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ПЕТЕР ХЬОФИНГЕР Е НОВИЯT ПОЧЕТЕН ДОКТОР
НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”
Стопанска академия
удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” Петер Франц Хьофингер – член на Управителния съвет на Виена
Иншурънс Груп, председател на Надзорния съвет на Булстрад Виена
Иншурънс Груп – България и Булстрад Живот
Виена Иншурънс Груп
АД, България. Официални гости на тържествената церемония за
връчване на почетните
символи бяха Недялко
Чандъров – председател на УС и главен изпълнителен директор
на ЗАД „Булстрад Виена
Иншурънс Груп”, Светла
Несторова – председател на УС и главен изпълнителен директор
на ЗАД „Булстрад Живот ВИГ” и Кристоф Рат –
зам.-председател на УС
и изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД
ВИГ”. Сред гостите на церемонията бяха членове на управителните съвети, директори и спе-

циалисти от Булстрад и
Булстрад Живот. Професионалната и обществена дейност на номинирания за почетен док-

бизнеса на компанията
в Албания (вкл. Косово),
Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Маке-

тор пред академичната общност и гостите на
церемонията представи
доц. д-р Тодор Кръстевич – зам.-ректор по научноизследователска и
проектна дейност.
Петер Франц Хьофингер е роден през 1971 г.
във Виена, Австрия. От
2009 г. е член на УС на
Виена Иншурънс Груп.
Той отговаря пряко за

дония, Молдова, Черна
гора и Сърбия. Отговаря
също така за развитието
на презастрахователния
международен бизнес
на групировката, за развитието на здравното
осигуряване в Централна и Източна Европа, и
за инициативи, свързани с предлагане на застрахователни
продукти на малки и средни

предприятия. Заемал е
и заема различни международни управленски
позиции, изпълнява обществено значими инициативи и функции. България е включена в неговата палитра от отговорности през 2011 г.
През 2017 г. Стопанска академия подписва
договор за стратегическо партньорство с Булстрад в областта на обучение и квалификация
на персонала, стажантски и стипендиантски
програми, както и хармонизиране на академичните програми с изискванията на работодателите.
Решението на Академичния съвет за удостояването на Петер Хьофингер с „Доктор Хонорис кауза” представи
по време на церемонията ректорът – доц. д-р
Иван Марчевски. Според мотивите за взетото на 31.01.2018 г. решение, номинираният се
удостоява с почетното

звание „за значим принос към процеса на конвергенция между образованието и бизнеса”,
както и към теорията и
практиката в сферата
на застраховането. Ректорът прочете текста на
дипломата на латински
език и връчи на Петер
Хьофингер регалиите за
„Доктор Хонорис кауза”.
В чест на новия почетен доктор, Първи
български хор изпълни
„Многая лета”. Петер
Хьофингер
благодари
за оказаната му чест и
изнесе академично слово на тема „Възможности и предизвикателства,
свързани с дигитализацията в застраховането”. Тържествената церемония за присъждане
на почетното звание завърши с изпълнение на
химна на Стопанска академия. Петер Хьофингер посети Академичния
музей и положи подпис
в летописната книга на
свищовското висше училище.

Академията увеличава чуждестранните си партньорства
С ново партньорство
в областта на образованието стартира 2018 година за Стопанска академия
и Съюза на българите в
Кипър. Договорът за сътрудничество подписаха
ректорът на свищовската
академия – доц. д-р Иван
Марчевски и зам.-председателят на най-старата
българска организация
на острова на Афродита –
Калин Павлов. Желанието
на Стопанска академия и
на СБК е чрез осъществяване на партньорството
да бъдат подкрепяни и
подпомагани българчетата
от Кипър, които завършват
средното си образование
и искат да се завърнат в
родината си като студенти в едно от най-елитните
висши икономически училища в България. Целта
на договора е развитие на
сътрудничеството и укреп-

ване на връзките между
висшето училище в Свищов и Съюза на българите
в Кипър в областта на образованието и културата,
в научната, спортната и
други дейности. Ще си сътрудничат и при участието
в проекти по национални
и международни грантови
програми.
Академията ск лючи
рамково споразумение
за дългосрочно сътрудничество в областта на
образованието с Институт
„Енрико Ферми” със седалище в гр. Фоджа, Италия. Договорът бе подписан в Свищов от ректора,
доц. д-р Иван Марчевски
и представляващия италианския институт, проф.
Фабио Дакиле. Двете образователни институции
ще работят съвместно за
развиване на к улт урен
обмен между италиански

