяха за-
слугите и приноса на пър-
востроителите, предста-
вено бе и съвременното 

състояние на спец. ЗСД и 
на едноименната катедра. 
„За Стопанска академия 
е много важно да събира 
регулярно, както се случва 
през последните 20 години, 

елита на застрахователния 
бизнес и елита на акаде-
мичния състав, изследващ 
тази област”, заяви доц. 
д-р Тодор Кръстевич в 
приветствието, което под-
несе към организаторите 
и участниците в национал-
ната кръгла маса от името 
на ректора – доц. д-р Иван 
Марчевски и академичното 
ръководство. Значимост-
та на застрахователния 

бранш за обществото и 
приноса на свищовската 
застрахователна школа 
подчертаха в приветствия-
та си и официалните гости 
на форума.

Националната кръгла 
маса започна с пленар-
на сесия, в която бяха 
представени три доклада 
на изявени специалисти 
от застрахователната и 
осигурителната теория и 
практика. За проблемите 
и предизвикателствата 
пред застраховането в 
България за периода 2018-
2020 г. говори Антоанета 
Димоларова – юридически 

съветник на АБЗ. Новите 
европейски измерения на 
допълнителното пенсион-
но осигуряване в страна-
та представи д-р Николай 
Славчев – главен методо-
лог на БАДДПО. Своите 
спомени за развитието на 
специалността и катедрата 
сподели дългогодишният 
ръководител на катедра 
ЗСД, проф. д. ик. н. Христо 
Драганов. Неговият доклад 
беше посветен на отлага-
ната дълги години у нас 
система „Бонус-Малус” 
при застраховките „Граж-
данска отговорност”. На-
учно-практическият форум 
продължи в два тематични 
панела – „Пазарните и из-
вънпазарни предизвика-
телства пред устойчивото 
развитие на застрахова-
нето в България” и „Па-
зарните и извънпазарни 
предизвикателства пред 
устойчивото развитие на 
осигурителния сектор в 
България”. В тях бяха из-
несени 24 доклада от пред-
ставители на академична-
та общност от различни 
български университети 
и на застрахователната и 
осигурителната практика.

Ректорите на СА „Д. А. 
Ценов” и Университет „18 
март Чанаккале” подписаха 
протокол за сътрудничество, 
одобрен от Министерството 
на образованието в Турция. 
Документът, подписан от 
доц. д-р Иван Марчевски и 
проф. д-р Юджел Аджер, по-
ставя началото на 5-годишно 
сътрудничество между двете 
висши училища в областта 
на науката и образованието. 
Сред предвидените дейнос-
ти са обмен на студенти, 
преподаватели и научни 
публикации, провеждане 
на съвместни конференции 
и семинари, включване в 
изследователски проекти. 

Инициативата за това съ-
трудничество стартира през 
м. май 2018 г., когато ас. д-р 
Танер Исмаилов от катедра 
„Финанси и кредит” при 
Стопанска академия реали-
зира мобилност по програма 

„Еразъм+” в турския универ-
ситет с цел преподаване. 
При проведени срещи на 
свищовския преподавател 
с представители на ръко-
водството на този водещ за 
Турция университет, обуча-
ващ над 50 хиляди студенти, 
са обсъдени възможности 
за обучение на студенти за 
„двойна диплома“ и иници-
ативи на междукатедрено 
ниво на проектна основа. 
По-късно, при реализиране 
на мобилност по програма 
„Еразъм+” на академичните 
преподаватели от Свищов – 
доц. д-р Галина Чиприянова 
и гл. ас. д-р Ралица Данче-
ва от катедра „Счетоводна 
отчетност”, са подписани 
и договорите за сътрудни-
чество между 14 катедри 
от Стопанска академия и 
икономическия факултет 
на Университет „18 март Ча-
наккале”.

