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КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВЕДЕ НПСС КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВЕДЕ НПСС 

Проф. Божинова Проф. Божинова 
стана председател стана председател 
на ЕК към СРВУРБна ЕК към СРВУРБ

Ректорът на Стопан-
ска академия „Димитър 
А. Ценов“ – проф. Ма-
рияна Божинова бе из-
брана за председател на 
Етичната комисия към 
Съвета на ректорите на 
висшите училища в Р 
България (СРВУРБ). Това 
стана на проведеното в 
УНСС Общо събрание на 
Съвета на ректорите, на 
което за негов председа-
тел бе избран акад. Лъ-
чезар Трайков – ректор 
на Медицински универ-
ситет – София. За члено-
ве на Управителния съ-
вет на сдружението на 
ректорите бяха избра-
ни акад. Христо Белоев 
(Русенски университет 
„Ангел Кънчев“) – зам.-
председател, проф. Ди-
митър Димитров (УНСС) 
– гл. секретар, проф. Ни-
колай Изов (Национал-
на спортна академия), 
проф. Ивайло Копрев 
(Минно-геоложки уни-
верситет), проф. Евгени 
Станимиров (Икономи-
чески университет – Вар-
на) и доц. Добри Ярков 
(Тракийски университет 
– Стара Загора).

Общото събрание 
ре ши в Контролния съ-
вет на СРВУРБ да влязат 
проф. Тони Шекерджие-
ва – ректор на Академия-
та за музикално, танцо-
во и изобразително из-
куство „Проф. Асен Диа-
мандиев“ – председател 
на КС, членове в лицето 
на генерал-майор То-
дор Дочев – началник на 
Военна академия „Г. С. 
Раковски“ и проф. Вен-
цислав Вълчев – ректор 
на Технически универси-
тет-Варна. 

В дейността на Етич-
ната комисия към          
СРВУРБ, работата на 
проф. Марияна Божино-
ва ще бъде подпомага-
на от избраните нейни 
членове – проф. Пламен 
Моллов (Университет по 
хранителни технологии 
– Пловдив) и проф. Иван 
Кралов (Технически уни-
верситет – София).

Националното предста-
вителство на студентските 
съвети (НПСС) в Републи-
ка България съвместно със 
Студентските съвети при 
Университета за нацио-
нално и световно стопан-

ство, Икономически уни-
верситет – Варна и Стопан-
ска академия „Димитър 
А. Ценов” организираха 
първата Национална сту-
дентска научна конферен-
ция „2022-Икономически-
те предизвикателства пред 
Европа”. Събитието, което 
се проведе в УНСС, откри 
председателят на НПСС – 
Даниел Парушев. Той при-
помни, че преди 22 годи-

ни е създадено Национал-
ното представителство на 
студентските съвети и за 
първи път икономическите 
университети правят нещо 
съвместно. „Преди една 
година беше подписан ме-

морандум за сътрудничест-
во между ръководствата на 
трите университета, сега 
Студентските съвети са 
единни в обща кауза – раз-
витието на икономически-
те специалности в Бълга-
рия. Защото, ако искаме да 
имаме силна икономика и 
силна България в една сил-
на Европа, със сигурност 
тези три висши училища 
трябва да бъдат единни”, 

каза Д. Парушев. При от-
криване на конференцията 
ректорите на трите висши 
икономически училища – 
проф. Димитър Димитров 
(УНСС), проф. Евгени Ста-
нимиров (ИУ) и проф. Ма-

риана Божинова (СА) при-
ветстваха организаторите 
и участниците в студент-
ската научна конференция. 
Като част от организатори-
те на националния форум, 
приветствия поднесоха и 
председателите на трите 
Студентски съвета. „Въоб-
ражението и икономиката 
трудно се съчетават. Днес 
правим изключение. Тук 
са хора, които виждат ясно 

икономическите проблеми 
на Европа и с доза въоб-
ражение показват как тези 
проблеми могат да се ре-
шат”, подчерта Стелла Хад-
жиева, председател на Сту-
дентски съвет при СА „Д. А. 
Ценов”.