и неиталиански студенти
и докторанти, и студенти и
докторанти от свищовското висше училище. С цел

денти. Сред основните
дейности е привличане
и обучение на италиански студенти от учебната

насърчаване и засилване
на научното и образователното сътрудничество,
ще бъде реализиран обмен
на преподаватели и сту-

2018/2019 година по бакалавърски специалности и
магистърски програми на
английски език.
В работната среща при

подписване на договора за сътрудничество, от
страна на Стопанска академия, участва и зам.ректорът по учебна дейност, проф. д-р Марияна
Божинова. В състава на
гост уващата делегация
бяха Винченцо Кироли –
управител на консултантско дру жество „Голден
Консултинг” ООД и други
представители на италианския бизнес. Гостите
и домакините проведоха
разговори за съвместна
подготовка на проекти по
най-голямата програма за
научни изследвания и иновации на ЕС – „Хоризонт
2020”. Коментирани бяха
и възможности за използване на експертния потенциал на преподаватели от
Стопанска академия за
консултиране на италиански фирми с бизнес интереси в България.
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Стартира геймифициран Възможности за
онлайн курс по социално финансиране на
проекти през 2018 г.
предприемачество
Семинар по проект Open
Mind се проведе в Стопанска академия за представяне на безплатен геймифициран онлайн курс по
социално предприемачество за жени и обучаеми

проектния екип представиха пред присъстващите,
сред които представители на бизнеса, работещи и
търсещи работа хора и студенти, идеята на проекта
и възможностите за учас-

от различни специалности.
Проектът е финансиран по
програма Erasmus+ и е разработен в партньорство от
седем организации от България,
Великобритания,
Полша, Румъния и Гърция,
като свищовската академия
е един от българските партньори. Основната цел на
проекта е да направи подостъпно обучението по социално предприемачество
и така да подобри инициативността и възможностите
за реализация на хора, които не са завършили бизнес
специалности. Инициативата открива нови възможности за правене на бизнес,
който да спомага за решаването на обществено значими проблеми.
В рамките на проведения семинар, членове на

тие в безплатното онлайн
обучение. Доц. д-р Тодор
Кръстевич поясни, че обучителният курс е проектиран под формата на игра и
е съставен от осем модула
на пет езика (български, английски, полски, румънски
и гръцки). Всеки участник,
който се включи в обучението, ще може да научи за
същността на социалната
икономика, как да направи канава за бизнес модел
и стратегически маркетингов план за социално предприятие, как да стартира
социално предприятие и
какви са възможностите за
финансиране. Всеки модул
предоставя необходимата
теоретична информация и
ще има по няколко учебни задачи, а когато бъдат
преминати успешно осем-

те модула, обучаемият ще
получи сертификат. Курсът е достъпен на http://
platform.open-mind-project.
eu
Геймификацията в електронното обучение представи пред участниците в
семинара ас. д-р Атанаска
Решеткова. Тя сподели и
примери за действащи социални предприятия в България и чужбина, които са
част от електронна книга с
50 вдъхновяващи практики,
включена в платформата
на обучителния безплатен
курс. Как на практика ще
се провежда курса поясни
доц. д-р Искра Пантелеева. Тя представи цялостната
визия на платформата и показа реален профил на обучаемия.
По време на семинара
беше организирана работилница „Социално предизвикателство”, в която
предварително регистрирани за участие осем екипа
работиха по зададен казус
за решаването на социален
проблем. Презентациите на
идеите по казуса бяха оценявани от академични преподаватели, които ще бъдат ментори в обучителния
онлайн курс. Журито връчи
грамоти за най-оригинална
идея, за идея с най-значимо социално въздействие и
за най-добро презентиране
на идея. Отличените екипи представиха концепции
за създаване на детско селище с конна терапия, отглеждане на лечебна гъба
Шийтаке, развиване на еко
туризъм и съхраняване на
културните традиции.