Ректорът на Стопанска 
академия участва във форум 
на ръководителите на меж-
дународни университети, 
който се проведе в най-
големия град на Китай – 
Шанхай. Доц. д-р Иван 
Марчевски бе поканен 
като основен докладчик, 
заедно с ректори и прези-
денти на други 12 държавни 
и частни висши училища 
от Китай, САЩ, Япония и 
Тайван. Международният 
форум, който събра над 500 
участници, бе на тема „Но-
вата епоха, новите финан-
си, новото образование: 
предизвикателства и нови 
тенденции във висшето об-
разование по икономика”. 
Докладчиците запознаха 
участниците с предизви-
кателствата, които стоят 
пред ръководените от тях 
университети и стъпките, 
които предприемат, за 

да се адаптират висшите 
училища към новите фи-
нансови и образователни 
реалности. Доц. Марчев-

ски бе единственият рек-
тор на висше училище от 
Европа, който участва във 
форума като основен док-
ладчик. Презентацията на 
доц. Марчевски бе на тема 
„Предизвикателства пред 

висшето икономическо 
образование в страните от 
Източна Европа”. 

Международният форум 

бе част от проявите, посве-
тени на 90-годишнината на 
Университета по счетовод-
ство и финанси – Ликсин 
в Шанхай, с който СА има 
подписан меморандум за 
разбирателство.
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Стартира КСК 2019 Развитието на българското 
земеделие срещна теоретици
и практици на форуми в Свищов

Представиха статистически 
измерения на бедността и 
социалното изключване в България 

Кръгла маса на тема 
„Проблеми и перспективи 
за развитие на земеде-
лието в България”, която 
се проведе в Стопанска 
академия, предизвика за 

участие над 40 предста-
вители на практиката и 
десетки представители 
на академичната общност. 
Форумът, организиран от 
катедра „Аграрна иконо-
мика”, бе посветен на 25 г. 
от създаването на съвре-
менните земеделски коо-
перации и изграждането 
на Национален съюз на 
земеделските кооперации 
(НСЗК) в България. Сред 
гостите и участниците 
бяха ректорът доц. д-р 
Иван Марчевски, Анелия 

Димитрова – зам.-кмет на 
община Свищов, Георги 
Праматаров – директор 
на дирекция „Директни 
плащания и идентифи -
кация на земеделските 

парцели” към МЗХГ, Явор 
Гечев – председател на 
НСЗК в България, Албена 
Симеонова – председа-
тел на Българска асоциа-
ция „Биопродукти”, Пепо 
Петров – изп. директор 
на Фондация за околна 
среда и земеделие. Във 
форума участваха пред-
седатели на областни и 
регионални съюзи на зе-
меделските кооперации, 
председатели на ЗК и зе-
меделски производители. 
Кръглата маса откри доц. 

д-р Марина Николова – 
ръководител на катедра 
АИ. Тя подчерта, че те-
мата на форума е и ще 
бъде винаги актуална, тъй 
като аграрният сектор е 
важен и приоритетен за 
икономиката на страната 
ни. В рамките на форума 
представителите на прак-
тиката и научните среди 
дискутираха актуалните 
въпроси за развитието на 
българското земеделие.

След научния форум, 
катедрата организира (за 
втора поредна година, 
съвместно с община Сви-
щов) „Есенен фермерски 
пазар”, в който участваха 
над 30 производители от 
региона. На своите щан-
дове те поднесоха на посе-
тителите повече от 50 вида 
продукти – дарове на пло-
дородната златна есен и 
резултат от неуморния им 
труд. По повод професио-
налния празник на земе-
делската наука (25.10.2018 
г.), катедра АИ организира 
публична лекция на тема 
„Връзка между научните 
изследвания и развитието 
на бизнес-организациите 
в селското стопанство”. 
Гост-лектор бе Михаил 
Билев – председател на 
Русенска земеделска ка-
мара.

Кандидатстудентска 
кампания 2019 стар -
тира за Стопанска 
академия с участие в 
първото Изложение 
на университетите и 
колежите, организира-
но в град Казанлък от 
Младежки общински 
съвет. В националния 
форум участваха 17 
висши училища от стра-
ната и представители 
на Дирекция „Бюро по 
труда” – Казанлък.

