ÑÒÎÏÀÍÑÊÀ АКАДЕМИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈß "Д.
“Ä.А.À.ЦЕНОВ"
ÖÅÍÎÂ”Ñâèùîâ
СТОПАНСКА
- СВИЩОВ

ãîä. XXI,
áð.октомври
1, май 2012
год. XXVII,
бр. 6,
2018ã.г.

80 ГОДИНИ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ
И 70 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ ЗСД
Национа лна кръгла
маса на тема „80 години
академично преподаване
по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховането и социалното дело” 80
години традиции, лидерство, 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 председателите на асоциации
и фондация – съорганизатори на събитието: Светла
Несторова – председател
на УС на Асоциацията на
българските застрахователи; д-р Никола Абаджиев – председател на УС
на Българска асоциация
на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване; Костадин Пеев
– председател на УС на
Асоциацията на застрахователните брокери в България; проф. д. ик. н. Нено
Павлов – председател на
УС на фондация „Проф. д-р
Велеслав Гаврийски”.
Юбилеен доклад „Не-

преходността на академичното наследство на
С топанска ака демия в
застра ховането”, изнесоха съвместно проф. Н.
Павлов, в качеството му

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

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

на бивш ръководител на
катедрата-организатор и
настоящият й ръководител доц. д-р Румен Ерусалимов. С док лада бе
направен задълбочен исторически очерк на развитието на специалността
и едноименната катедра
ЗСД, отбелязани бяха заслугите и приноса на първостроителите, представено бе и съвременното

елита на застрахователния
бизнес и елита на академичния състав, изследващ
тази област”, заяви доц.
д-р Тодор Кръстевич в
приветствието, което поднесе към организаторите
и участниците в националната кръгла маса от името
на ректора – доц. д-р Иван
Марчевски и академичното
ръководство. Значимостта на застрахователния

Националната кръгла
маса започна с пленарна сесия, в която бяха
представени три доклада
на изявени специалисти
от застрахователната и
осигурителната теория и
практика. За проблемите
и предизвикателствата
пред застра ховането в
България за периода 20182020 г. говори Антоанета
Димоларова – юридически

съветник на АБЗ. Новите
европейски измерения на
допълнителното пенсионно осигуряване в страната представи д-р Николай
Славчев – главен методолог 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 отлаганата дълги години у нас
система „Бонус-Малус”
при застраховките „Гражданска отговорност”. Научно-практическият форум
продължи в два тематични
панела – „Пазарните и извънпазарни предизвикателства пред устойчивото
развитие на застраховането в България” и „Пазарните и извънпазарни
предизвикателства пред
устойчивото развитие на
осигурителния сектор в
България”. В тях бяха изнесени 24 доклада от представители на академичната общност от различни
български университети
и на застрахователната и
осигурителната практика.

Ново партньорство реализира Ректорът представи България и Европа
СА с университет в Турция на международен форум в Китай
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, поставя началото на 5-годишно
сътрудничество между двете
висши училища в областта
на науката и образованието.
Сред предвидените дейности са обмен на студенти,
преподаватели и научни
публикации, провеждане
на съвместни конференции
и семинари, включване в
изследователски проекти.
Инициативата за това сътрудничество стартира през
м. май 2018 г., когато ас. д-р
Танер Исмаилов от катедра
„Финанси и кредит” при
Стопанска академия реализира мобилност по програма

„Еразъм+” в турския университет с цел преподаване.
При проведени срещи на
свищовския преподавател
с представители на ръководството на този водещ за
Турция университет, обучаващ над 50 хиляди студенти,
са обсъдени възможности
за обучение на студенти за
„двойна диплома“ и инициативи 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 Данчева от катедра „Счетоводна
отчетност”, са подписани
и договорите за сътрудничество между 14 катедри
от Стопанска академия и
икономическия фак ултет
на Университет „18 март Чанаккале”.

Ректорът на Стопанска
академия участва във форум
на ръководителите на международни университети,
който се проведе в найголемия град на Китай –
Шанхай. Доц. д-р Иван
Марчевски бе поканен
като основен докладчик,
заедно с ректори и президенти на други 12 държавни
и частни висши училища
от Китай, САЩ, Япония и
Тайван. Международният
форум, който събра над 500
участници, бе на тема „Новата епоха, новите финанси, новото образование:
предизвикателства и нови
тенденции във висшето образование по икономика”.
Докладчиците запознаха
участниците с предизвикателствата, които стоят
пред ръководените от тях
университети и стъпките,
които предприемат, за

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

висшето икономическо
образование в страните от
Източна Европа”.
Международният форум