За участие в първа-
та Национална студент-
ска научна конференция 
„2022-Икономическите 
предизвикателства пред 
Европа” са подадени 60 
разработки от университе-
ти от цялата страна. Авто-
рите на най-откроилите се 
пет доклада бяха награде-
ни от членовете на журито 
със сертификати, издадени 
от НПСС. Сред отличените 
са свищовските студенти 
Елена Вълчева и Габриела 
Пантелеева с доклад на 
тема „Възможности за из-
ползване на железопътния 
транспорт за подобрява-
не на търговските връзки в 
България”. Председателят 
на НПСС награди с почетни 
плакети за принос предсе-
дателите на Студентски-
те съвети, допринесли за  
осъществяването на на-
ционалната студентска 
кон ференция. 

На тържествена онлайн 
церемония бе подписан до-
говор за продължаване на 
обучението по двойна ма-
гистърска програма „Меж-
дународен финансов ме-
ниджмънт“ между Стопан-
ска академия „Д. А. Ценов“ и 
Донецкия национален уни-
верситет „Васил Стус“, гр. Ви-
ница, Украйна. Подписи под 
документа положиха ректо-
рите на двете висши учили-
ща – проф. Марияна Божи-
нова (СА) и проф. Роман Гри-
нюк (ДонНУ). В приветстве-
ните си слова те подчертаха, 
че събитието е поредна стра-
ница на дългогодишното 
сът рудничество между двете 
образователни институции, 
започнало през 1998 г. През 

годините повече от 50 пре-
подаватели от България и 
Украйна са участвали в съв-
местни конференции, ака-

демични обмени, гостуващи 
лекции. Написани са редица 

общи учебници и моногра-
фии, издадени са съвмест-
ни научни списания. Десет-
ки студенти са участвали в 

международни летни учи-
лища в Украйна и в практи-

чески обучения в България. 
През 2017 година сътрудни-
чеството добива нова форма 
чрез програмата за двойни 
дипломи по „Междунаро-
ден финансов мениджмънт“. 
В резултат от прилагането ѝ 
вече два випуска украински 
студенти са успешно обуче-
ние и дипломирани.

В срещата участваха и ре-
сорните декани на факулте-
ти, ръководители на катед-
ри и координатори по меж-
дународна дейност. Двете 
страни оцениха високо по-
стигнатото при обучението 
на първите два випуска на 
база на договора от 2017 г. и 
изразиха надежда за устой-
чивост в приема на третия 
випуск.

Договор за двойна диплома сключи Академията с ДонНУ, Украйна
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Национален приз и специални Национален приз и специални 
награди за наши възпитаници награди за наши възпитаници 
За пореден път възпита-

ници на Свищовската ака-
демия завоюваха престиж-
ни награди 
от нацио-
налния кон-
курс „Млад 
икономист”, 
който еже-
годно се 
о р г а н и з и -
ра от Съюза 
на иконо-
мистите в 
Б ъ л г а р и я . 
Та з г од и ш -
ното, 18-о 
и з д а н и е 
под надслов 
„Гласът на 
младите за силна иконо-
мика”, бе на тема „Зелена-
та икономика – настояще и 
бъдеще”.

Първо място в категори-
ята на докторанти и пост-
докторанти завоюва гл. ас. 
Йордан Йорданов, пре-
подавател към катедра 

„Застраховане и социал-
но дело” (ЗСД) при СА „Д. 
А. Ценов”. Това е поредно 

участие на младия учен в 
конкурса и поредна награ-
да. За първи път в конкур-
са участва гл. ас. Валенти-
на Нинова, също от катедра 
ЗСД, и нейната разработка 
бе отличена с Първа специ-
ална награда, присъдена й 
от Асоциацията на индуст-

риалния капитал в Бълга-
рия. В категория „студенти”, 
с номинационна грамота за 
успешно представяне в на-
ционалния конкурс „Млад 
икономист–2022 г.” журито 
награди Веселин Кюранов 
– втори курс, спец. „Иконо-
мика на туризма”.