Стопанска академия 
представиха гл. ас. д-р 
Юлиян Господинов – ко-
ординатор „Образова-
телен маркетинг” към 
Академичен център за 
кариерно консултира-
не и връзки с общест-
веността, и Симона 
Цветкова – инспектор в 
отдел „Бакалавърско и 
магистърско обучение”. 
На специализирания 
щанд на свищовското 
висше училище, който 
привлече интереса на 
голям брой посетители, 
младите хора получиха 
актуална информация 
за условията за кан-
дидатстване и приема 
за учебната 2019-2020 
г. Представителите на 
Стопанска академия 
най-често получава-
ха въпроси, свърза-
ни с предимствата на 
обучението в свищов-
ското висше училище, 

съдържанието на об-
разователното порт-
фолио, условията за 
кандидатстване, сро-
ковете за подаване на 
документи, цената на 
обучението и начини-
те за кандидатстване. 
Интерес у тях пробу-
диха и презентира-
ните възможности за 
студентска активност, 
участие в програма 
„Еразъм+”, наличните 
опции за международ-
ните студентски бри-
гади и летни практики, 
кариерното консулти-
ране, и не на последно 
място по важност – 
финансовите стимули 
и социално-битовите 
условия, които СА „Д. 
А. Ценов” – Свищов 
предлага на своите 
възпитаници.

Кандидатстудентска 
кампания 2019 за Сто-
панска академия ще 
продължи с участие в 
сходно мероприятие, 
организирано в гр. Пер-
ник (6 ноември 2018 г.), 
провеждане на пла-
нуваните Национални 
ученически състезания 
в областта на икономи-
ката, администрацията 
и управлението, както 
и в превърналите се в 
традиция посещения 
и презентации в сред-
ните училища в цялата 
страна.

В Международния ден на статис-
тиката (20.10.2018 г.), екипът на Про-
ект № 14-2018 „Измерения на бед-
ността в България – статистически ас-
пекти” организира кръгла маса, с цел 
представяне на резултати от прове-
дено изследване. Форумът бе открит 
от проф. д-р Поля Ангелова, ръково-
дител на проекта и на катедра „Ма-
тематика и статистика“. Тя сподели, 
че възможностите, които предоставя 
социално-икономическата статисти-
ка за разработване на система от по-
казатели за измерване на бедността 
и приложението на статистическите 
методи за анализ са мотивирали еки-
па на проектната идея да изследва 
статистическите аспекти на бедност-
та в България. 

В рамките на кръглата маса беше 
презентиран сборникът от науч-
ни разработки на изследователския 
екип и на студенти-третокурсници от 
спец. „Статистика и иконометрия”. 
Проф. Ангелова направи сравните-
лен анализ на индикаторите за оцен-
ка на бедността в България и ЕС. Ин-
формационните аспекти на статисти-

ческото изследване на бедността из-
ясни доц. д-р Маргарита Шопова. Гл. 
ас. д-р Тихомир Върбанов представи 
изследване на факторната обусло-
веност на бедността. Динамиката на 
коефициента на Джини за България, 
един от измерителите на бедността, 
беше описана от магистър Иванка 
Цветанова. Студентските разработки 
представиха регионалните аспекти 
на бедността чрез описателен анализ 
на динамиката на група индикатори 
за оценка на бедността и социално-
то изключване за шестте района на 
планиране в България. Участниците 
в кръглата маса се обединиха око-
ло становището, че отразяването на 
получените резултати от изследва-
нето в научен продукт е оригинално 
по своята идея и план за реализа-
ция, тъй като се отнася до актуален 
проблем на съвременното общество 
– бедността и свързаните с нея не-
гативни икономически, социални и 
демографски последици, а приложе-
нието на многомерни статистически 
методи за анализ определя неговия 
иновативен характер. 

Кръгла маса на тема „Съвремен-
ни измерения на управлението на 
туристическа дестинация България” 
събра в Стопанска академия научни 
изследователи и представители на 
практиката в туристическия бранш. 
Форумът се проведе с цел пред-
ставяне на резултатите от проведе-
но проучване по едноименен про-
ект, реализиран от екип на катедра 
„Икономика и управление на тури-
зма”, под ръководството на проф. 
д-р Марияна Божинова – зам.-рек-
тор на Академията и преподавател 
към катедрата. Във форума участ-
ваха академични преподаватели и 
студенти, представители на общи-
на Свищов, Туристически информа-
ционен център, Исторически музей, 
неправителствени организации, 
развиващи дейност в сферата на 
туризма, туроператори, хотелиери, 
ресторантьори. 