Катедра ЗСД разшири
партньорствата си с бизнеса
Първата в България застрахователна катедра – катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска
академия, разширява партньорствата си с бизнеса, целящи ефективна професионална реализация на младите хора в застрахователната
практика. Ректорът – доц.
д-р Иван Марчевки и ръководителят на катедрата –
доц. д-р Румен Ерусалимов,
подписаха договор за партньорство и сътрудничество с
„Дженерали застраховане”
АД. От страна на застрахователната компания докумен-

та подписаха Данчо Данчев
– Главен изпълнителен директор и Жанета Джамбазка
– Изпълнителен директор.
Двете институции ще си сътрудничат за осъществяване
на по-близка връзка между
работодателите и младите
специалисти, които подготвя застрахователната катедра в Свищов. Сред целите
на бъдещото сътрудничество е и осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лекторски състав
за реализация на конкретни
проекти в интерес на бизнеса и на образователни-

те цели на катедрата и свищовското висше училище.
Особено важно за катедра
ЗСД и за Стопанска академия е намерението за бъдещо съвместно обсъждане с
„Дженерали застраховане”
АД на учебните планове и
програми, с цел те да бъдат
актуализирани съобразно
потребностите на практиката. Двете страни договориха и провеждане на следдипломно обучение, специализация и допълнителна
квалификация на служителите на „Дженерали застраховане” АД.

представи ИНИ

Информационен ден
за представяне на новите
възможности за финансиране на научноизследователски проекти и подпомагане на научната дейност в Стопанска академия организира Институтът за научни изследвания
към свищовското висше
училище. В рамките на
събитието директорът на
ИНИ – доц. д-р Анелия Радулова, запозна присъстващите членове на академичния състав, Академичната експертна комисия, научните секретари
на катедрените съвети и
присъстващите преподаватели с промените и актуализациите във Вътрешните правила за условията и реда за оценка, планиране, разпределение и
разходване на финансови
средства, предоставяни от
държавния бюджет и СА
„Д. А. Ценов“ за научноизследователска дейност
за 2018 г.
В контекста на провежданата от Академията политика в областта на научноизследователската
дейност, приоритетните
области за научни изследвания през 2018 г. са както следва: „Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието“;
„Финансова стабилност,
икономически
политики, регулации и устойчиво развитие“; „Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество
за интелигентен растеж“.
Участието на студенти и
докторанти в научноизследователските проекти
остава утвърден хоризонтален принцип.
Съществен акцент в
презентацията на Кампания 2018 са промените по
отношение предоставяната финансова подкрепа.
По време на дискусията,
в която участва и зам.ректорът по научноизследователска и проектна
дейност, доц. д-р Тодор
Кръстевич, бяха коментирани новите моменти в
тазгодишната кампания.
В представянето на спецификата на организация
и провеждане на кампанията се постави акцент
върху разпределението
на средствата от държав-

ната субсидия, които се
насочват към следните
групи проекти: екипни и/
или индивидуални проекти за научни изследвания
в областите на науката, в
които Академията подготвя студенти и докторанти;
допълнителна финансова
подкрепа към текущи научни проекти, финансирани от национални или
международни
научни
организации; подкрепа
на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт
фактор, както и финансиране издаването на научни трудове.
Аудиторията се запозна с промените в логиката на организацията по
провеждане на конкурса
за научноизследователски проекти, критериите
за оценка на проектните
предложения и тяхното
класиране. Доц. Радулова
разясни промените в сроковете за кандидатстване
и отчитане на проектните
предложения, в системата от критериите за оценка на проектните предложения, както и при формирането на комплексната крайна оценка за всяко
постъпило предложение.
В рамките на Информационния ден се акцентира
и върху процеса по планиране на разходите за реализиране на проектното
предложение.
Резултатите от реализираните през 2017 г.
научноизследователски
проекти,
финансирани
от държавната субсидия
за научна дейност, бяха
представени на научна
сесия на тема „Икономически растеж в променяща се икономика – реалност, прогнози, стратегии
за развитие” На събитието присъстваха ресорният заместник-ректор „Научноизследователска и
проектна дейност” доц.
д-р Тодор Кръстевич, зам.ректорът по „Учебна дейност” проф. д-р Марияна
Божинова, зам.-ректорът
по „Акредитация и управление на качеството”
проф. д-р Георги Иванов,
членове на академичния
състав на Стопанска академия, докторанти и студенти.
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Стопанска академия проведе 25-о Национално
ученическо състезание
Стопанска академия
организира 25-о поредно издание на Нацио налните ученически състезания, което се проведе в направленията
„Предприемачество” и
„Проектиране на мобилно приложение”. В двете
направления участваха
общо 113 ученици от 18
средни училища от Белене, Враца, Гулянци, Дряново, Дупница, Козлодуй (2),
Плевен, Провадия, Русе
(2), Свищов (3), Севлиево,
Славяново, Търговище и
Червен бряг. В организацията и провеждането на
средношколската надпревара участваха Академичен център за кариерно
консултиране и връзки с
общественост та, представители на катедрите
„Индустриа лен бизнес
и предприемачество” и
„Бизнес информатика”.
При официалното откриване на състезанието,
приветствие към учениците и техните учители,
от името на академичното ръководство, поднесе
зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации

– доц. д-р Николай Нинов.
Участниците бяха приветствани и от ръководителите на двете катедриорганизатори – доц. д-р
Искра Пантелеева (ИБП)
и доц. д-р Веселин Попов

нерираха идеи и оформиха предложения за стартиране на собствен малък
бизнес. От екипите се
изискваше да предложат
на пазара продукт/услуга
с иновативни характерис-

рискове; очаквани резултати; добавена стойност и
ефекти. Работата и представянето на участвалите
в направлението 15 екипа
оценява 7-членно жури с
председател доц. Панте-

(БИ). След официалното
посрещане, учениците
започнаха работа по зададените от катедрите
казуси, разпределени в
различни аудитории. По
време на екипната работа, състезателите бяха
подпомагани от ментори, в лицето на изявени
студенти от съответните
специалности, докторанти и асистенти.
В рамките на състезанието по предприемачество, средношколците ге-

тики. Казусът бе свързан
с избор на: наименование, лого и правна форма
за регистриране на фирмата; предмет на дейност
и мес тоположение на
предприятието; ресурси
и източници на финансиране; характеристики на
продуктите и на потенциалните потребители;
заинтересовани страни;
конкуренция; очаквани
разходи и приходи; ценова политика и прогнозни
продажби; потенциални

леева и членове – академични преподаватели,
представители на община
Свищов и на бизнеса.
Екипите от средношколци, които се състезаваха в направлението,
организирано от катедра
„Бизнес информатика”,
трябваше да влязат в ролята на малка софтуерна
фирма, получила поръчка за разработване на
проект на мобилно приложение от тип електронен магазин, в който ще

Състезание по „Митнически и
данъчен контрол” проведе отново
СА за средношколци в Пловдив
За втора поредна година Националната търговска гимназия в гр. Пловдив
бе домакин на Национално
ученическо състезание по
„Митнически и данъчен
контрол”, организирано от
катедра „Контрол и анализ
на стопанската дейност”
към Стопанска академия. В
състезанието се включиха
общо 57 ученици от училището домакин и от Професионална гимназия по
икономика и мениджмънт в
гр. Пазарджик, всички обучаващи се в специалност
„Митническа и данъчна
администрация”. Приветствие к ъм у частниците
отправи доц. д-р Момчил
Антов, представител на катедрата-организатор.
Участващите средношколци бяха разпределени
в 14 отбора, сформирани
на слу чаен принцип от
двете училища. Ментори
на екипите бяха ас. Жельо
Желев и две студентки от III
курс на спец. „Стопански и
финансов контрол”– Гергана Бауренска и Ивана Димова. Учениците бяха поставени в работна среда,

максимално близка до реалната и се превъплътиха
в ролите на митнически и
данъчни инспектори. В предоставеното им задание
те трябваше да направят
проверка на извършените
външнотърговски сделки
от страна на конкретна
българска фирма. Въз основа на предприетите от
тях контролни действия,
екипите установиха редица
несъответствия в оформените документи, като технически грешки и нарушения
на митническото или данъчното законодателство,
за които определиха вида и
размерите на наложените
административни санкции
на проверяваната фирма.
Журито, съставено от
академичните преподаватели и Славейка Иванова –
директор на Националната
търговска гимназия в гр.
Пловдив, отличи най-добре представилите се три
отбора със специалните
награди на: Рек тора на
Стопанска академия; катедра КАСД; Националната
организация на митническите агенти.