Церемонията по награж-
даване на победителите 
се проведе в Националния 
дом на Федерацията на на-
учно-техническите съюзи, 
София. Гост на церемонията 
бе зам.-министърът на Ико-
номиката и индустрията. 
Свищовските млади учени 
получиха своите награди от 
проф. д-р Татяна Хубенова-
Делисивкова, председател 
на Управителния съвет на 
СИБ. На церемонията при-
съства и проф. д.ик.н. Нено 
Павлов – зам.-председател 
на УС на СИБ и председател 
на комисията по оценяване 
работата и представянето 
на участниците в конкурса.

Милена Иванова Ивано-
ва – 4 курс от специалност 
„Стопански и финансов 
контрол“ в редовна форма 
на обучение при катедра 
„Контрол и анализ на сто-
панската дейност“ спечели 
специалната награда „Ака-
демик Иван Гюзелев“ в на-

ционалния конкурс „Млад 
одитор“. Наградата е за 
най-оригинална идея при 
решаване на одитен казус. 

Свищовската студентка 
получи своята награда от 

председателя на Сметната 
палата – Цветан Цветков, 
на официална церемония 
в гр. София. Тази награда 
позволява на Милена Ива-
нова да реализира едноме-
сечен стаж в най-висшата 
одитна институция на Бъл-
гария.

Поздравления и пожела-
ния за успех към награде-
ната свищовска студентка 
бяха отправени и от вице-
президента на Република 
България, Илияна Йотова.

 Катедра МИО проведе 26-ата 
студентска конференция

Кметът на община Сви-
щов – д-р Генчо Генчев, из-
несе публична лекция пред 
студенти в СА „Д. А. Ценов” 
на тема „Практиката на об-
щина Свищов при управле-
нието на проекти“. Събити-
ето се състоя в рамките на 
алумни среща с възпитани-
ци на катедра „Стратегичес-
ко планиране“. Модератори 
бяха проф. Маргарита Бог-
данова – декан на факултет 
„Мениджмънт и маркетинг“ 
и доц. Евелина Парашке-
вова – ръководител на ка-
тедрата. Встъпителните си 
думи кметът насочи към 
завършващите студенти от 
специалностите „Публична 
администрация“ и „Управле-
ние на проекти“. С пожела-
ние за успешна реализация 
той ги увери, че дипломата 
от Свищовската академия, 
която предстои да получат, е 
високо ценена в практиката 
и „отваря“ редица врати.

В своето изложение д-р 
Генчев акцентира върху съ-
ществени моменти от прак-
тиката на ръководената от 
него общинска администра-
ция, като започна с преглед 

на резултатите от работата 
на Oбщина Свищов по про-
екти през изминалите прог-
рамни периоди. Откроени 
бяха водещи стратегически 
приоритети, цели, както и 

степента на тяхното дости-
гане. Маркирани бяха „кон-
курентни предимства“, доп-
ринесли за успешното реа-
лизиране на значими мерки 
и дейности от изключителна 
важност за града и населе-
нието. Специално внима-
ние бе отделено на добри-
те практики при реализира-
нето на проекти в община 
Свищов, особено в сферата 
на културния туризъм и не-
говото отражението върху 
социално-икономическото 
развитие. Успоредно с това 

бяха маркирани приорите-
тите пред бъдещи проек-
ти за насърчаване на пред-
приемачеството и бизнеса 
в района. Кметът даде на 
студентите важни съвети за 

това, как да се представят на 
интервю за работа и разясни 
на кои аспекти работодате-
лите акцентират при подбор 
на кадри.

В края на срещата доц. 
Парашкевова, в качеството 
си на ръководител на катед-
ра „Стратегическо плани-
ране“, връчи на кмета д-р 
Генчо Генчев благодарстве-
но писмо с признателност за 
дългогодишното и ползот-
ворно партньорство между 
Община Свищов и Стопанска 
академия „Д. А. Ценов“.

Кметът изнесе публична 
лекция пред студенти

Катедра „Международ-
ни икономически отноше-
ния“ (МИО) при СА „Д. А. 
Ценов“ организира своята 
двадесет и шеста поредна 
студентска научно-прак-
тическа конференция. Във 
форума участваха студен-
ти в ОКС „бакалавър”, ОКС 
„магистър” и ОНС „док-
тор” от български и чуж-
дестранни висши учили-
ща, обучаващи се в ико-
номически специалности 
с международна насоче-
ност. Партньори в органи-
зацията за поредна годи-
на бяха катедра МИО при 
Икономически универси-
тет – Вар на и катедра „Ико-
номика и международни 
отношения“ при Русенския 
университет.