Проектният екип представи ре-
зултатите от анкетни проучвания, 
осъществени в шест администра-
тивни области, за които са разра-
ботени два вида анкетни карти – за 
туристи и за експерти от общински 
и областни администрации, отго-
варящи за развитието на туризма. 
В проучването са участвали турис-

ти от България и от около 10 други 
държави. 

Обобщените данни за области-
те Пловдив и Пазарджик предста-
ви ас. д-р Любомира Тодорова, като 
анализира състоянието на туризма 
в Пловдив и Велинград. Докторант 
Кристина Георгиева презентира ре-
зултатите от проведените проучва-
ния в различни туристически дести-
нации – Поморие и Созопол в обл. 
Бургас, шест общини в обл. Добрич, 
където по крайбрежието им се раз-
вива морски туризъм, обл. Велико 
Търново (община В. Търново) и об-
щина Трявна в обл. Габрово. Анали-
зите от проведеното изследване ще 
бъдат предоставени на министъра 
на туризма, Николина Ангелкова. 

Участниците в кръглата маса дис-
кутираха основните проблеми в  об-
ластта на туризма в България и въз-
можностите за развитие на туризъм 
в Свищов. Представители на биз-
неса отправиха предложения към 
студентите от специалността и ма-
гистърската програма, развивани 
от катедрата-домакин, за провеж-
дане на практика и трупане на опит 
в сферата на туризма. Споделени 
бяха и конкретни идеи за нови на-
чинания.

Управлението на туристическа 
дестинация България дискутираха в СА
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Академията участва във форум 
с министъра на икономиката

Пощенска банка, съв-
местно с катедра „Финанси 
и кредит” и катедра „Счето-
водна отчетност” при Сто-
панска академия организи-
раха майсторски клас „Фи-
нансово-счетоводно обра-
зование и банкова кариера”. 
Във форума участваха сту-
денти от 3-ти и 4-ти курс на 
специалностите „Финанси” 
и „Счетоводство и контрол”, 
магистри и докторанти към 
катедрите-организатори. 
Гост-лектори бяха Емил Ге-
оргиев – началник управле-
ние „Човешки ресурси” и Бо-
рислав Попов – началник уп-
равление „Персонално бан-
киране и депозити”, който е 
възпитаник на свищовското 
висше училище. В срещата 
участваха още Стефан Кос-
тов – регионален управител 
за Северна България и Ми-
рослав Димитров – управи-
тел, клон Свищов. При прис-
тигането си в Свищов гости-
те проведоха кратка среща 
с проф. д-р Марияна Божи-
нова – зам.-ректор „Учеб-

на дейност”, на която двете 
страни подчертаха важност-
та на партньорството между 
висшите училища и бизнеса. 

В началото на майстор-
ския клас Емил Георгиев 
представи историята на По-
щенска банка, първите й 

стъпки през 1991 г. и ней-
ното развитие до днешна-
та „Юробанк България” АД, 
като подчерта, че това е пе-
тата по активи банка в Бъл-
гария. Говорейки за структу-
рата на банката, той пред-

стави механизма на работа, 
атмосферата и качествата на 
служителите, които се ценят 
най-много от ръководство-
то. Студентите бяха запоз-
нати с различните работни 
позиции в един банков клон 
и получиха ценни съвети как 

могат да изберат подходя-
щата за тях според собстве-
ните им интереси.

Началникът на управле-
ние „Персонално банкиране 
и депозити” обърна внима-
ние на участниците в май-

сторския клас на промени-
те, които настъпват в бизне-
са и при потребителите. Бо-
рислав Попов демонстрира 
с примери как технологиите 
и дигитализацията проме-
нят бизнеса и прилаганите 
бизнес модели от фирми и 

корпорации, които оглавя-
ват световните топ класа-
ции. Той поясни как се про-
меня поведението на потре-
бителите и как се развиват 
през годините техните очак-
вания. С особено вълнение 

Борислав Попов припомни 
и моменти от студентския си 
живот в Свищов, където за-
вършва „Финанси” с профил 
„Банково дело” през 1997 г., 
а след дипломирането по-
стъпва на работа в банкова-
та сфера.