могат да се разглеждат
и пазаруват компютри и
компютърни аксесоари.
Възможностите на приложението трябваше да
са насочени към: работа с
виртуална потребителска
кошница за пазаруване;
поддържане на различни
изгледи на представяне
на продук тите (списък
или блокове/плочки); поддържане на списък с любими продукти; търсене
на продукти, сортирани
по цена, рейтинг и др.; показване на информация
за сходни продукти при
разглеж дане на даден
продукт; интеграция със
социални мрежи. Представянето на участвалите
девет екипа оценяваше
4-членно жури от преподаватели към катедрата,
председателствано от
проф. д-р Виолета Краева
– декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”.
Класираните на първо
място екипи получиха наградата на академичното
ръководство. Освен за
първите три места, журитата в двете направления
присъдиха и специални
награди.

Студенти участваха в състезание
за финансови аналитици
Студенти от Стопанска
академия за поредна година участваха в престижното национално състезание
за финансови аналитици
„CFA Research Challenge”.
В състезанието, организирано от CFA Institute
Bulgaria, участие взеха
студенти от икономическите висши училища и
стопански факултети от
цялата страна. За поредното силно представяне на
отбора от свищовски студенти, номиниран от катедра „Финанси и кредит”, се
пребориха третокурсниците от спец. „Финанси” Екатерина Ангелова, Христина Ангелова и Димит ър
Веселинов, и капитанът
на отбора Васил Филев
– IVк., спец. „Стопански и
финансов контрол” (председател на Ст удентски
съвет). Ментор на отбора
бе гл. ас. д-р Димитър Костов от катедра „Финанси
и кредит”, а методически
консултант бе д-р Калоян
Петков, участник в предходни състезания. Консултант от практиката на
свищовския отбор бе Явор

Ганев, експерт „Кредитен
риск” в ING Банк.
В заключителния етап
на състезанието конкуриращите се отбори представиха резултатите си
на английски език пред
компетентно жури от CFA

инвестиционна препоръка „HOLD” за акциите на
„Химимпорт”. Учебната
дисциплина „Финансов
анализ” на студентите в СА
е съобразена с програмата
за обучение на сертифицирани финансови анали-

асоциацията в България, с
председател Калин Методиев от финансова група
„Карол”. Отборът от свищовски финансови аналитици изпъкна с добра
презентация и с изчерпателното изследване,
резултат от което беше

затори (CFA) още от 2002 г.
Според условията на
състезанието, няма класиране, а се избира само
един отбор, който да продължи в международната студентска надпревара, организирана от CFA
Institute.
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Възможности за обучение в Стопанска академия
бяха представени на образователни форуми
в България и чужбина
За поредна година Стопанска академия „Димитър
А. Ценов” участва в националното изложението „Кандидатстудентска
борса”
2018. Форумът се организира от сдружение „Кандидатстудентска борса”, което
обединява висши училища
и неправителствени образователни институции за
работа със студенти и кандидат-студенти от България.
По традиция, всяка година сдружението организира представяне на висшите
училища в столицата и други градове в страната.

Тазгодишното, 24-то издание на изложението, бе
официално открито в Университета по архитектура,
строителство и геодезия –
София. Сред гостите на откриването бяха проф. д-р
инж. Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите в България, ректори и
зам.-ректори на висши училища. Гост на откриването
бе и зам.-ректорът по учебна дейност на Стопанска
академия, проф. д-р Марияна Божинова. Свищовското
висше училище бе представено от Галя Божкова – ръ-

ководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение” и Милена Костадинова
– инспектор в същия отдел.
След откриването на
„Кандидатстудентска борса” 2018 в столицата, Стопанска академия участва и в
изложенията, които се проведоха през м. март в Монтана, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Стара Загора. По време
на двудневните изложения,
посетителите на специализирания щанд на свищовската академия получиха
информация за условията

за кандидатстване, приема,
обучението, социално-битовите условия и възможностите за реализация след завършване на висшето обра-

зование. На разположение
бяха и рекламни материали
с подробна информация за
обучението в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”.