ски бе единственият ректор на висше училище от
Европа, който участва във
форума като основен докладчик. Презентацията на
доц. Марчевски бе на тема
„Предизвикателства пред

бе част от проявите, посветени на 90-годишнината на
Университета по счетоводство и финанси – Ликсин
в Шанхай, с който СА има
подписан меморандум за
разбирателство.
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Развитието на българското
Стартира КСК 2019
земеделие срещна теоретици
и практици на форуми в Свищов
Кръгла маса на тема
„Проблеми и перспективи
за развитие на земеделието в България”, която
се проведе в Стопанска
академия, предизвика за

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

участие над 40 представители на практиката и
десетки представители
на академичната общност.
Форумът, организиран от
катедра „Аграрна икономика”, бе посветен на 25 г.
от създаването на съвременните земеделски кооперации и изграждането
на Национален съюз на
земеделските кооперации
(НСЗК) в България. Сред
гостите и у частниците
бяха рек торът доц. д-р
Иван Марчевски, Анелия

парцели” към МЗХГ, Явор
Гечев – председател на
НСЗК в България, Албена
Симеонова – председател на Българска асоциация „Биопродукти”, Пепо
Петров – изп. директор
на Фондация за околна
среда и земеделие. Във
форума участваха председатели на областни и
регионални съюзи на земеделските кооперации,
председатели на ЗК и земеделски производители.
Кръглата маса откри доц.

д-р Марина Николова –
ръководител на катедра
АИ. Тя подчерта, че темата 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 практиката и научните среди
дискутираха актуалните
въпроси за развитието на
българското земеделие.
След научния форум,
катедрата организира (за
втора поредна година,
съвместно с община Свищов) „Есенен фермерски
пазар”, в който участваха
над 30 производители от
региона. На своите щандове те поднесоха на посетителите повече от 50 вида
продукти – дарове на плодородната златна есен и
резултат от неуморния им
труд. По повод професионалния празник на земеделската 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-лек тор бе Михаил
Билев – председател на
Русенска земеделска камара.

Кандидатстудентска
кампания 2019 стартира за Стопанска
академия с участие в
п ървото Из ложение
на университетите и
колежите, организирано в град Казанлък от
Младежки общински
съвет. В националния
фору м у частва ха 17
висши училища от страната и представители
на Дирекция „Бюро по
труда” – Казанлък.
Стопанска академия
представиха гл. ас. д-р
Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” към
Академичен център за
кариерно консултиране и връзки с общественост та, 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 кандидатстване и приема
за учебната 2019-2020
г. Представителите на
Стопанска академия
най-често получаваха въпроси, свързани с предимствата на
обучението в свищовското висше училище,

съдържанието на образователното портфолио, условията за
кандидатстване, сроковете за подаване на
документи, цената на
обучението и начините за кандидатстване.
Интерес у тях пробуд и ха и пр езен т ираните възможности за
студентска активност,
у частие в програма
„Еразъм+”, наличните
опции за международните студентски бригади и летни практики,
кариерното консултиране, и не на последно
място по ва жност –
финансовите стимули
и социално-битовите
условия, които СА „Д.
А. Ценов” – Свищов
пред лага на своите
възпитаници.
Кандидатстудентска
кампания 2019 за Стопанска академия ще
продължи с участие в
сходно мероприятие,
организирано в гр. Перник (6 ноември 2018 г.),
провеж дане на плануваните Национални
ученически състезания
в областта на икономиката, администрацията
и управлението, както
и в превърналите се в
традиция посещения
и презентации в средните училища в цялата
страна.

Представиха статистически
Управлението на туристическа
дестинация България дискутираха в СА
измерения на бедността и
социалното изключване в България
В Международния ден на статистиката (20.10.2018 г.), екипът на Проект № 14-2018 „Измерения на бедността в България – статистически аспекти” организира кръгла маса, с цел
представяне на резултати от проведено изследване. Форумът бе открит
от проф. д-р Поля Ангелова, ръководител на проекта и на катедра „Математика и статистика“. Тя сподели,
че възможностите, които предоставя
социално-икономическата статистика за разработване на система от показатели за измерване на бедността
и приложението на статистическите
методи за анализ са мотивирали екипа на проектната идея да изследва
статистическите аспекти на бедността в България.
В рамките на кръглата маса беше
презентиран сборникът от научни разработки на изследователския
екип и на студенти-третокурсници от
спец. „Статистика и иконометрия”.
Проф. Ангелова направи сравнителен анализ на индикаторите за оценка на бедността в България и ЕС. Информационните аспекти на статисти-

ческото изследване на бедността изясни доц. д-р Маргарита Шопова. Гл.
ас. д-р Тихомир Върбанов представи
изследване на факторната обусловеност 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 социалното изключване за шестте района на
планиране в България. Участниците
в кръглата маса се обединиха около становището, че отразяването на
получените резултати от изследването в научен продукт е оригинално
по своята идея и план за реализация, тъй като се отнася до актуален
проблем на съвременното общество
– бедността и свързаните с нея негативни икономически, социални и
демографски последици, а приложението на многомерни статистически
методи за анализ определя неговия
иновативен характер.