Ръководителите на двете 
катедри – проф. д-р Андрей 
Захариев (катедра „Финанси 
и кредит”) и проф. д-р Ата-
нас Атанасов (катедра „Сче-
товодна отчетност”) връчи-
ха на представителите на 
Пощенска банка две папки 
с детайлна информация за 
над 50 студенти и докторан-
ти, проявяващи интерес към 
кариера в банковия сектор. 
Програмата на екипа на По-
щенска банка продължи с 
кръгла маса, в която участ-
ваха преподаватели и док-
торанти, с фокус стандар-
тите за качество при обуче-
нието в спец. „Финанси” и 
спец. „Счетоводство и кон-
трол” за успешна професио-
нална реализация в банко-
вата сфера. 

Стопанска академия бе 
представена на форум, ор-
ганизиран от общинското 
ръководство по повод 1 но-
ември – Деня на народните 
будители, в който участва 
и министърът на икономи-
ката, Емил Караниколов. 

Зам.-ректорът по студент-
ска политика и институ-
ционални комуникации – 
доц. д-р Николай Нинов, 
бе поканен да представи 
свищовското висше учили-
ще в кръгла маса на тема 
„ Образование, бизнес, 
местна власт”. Във форума 
участваха представители 
на общинска администра-
ция, свищовски училища и 
местния бизнес.

С приветствия към учас-
тниците и госта, форума 

откри кметът, Генчо Генчев, 
а министър Караниколов 
представи визия за ико-
номическото развитие на 
Общината през призмата 
на Министерството на ико-
номиката. „Икономика без 
наука и образование няма 

как да има 
и без об -
разование 
н я м а как 
да се раз-
вива бъл -
г а р с к а т а 
държава”, 
заяви Емил 
Каранико-
л о в .  То й 
подчерта, 
че заложе-

ните в Бюджет 2019 сред-
ства за образование са 
увеличени, но по-важно е 
именно хората от сферата 
на образованието, бизнеса 
и местната власт заедно да 
задават общите политики 
към правителството, които 
да бъдат реализирани при 
обучението в средните и 
висшите училища. „Днеш-
ните студенти имат разли-
чен профил, което изисква 
гъвкави подходи и полити-
ки”, заяви по време на дис-

кусията зам.-ректорът на 
СА. Той постави и въпроса 
за намаления от МОН дър-
жавен прием на студенти 
в свищовската академия. 
Доц. Нинов заяви, че Сто-
панска академия се нуждае 
от подкрепата на правител-
ството и покани министър 
Караниколов да гостува в 
свищовското висше учили-
ще, за да се убеди на място, 
че въпреки намаления брой 
на студенти, тук има силно 
мотивирани млади хора с 
големи мечти и амбиции за 
добра кариерна реализа-
ция. Министърът на иконо-
миката обеща, че ще бъде 
гост на свищовските сту-
денти за техния празник – 8 
декември. 

В рамките на втория 
панел на кръглата маса, 
зам.-ректорът изнесе пре-
зентация, посветена на до-
брите практики при взаимо-
действието между бизнеса, 
местната власт и висшето 
образование. Доц. Нинов 
представи проект „Студент-
ски практики”, при реализи-
рането на който СА заема 
челни позиции по важни 
параметри на национално 
ниво. 

Преподаватели от Сто-
панска академия участ-
ваха в 6-та международна 
научна и практическа 
конференция, която се 
организира от Министер-
ството на образованието 
и науката на Украйна и 
Одеския национален ико-
номически университет. 
Свищовската академия 
бе един от съорганизато-
рите, наред с универси-
тети в Прага и Оломоуц 
(Чехия), Краков (Полша) 
и Пинск (Беларус). На-
учният форум бе на тема 
„Икономически и правни 
аспекти на мениджмънта: 
състояние, ефективност и 
перспективи”. 

Двудневната конфе-
ренция в гр. Одеса пре-
дизвика за участие пред-
ставители на около 10 
държави. Свищовското 
висше училище предста-
виха проф. д-р Марияна 
Божинова – зам.-ректор 
по учебна дейност и пре-
подавател към катедра 
„Икономика и управление 
на туризма” и проф. д-р 
Виолета Краева – декан 
на факултет „Менидж-

мънт и маркетинг” и пре-
подавател към катедра 
„Бизнес информатика”. 
Като част от официални-
те гости, проф. Божинова 
отправи приветствие към 
участниците в междуна-
родния форум и връчи 
поздравителен адрес 
от името на ректора на 
Стопанска академия – 
доц. д-р Иван Марчевски. 
Проф. Божинова изнесе 
и пленарен доклад по 
време на конференци-
ята, с който представи 
потенциала за развитие 
на културно-историче-
ския туризъм в България. 
Проф. Краева участва 
в работата на междуна-
родния форум с доклад 
в секция „Планиране и 
прогнозиране развитието 
на бизнес средата”. 