Форумът се проведе 
в присъствена и дистан-
ционна форма, като при-
съствената част по тради-
ция се състоя в учебната 
база на Академията в с. 
Орешак, община Троян. 
Приветствия към участ-
ниците поднесоха доц. 
Здравко Любенов – ръко-
водител катедра МИО-Сви-
щов, доц. Георги Мари-

нов – ръководител катед-
ра МИО при ИУ – Варна и 
гл. ас. Даниела Илиева от 
Русенския университет. 
Представените разработ-
ки бяха в пет тематични 
направления, а докладите 
на българските и чуждес-
транните студенти показа-
ха широките им научни ин-
тереси. Сред темите бяха 
норвежките преки инвес-
тиции в развиващите се 
държави преди пандемия-
та, икономическото раз-
витие на Скандинавски-
те държави и Финландия, 
търговските отношения 
между Европейския съюз 
и Китай, синята икономи-
ка, предизвикателствата 
пред съвременния пазар 
на труда, стилове на ли-
дерство на жените-мени-
джъри, невронни мрежи 
за прогнозиране на деф-
лацията. 

Авторите на предста-
вените доклади получиха 
сертификати за участие, а 
одобрените след рецен-
зиране научни разработ-
ки ще бъдат публикува-
ни в електронен сборник, 
включен в НРС.



Академията бе домакин на Академията бе домакин на 
симпозиум „Древното наследство”симпозиум „Древното наследство”

Преподаватели участваха в 
два международни уъркшопа
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Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” бе 
домакин на симпозиум 
„Древното наследство”, 
посветен на проблемите 
на културното наследство, 
културния туризъм, истори-
ята, археологията и антич-
ното военно дело. Негови 
организатори бяха Общи-
на Свищов, Историческият 
музей, Съвет по туризъм 
– Свищов и Академията. 
Форумът бе първото съби-
тие от програмата на 16-
ото издание на фестивала 
на античното наследство 
„Орел на Дунава”, който се 
проведе в периода 10-12 
юни 2022 г. в Свищов. На-
учното събитие бе открито 
от ректора на Свищовско-
то висше училище – проф. 
Марияна Божинова, която 
отправи приветствие към 
всички участници. В рам-
ките на симпозиума бяха 
представени непознати 
древни  съкровища и ин-
тересни факти за антично-
то културно наследство на 
България и Югоизточна Ев-
ропа. Презентирани бяха 
проекти за жива история и 

културен туризъм по река 
Дунав. Участници в кон-
ференцията бяха археоло-
зи, историци, писатели и 
академични преподавате-
ли. Сред тях бе Стивън Ко-

кингс – световноизвестен 
британски журналист, пи-
сател, редактор, истори-
чески консултант, актьор и 
лауреат на наградата „Зла-
тен Орел”. Той предизвика 
интереса на участниците и 
гостите на форума с пред-
ставянето на римска воен-
на диплома на войник от 
Първа Тракийска кохорта.

Презентация на тема 
„Неизвестни древни сък-

ровища и античното на-
следство на Нове” направи 
д-р Марин Маринов, уред-
ник в Исторически музей 
– Свищов. За валоризаци-
ята на културното наслед-

ство в регион Ulpia Оеscus-
Novae говори д-р Гавраил 
Гавраилов от фондация Блу 
Линк, а значението на ис-
торическите фестивали за 
местното икономическо 
развитие разясни гл. ас.  
Стефан Проданов от Съвета 
по туризъм и преподавател 
в Стопанската академия. 
С презентации и доклади 
в симпозиума участваха и 
други академични препо-

даватели от Свищовското 
висше училище. Доц. Алек-
сандър Ганчев представи 
анализ на елементите на 
бойния план в античност-
та, а доц. Петя Иванова 
презентира съвременни-
те тенденции при популя-
ризиране на културното 
наследство чрез събитиен 
туризъм. Боряна Станчева 
и Мария Цанкова от АДО 
„Дунав” представиха про-
екта „Жив Дунавски Ли-
мес”. В симпозиума участва 
и Димитър Шишиев – бого-
слов и историк от Папски 
Университет Грегориана 
в Рим. Той представи два   
доклада – „Император Кон-
стантин I Велики и възходът 
на Християнството” и „Рим-
ската пътна система и хрис-
тиянското поклонничество 
през IV век”.