Кръгла маса на тема „Съвременни 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 представяне на резултатите от проведено проучване по едноименен проект, реализиран от екип на катедра
„Икономика и управление на туризма”, под ръководството на проф.
д-р Марияна Божинова – зам.-ректор на Академията и преподавател
към катедрата. Във форума участваха академични преподаватели и
студенти, представители на община Свищов, Туристически информационен център, Исторически музей,
неправителствени
организации,
развиващи дейност в сферата на
туризма, туроператори, хотелиери,
ресторантьори.
Проектният екип представи резултатите от анкетни проучвания,
осъществени в шест административни области, за които са разработени два вида анкетни карти – за
туристи и за експерти от общински
и областни администрации, отговарящи за развитието на туризма.
В проучването са участвали турис-

ти от България и от около 10 други
държави.
Обобщените данни за областите Пловдив и Пазарджик представи ас. д-р Любомира Тодорова, като
анализира състоянието на туризма
в Пловдив и Велинград. Докторант
Кристина Георгиева презентира резултатите от проведените проучвания в различни туристически дестинации – Поморие и Созопол в обл.
Бургас, шест общини в обл. Добрич,
където по крайбрежието им се развива морски туризъм, обл. Велико
Търново (община В. Търново) и община Трявна в обл. Габрово. Анализите от проведеното изследване ще
бъдат предоставени на министъра
на туризма, Николина Ангелкова.
Участниците в кръглата маса дискутираха основните проблеми в областта на туризма в България и възможностите за развитие на туризъм
в Свищов. Представители на бизнеса отправиха предложения към
студентите от специалността и магистърската програма, развивани
от катедрата-домакин, за провеждане на практика и трупане на опит
в сферата на туризма. Споделени
бяха и конкретни идеи за нови начинания.
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Майсторски клас за студенти проведоха
банкови мениджъри
Пощенска банка, съвместно с катедра „Финанси
и кредит” и катедра „Счетоводна отчетност” при Стопанска академия организираха майсторски клас „Финансово-счетоводно образование и банкова кариера”.
Във форума участваха студенти от 3-ти и 4-ти курс на
специалностите „Финанси”
и „Счетоводство и контрол”,
магистри и докторанти към
катедрите-организатори.
Гост-лектори бяха Емил Георгиев – началник управление „Човешки ресурси” и Борислав Попов – началник управление „Персонално банкиране и депозити”, който е
възпитаник на свищовското
висше училище. В срещата
участваха още Стефан Костов – регионален управител
за Северна България и Мирослав Димитров – управител, клон Свищов. При пристигането си в Свищов гостите проведоха кратка среща
с проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор „Учеб-

на дейност”, на която двете
страни подчертаха важността на партньорството между
висшите училища и бизнеса.
В началото на майсторския клас Емил Георгиев
представи историята на Пощенска банка, първите й

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

сторския клас на промените, които настъпват в бизнеса и при потребителите. Борислав Попов демонстрира
с примери как технологиите
и дигитализацията променят бизнеса и прилаганите
бизнес модели от фирми и

стъпки през 1991 г. и нейното развитие до днешната „Юробанк България” АД,
като подчерта, че това е петата по активи банка в България. Говорейки за структурата на банката, той пред-

могат да изберат подходящата за тях според собствените им интереси.
Началникът на управление „Персонално банкиране
и депозити” обърна внимание на участниците в май-

корпорации, които оглавяват световните топ класации. Той поясни как се променя поведението на потребителите и как се развиват
през годините техните очаквания. С особено вълнение

Академията участва във форум
с министъра на икономиката
Стопанска академия бе
представена на форум, организиран от общинското
ръководство по повод 1 ноември – Деня на народните
будители, в който участва
и министърът на икономиката, Емил Караниколов.

Зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации –
доц. д-р Николай Нинов,
бе поканен да представи
свищовското висше училище в кръгла маса на тема
„ Образование, бизнес,
местна власт”. Във форума
участваха представители
на общинска администрация, свищовски училища и
местния бизнес.
С приветствия към участниците и госта, форума

откри кметът, Генчо Генчев,
а министър Караниколов
представи визия за икономическото развитие на
Общината през призмата
на Министерството на икономиката. „Икономика без
наука и образование няма
как да има
и б ез о б разование
няма как
да се развива бъ лгарската
държава”,
заяви Емил
Караникол о в . То й
подчерта,
че заложените в Бюджет 2019 средства 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. „Днешните студенти имат различен профил, което изисква
гъвкави подходи и политики”, заяви по време на дис-

кусията зам.-ректорът на
СА. Той постави и въпроса
за намаления от МОН държавен прием на студенти
в свищовската академия.
Доц. Нинов заяви, че Стопанска академия се нуждае
от подкрепата на правителството и покани министър
Караниколов да гостува в
свищовското висше училище, 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 реализация. Министърът на икономиката обеща, че ще бъде
гост на свищовските студенти за техния празник – 8
декември.
В рамките на втория
панел на кръглата маса,
зам.-ректорът изнесе презентация, посветена на добрите практики при взаимодействието между бизнеса,
местната власт и висшето
образование. Доц. Нинов
представи проект „Студентски практики”, при реализирането на който СА заема
челни позиции по важни
параметри на национално
ниво.

Борислав Попов припомни
и моменти от студентския си
живот в Свищов, където завършва „Финанси” с профил
„Банково дело” през 1997 г.,
а след дипломирането постъпва на работа в банковата сфера.
Ръководителите на двете
катедри – проф. д-р Андрей
Захариев (катедра „Финанси
и кредит”) и проф. д-р Атанас Атанасов (катедра „Счетоводна отчетност”) връчиха на представителите на
Пощенска банка две папки
с детайлна информация за
над 50 студенти и докторанти, проявяващи интерес към
кариера в банковия сектор.
Програмата на екипа на Пощенска банка продължи с
кръгла маса, в която участваха преподаватели и докторанти, с фокус стандартите за качество при обучението в спец. „Финанси” и
спец. „Счетоводство и контрол” за успешна професионална реализация в банковата сфера.

СА бе съорганизатор
на международна
конференция в Одеса
Преподаватели от Стопанска академия участваха в 6-та международна
нау чна и прак тическа
конференция, която се
организира от Министерството на образованието
и науката на Украйна и
Одеския национален икономически университет.
Свищовската академия
бе един от съорганизаторите, наред с университети в Прага и Оломоуц
(Чехия), Краков (Полша)
и Пинск (Беларус). Научният форум бе на тема
„Икономически и правни
аспекти на мениджмънта:
състояние, ефективност и
перспективи”.
Двудневната конференция в гр. Одеса предизвика за участие представители на около 10
държави. Свищовското
висше училище представиха проф. д-р Марияна
Божинова – зам.-ректор
по учебна дейност и преподавател към катедра
„Икономика и управление
на туризма” и проф. д-р
Виолета Краева – декан
на фак ултет „Менид ж-

мънт и маркетинг” и преподавател към катедра
„Бизнес информатика”.
Като част от официалните гости, проф. Божинова
отправи приветствие към
участниците в международния форум и връчи
поз д рави т елен а д р е с
от името на ректора на
Стопанска академия –
доц. д-р Иван Марчевски.
Проф. Божинова изнесе
и пленарен док ла д по
време на конференцията, с който представи
потенциала за развитие
на к улт урно-историческия туризъм в България.
Проф. Краева участва
в работата на международния форум с доклад
в секция „Планиране и
прогнозиране развитието
на бизнес средата”.
Представените доклади са публикувани в
едноименния сборник
на конференцията. Заключителният документ,
който приеха участниците, предвижда международният научен форум да
се провежда всяка година в различни държави.
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Национален студентски шампионат
по тенис на маса се проведе в Свищов
Стопанска академия
за пореден път бе домакин на Националния университетски шампионат
по тенис на маса, организиран от Университетски 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”; Университет по строителство,
архитектура и геодезия
– София; НСА „Васил
Левски” – София; Русенски университет „Ангел
Кънчев”; Химикотехнологичен и металургичен
университет – София;
Аграрен университет –
Пловдив; Пловдивски
университет „Паисий
Хилендарски”; Медицински университет – Плевен и домакините от УСК
„Д. А. Ценов” – Свищов.
Национа лния уни-

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

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

ст удентските първенства в България и се
провежда в два етапа
– есенен и пролетен.
В първия етап, който

никации, доц. д-р Николай Нинов. Приветствие
към участниците и домакините поднесе доц. Галина Очева – завеждащ
сектор „Тенис на маса”
при НСА „В. Левски” и
главен съдия на шампионата. Сред гостите на
официалното откриване
на турнира бе ръководителят на катедра „Фи-