Представените до -
клади са публикувани в 
едноименния сборник 
на конференцията. За-
ключителният документ, 
който приеха участници-
те, предвижда междуна-
родният научен форум да 
се провежда всяка годи-
на в различни държави. 

СА бе съорганизатор 
на международна 
конференция в Одеса
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Национален студентски шампионат     
по тенис на маса се проведе в Свищов

Учредиха нови алумни клубове „Легендите” на СА проведоха 
първи футболен турнир
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Стопанска академия 
за пореден път бе дома-
кин на Националния уни-
верситетски шампионат 
по тенис на маса, орга-
низиран от Университет-
ски спортен клуб „Д. А. 
Ценов”. В първенството 
участваха студенти от 12 
висши училища: УНСС 
– София; Технически 
университет – София; СУ 
„Св. Климент Охридски”; 
Шуменски университет 
„Епископ Константин 
Преславски”; Универ-
ситет по строителство, 
архитектура и геодезия 
– София; НСА „Васил 
Левски” – София; Русен-
ски университет „Ангел 
Кънчев”; Химикотехно-
логичен и металургичен 
университет – София; 
Аграрен университет – 
Пловдив; Пловдивски 
университет „Паисий 
Хилендарски”; Медицин-
ски университет – Пле-
вен и домакините от УСК 
„Д. А. Ценов” – Свищов. 

Националния уни -

верситетски шампионат 
откри зам.-ректорът на 
Стопанска академия по 
студентска политика и 
институционални кому-

никации, доц. д-р Нико-
лай Нинов. Приветствие 
към участниците и дома-
кините поднесе доц. Га-
лина Очева – завеждащ 
сектор „Тенис на маса” 
при НСА „В. Левски” и 
главен съдия на шампи-
оната. Сред гостите на 
официалното откриване 
на турнира бе ръково-
дителят на катедра „Фи-

зическо възпитание и 
спорт” при СА – ст. преп. 
д-р Асен Атанасов. Ръко-
водител на настоящия 
турнир бе ст. преп. д-р 

Елиз Караманлиева от 
същата катедра – дъл-
гогодишен треньор на 
свищовския отбор, пред-
седател на национална 
секция „Тенис на маса” 
към АУС „Академик”. 

Националният уни-
верситетски шампио-
нат по тенис на маса е 
едно от най-мащабните 
спортни събития сред 

студентските първен-
ства в България и се 
провежда в два етапа 
– есенен и пролетен. 
В първия етап, който 

се състоя в Свищов, 
участваха над 60 състе-
затели, разпределени 
в 10 отбора при мъжете 
и 8 при жените. Край-
ното отборно и инди-
видуално класиране 
ще бъдат решени след 
втория етап, който ще 
се проведе през м. май 
2019 г. във Варна, в рам-
ките на традиционната 

годишна Универсиада. 
Домакините на есенния 
дял от СА отличиха с 
награди състезатели и 
преподаватели. В про-
ведения, по идея на ор-
ганизаторите, конкурс 
Мис и Мистър тенис на 
маса, за най-красива 
тенисистка бе избрана 
Даниела Стойчева от 
Медицински универси-
тет – Плевен, а титлата 
Мистър тенис на маса 
получи състезателят на 
НСА, Николай Петров. 
Двама преподаватели 
– от ХТМУ и УАСГ, бяха 
наградени от организа-
торите за дебютно учас-
тие в Националния уни-
верситетски шампионат, 
а доц. Очева бе отличе-
на като доайен в тениса 
на маса. За провеждане 
на есенния дял, в който 
се изиграха половината 
от срещите, съдейства 
СКТМ „Нове” – Свищов, 
като предостави без-
възмездно общинската 
зала по тенис на маса.