В Република Кипър свищовското висше училище участва в международно изложение „Образование и кариера”
В изпълнение на политиката на ръководството

2018, свищовското висше
у чилище взе у частие в

на Стопанска академия за
привличане на студенти от
българските общности зад
граница и в рамките на Кандидатстудентска кампания

международно изложение
„Образование и кариера”,
проведено в гр. Никозия
(Кипър). Във форума бяха
представени възможно-

стите за обучение в 103 университета от 18 държави.
Образователното портфолио на Стопанска академия
в ОКС „бакалавър”, ОКС
„магистър” и ОНС „доктор”
представиха гл. ас. д-р
Юлиян Господинов – координатор „Образователен
маркетинг” в Академичния
център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, и гл. ас. д-р Галин
Стефанов – координатор
в Центъра за дистанционно обучение. Те поясниха
пред своите сънародници
в Кипър и пред кипърски
граждани, че за учебната
2018-2019 г. СА реализира
прием в ОКС „бакалавър”
по 15 елитни пазарно-ориентирани специалности.
Обучението в ОКС „магис-

тър” е по 48 магистърски
програми, от които 41 на
български и 7 на английски
език, като 100-процентното
дистанционно обучение е
ориентирано в максимална
степен към задоволяване
интересите на студентите
и нуждите на бизнеса. В
третата степен на висшето
образование – образователната и научна степен
„доктор”, приемът е по 16
акредитирани докторски
програми. По време на
обучението си в Свищов,
ст удентите могат да се
настанят в студентските
общежития на Стопанска
академия и да се хранят в
студентския стол при преференциални цени. Имат
възможност да провеждат
студентска мобилност по

програма „Еразъм+” с цел
обучение и с цел практика
в 123 партньори от Европа,
Азия, Африка, Южна Америка. Завършилите получават диплома за придобита
образователна степен и
Европейско дипломно приложение, признати в целия
ЕС, САЩ и Канада.
По време на визитата си
в Кипър представителите
на Стопанска академия се
срещнаха с българската
общност и техни организации, с които свищовското висше училище има
подписани договори за
сътрудничество, развитие
и укрепване на връзките
между страните в областта
на културната, научната,
спортната и други дейности
от взаимен интерес.

В Молдова и Украйна Стопанска академия участва в организираните от МОН „Информационни дни
познаха с възможностина българското висше образование“.
те за обучение в България.
В контекста на Кандидатстудентска кампания
2018 г. и в продължение
на идеята на академичното ръководство за привличане на кандидат-студенти
от българската диаспора,
представител на свищовското висше училище – д-р
Александрина
Александрова, участва в организирани от Министерството
на образованието и науката срещи със зрелостници
и родители от българските общности в Република Молдова и Украйна. На
проведените срещи, съгласно Постановление № 103
на МС от 31.05.1993 г. за
осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, присъстваха дипломати от българските посолства и консулства в двете страни, екип

на МОН, представител
на Държавната агенция
за българите в чужбина,
представители на местните български неправителствени организации, директори на училища, учители, ученици, родители
и представители на 3 български висши училища.
Първата от поредиците
срещи беше с възпитаници на Български теоретичен лицей „Васил Левски”
- гр. Кишинев. В присъствието на Георги Йовков –
съветник, завеждащ култура, печат и образование
в посолството на България
в Молдова, представители на МОН разясниха основни моменти от процедурата за кандидатстване по Постановлението.
Присъстващите ученици
и техните родители се за-

Презентациите за Стопанска академия бяха обект
на засилен интерес от страна на присъстващите. Традициите и възможностите
за обучение в специалностите в професионалните
нап-равления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които Стопанска
академия развива, наред с
предлаганите изгодни социално-битови
условия,
бяха сред най-дискутираните теми. Среща се проведе и в гр. Тараклия – градът с най-голяма концентрация на българи в Република Молдова. В лицей
„Иван Вазов” д-р Александрова се срещна с дванадесетокласници от четирите местни гимназии. На
срещата в украинския град
Болград, в Болградска гимназия „Г. С. Раковски” при-

състваха зрелостниците от
всички дванадесети класове в училището, дванадесетокласници от други гим-

назии в града, родители и
представители на българските дружества и неделни
училища в областта.
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