Елиз Караманлиева от
същата катедра – дългогодишен треньор на
свищовския отбор, председател на национална
секция „Тенис на маса”
към АУС „Академик”.
Национа лният университетски шампионат по тенис на маса е
едно от най-мащабните
спортни събития сред

се състоя в Свищов,
участваха над 60 състезатели, разпределени
в 10 отбора при мъжете
и 8 при жените. Крайното отборно и индиви д уа лн о к ласир ан е
ще бъдат решени след
втория етап, който ще
се проведе през м. май
2019 г. във Варна, в рамките на традиционната

Учредиха нови алумни клубове
Възпитаници на Стопанска академия отнов о п р е к р ач и х а п р аг а
на родната Алма матер
и учредиха нови алум-

алумни клуб „МаркеThink
club”, като за свой председател избраха Милен
Динков, гл. ас. д-р в катед ра „Мени д ж м ън т”.

ни к лубове. Завършили преди 15 години свищовски възпитаници от
випуск 1999 -2003 г. на
специалностите „Маркетинг” и „Застраховане и
социално дело” проведоха другарски срещи,
на които бяха официално
приветствани в аулата на
Академията от доц. д-р
Николай Нинов – зам.ректор „Студентска политика и институционални комуникации” и гл. ас.
д-р Юлиян Господинов
– координатор „Образователен маркетинг”.
Обучавалите се в спец.
„Маркетинг” учредиха

Завършилите спец. ЗСД
избраха за име на новоучредения си клуб „Застрахователите-2003”, а
за председател – Николай Илиев (управител на
„Бул Брокер” ООД).
В края на м. октомври,
в родната А лма матер
се срещнаха приятели
от студентските години,
завършили в различни
випуски и специа лности. Дипломиралите се
през 2003 -2005 г. свищовски възпитаници, се
запознават в блок 4 на
студентски град, където
са живели през периода
на обучението си. Запа-

зеното през изминалите
над 10 години приятелство ги довежда отново
в Свищов и при първата
им другарска среща те
учредиха алумни клуб,
който наименуваха „Студентите от блок 4”. За
председател на к луба
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 своята първа среща те поканиха и Митка Расимова
– бивш портиер в общежитието им, а сега управител на блок 1.
Паралелно с тях, другарска среща проведе и
алумни клуб „Прогнозиране и планиране 2008”,
с пр едсед ател Е лиц а
Кръстева, към членовете на който приветствие
поднесе проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител на катедра
„Стратегическо планиране”. Възпитаниците
на спец. „Прогнозиране
и планиране” отпразнуваха заедно 10 години
от дипломирането си и
поднесоха цветя пред
паметника на Дарителя.

годишна Универсиада.
Домакините на есенния
дял от СА отличиха с
награди състезатели и
преподаватели. В проведения, по идея на организаторите, конкурс
Мис и Мистър тенис на
маса, за най-красива
тенисистка бе избрана
Даниела Стойчева от
Медицински университет – Плевен, а титлата
Мистър тенис на маса
получи състезателят на
НСА, Николай Петров.
Двама преподаватели
– от ХТМУ и УАСГ, бяха
наградени от организаторите за дебютно участие в Националния университетски шампионат,
а доц. Очева бе отличена като доайен в тениса
на маса. За провеждане
на есенния дял, в който
се изиграха половината
от срещите, съдейства
СКТМ „Нове” – Свищов,
като предостави безвъзмездно общинската
зала по тенис на маса.

„Легендите” на СА проведоха
първи футболен турнир
Първият алумни клуб към
Асоциацията на възпитаниците на СА – „Легендите”,
който обединява различни
поколения със специално
отношение к ъм фу тбола,
проведе втората си годишна
среща за 2018 г. В другарската среща участваха над 30
души, като най-масово присъствие отбелязаха участниците от шампионските отбори на Академията от 1981-1982

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

г. и от 1990 г. Радостен факт за
организаторите бе присъединяването на нови членове
към клуба от по-младото поколение възпитаници на СА.
Футболната надпревара
е традиция при срещите на
„Легендите”, но през настоящата, 13-та поредна среща,
за първи път се проведе под
формата на турнир. Разпределени в 4 смесени отбора

орги Събчев, а трето място
зае отборът с капитан Евгени Цачев. След забавните
моменти, прекарани заедно
в родната Алма матер и на
зеления терен, всички участници се обединиха около
идеята турнирът да стане
традиционен и да се провежда при всяка следваща
среща на алумни клуб „Легендите”.
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