Възпитаници на Сто-
панска академия отно-
во прекрачиха прага 
на родната Алма матер 
и учредиха нови алум-

ни клубове. Завърши-
ли преди 15 години сви-
щовски възпитаници от 
випуск 1999-2003 г. на 
специалностите „Марке-
тинг” и „Застраховане и 
социално дело” прове-
доха другарски срещи, 
на които бяха официално 
приветствани в аулата на 
Академията от доц. д-р 
Николай Нинов – зам.-
ректор „Студентска по-
литика и институционал-
ни комуникации” и гл. ас. 
д-р Юлиян Господинов 
– координатор „Обра-
зователен маркетинг”. 
Обучавалите се в спец. 
„Маркетинг” учредиха 

алумни клуб „МаркеThink 
club”, като за свой пред-
седател избраха Милен 
Динков, гл. ас. д-р в ка-
тедра „Мениджмънт”. 

Завършилите спец. ЗСД 
избраха за име на ново-
учредения си клуб „За-
страхователите-2003”, а 
за председател – Нико-
лай Илиев (управител на 
„Бул Брокер” ООД).

В края на м. октомври, 
в родната Алма матер 
се срещнаха приятели 
от студентските години, 
завършили в различни 
випуски и специално -
сти. Дипломиралите се 
през 2003-2005 г. сви-
щовски възпитаници, се 
запознават в блок 4 на 
студентски град, където 
са живели през периода 
на обучението си. Запа-

зеното през изминалите 
над 10 години приятел-
ство ги довежда отново 
в Свищов и при първата 
им другарска среща те 
учредиха алумни клуб, 
който наименуваха „Сту-
дентите от блок 4”. За 
председател на клуба 
бе избрана Десислава 
Димитрова от София, а 
съучредители на клуба 
станаха нейни колеги от 
Бургас, Пазарджик, Русе, 
София и Стара Загора, 
дипломирали се в спец. 
ЗСД, „Счетоводство и 
контрол”, „Планиране и 
прогнозиране”. На своя-
та първа среща те пока-
ниха и Митка Расимова 
– бивш портиер в обще-
житието им, а сега упра-
вител на блок 1. 

Паралелно с тях, дру-
гарска среща проведе и 
алумни клуб „Прогнози-
ране и планиране 2008”, 
с председател Елица 
Кръстева, към членове-
те на който приветствие 
поднесе проф. д-р Мар-
гарита Богданова – ръ-
ководител на катедра 
„Стратегическо плани-
ране”. Възпитаниците 
на спец. „Прогнозиране 
и планиране” отпразну-
ваха заедно 10 години 
от дипломирането си и 
поднесоха цветя пред 
паметника на Дарителя. 

Първият алумни клуб към 
Асоциацията на възпитани-
ците на СА – „Легендите”, 
който обединява различни 
поколения със специално 
отношение към футбола, 
проведе втората си годишна 
среща за 2018 г. В другарска-
та среща участваха над 30 
души, като най-масово при-
съствие отбелязаха участни-
ците от шампионските отбо-
ри на Академията от 1981-1982 

г. и от 1990 г. Радостен факт за 
организаторите бе присъе-
диняването на нови членове 
към клуба от по-младото по-
коление възпитаници на СА. 

Футболната надпревара 
е традиция при срещите на 
„Легендите”, но през насто-
ящата, 13-та поредна среща, 
за първи път се проведе под 
формата на турнир. Разпре-
делени в 4 смесени отбора 

със състезатели от различ-
ни възрастови групи, сред 
които бе и тимът от настоящи 
академични преподаватели, 
любителите на „Цар Футбол” 
показаха, че през годините 
са запазили страстта към иг-
рата и добра спортна форма. 
След оспорвана надпревара, 
класацията оглави отборът 
с капитан Пламен Алексан-
дров. На второ място се 
класира тимът, воден от Ге-

орги Събчев, а трето място 
зае отборът с капитан Евге-
ни Цачев. След забавните 
моменти, прекарани заедно 
в родната Алма матер и на 
зеления терен, всички учас-
тници се обединиха около 
идеята турнирът да стане 
традиционен и да се про-
вежда при всяка следваща 
среща на алумни клуб „Ле-
гендите”.