Тридневният фестивал 
на античното наследство 
„Орел на Дунава“ се про-
веде за първи път след 
двегодишно прекъсване, 
дължащо се на пандемия-
та от COVID-19. Той е пър-
вият форум в България и 
на Балканите, посветен на 

античната история и антич-
ното културното наслед-
ство. Тазгодишното изда-
ние на фестивала събра 
за пореден път в Свищов 
любителите на древната 
история, възстановките и 
приключенията, като в не-
говите рамки на няколко 
сцени в античния римския 
град Нове бойни умения, 
военна сила, автентични 
оръжия, танци и антични 
облекла показаха над 120 
реенактори от Италия, Ру-
мъния, Великобритания и 
България. Сред участници-
те бяха утвърдени групи за 
исторически възстановки 
и демонстрации като Гру-
по Сторико Романо (Ита-
лия), Асоциация „Garda 
Apulum” (Румъния), Сдру-
жение „Антична Тракия“ 
(България), Асоциация 
„Terra Dacica Aeterna” (Ру-
мъния), Прабългарска шко-
ла за оцеляване „Бага-Тур” 
(България), Oгненa форма-
ция „Феникс” (България), 
Сдружение „Dux Anticaе” 
(България) и домакините 
от Първи Италийски леги-
он (България).

Академични преподаватели от 
Свищов участваха в два уъркшо-
па с висока практическа прило-
жимост както в учебния, така и в 
научноизследователския процес, 
организирани в рамките на изпъл-
нението на проект „Централно-
европейска мрежа за устойчива и 
иновативна икономика“. В съби-
тията се включиха представители 
на партньорските университети – 
Стопанска академия „Димитър А. 
Ценов“, Познански университет по 
икономика и бизнес, Университе-
та в Сегед, Университета в Загреб, 
Чешки университет по естествени 
науки в Прага и Пражкия универ-
ситет по икономика и бизнес.

Домакин на първия уъркшоп 
бе Пражкият университет по ико-
номика и бизнес, а Свищовското 
висше училище бе представено от 
проф. Маргарита Богданова, доц. 
Искра Пантелеева и доц. Евелина 
Парашкевова. Във второто съби-
тие, което се състоя в полския град 
Краков с домакин Познанския уни-
верситет по икономика и бизнес, 
участваха проф. Марияна Божино-
ва, доц. Искра Пантелеева и ас. д-р 
Александрина Александрова.

В рамките на двата уъркшопа 
представителите на шестте парт-
ньорски университета дискутираха 
различни иновативни инструмен-
ти в областта на научните изслед-
вания и тяхното прилагане в про-
цеса на разработване и публику-
ване на научноизследователски 
резултати. Обсъдени бяха общи 
проблеми в областта на обучение-
то на студенти, свързани с обрат-
ното приобщаване на обучаемите 
в учебна среда след COVID панде-
мията. Дискутирано бе и серти-
фикационното обучение в област-
та на образователните иновации в 
преподаването и прилагането на 
метода „сериозна игра“ в обуче-
нието на студенти. Партньорските 
университети представиха резул-
тати от съвместни проучвания и 
очертаха бъдещи насоки за разви-
тие на мрежата CENETSIE (Central 
European Network for Sustainable 
and Innovative Economy).

Представителите на Стопан-
ска академия „Димитър А. Ценов” 
изразиха готовност и желание за 
бъдещи съвместни инициативи и 
проекти с останалите партниращи 
университети.

Меморандум за сътрудничество 
сключиха СА „Д. А. Ценов” и МУ-Плевен

Меморандум за сътрудни-
чество сключиха Стопанска ака-
демия „Д. А. Ценов” и Меди-
цински университет – Плевен. 
На среща в Свищов подписи 
под документа положиха рек-

торите на двете висши училища 
– проф. Марияна Божинова (СА) 
и проф. Добромир Димитров, д. 
м. (МУ).

Водени от разбирането, че за 
постигане на устойчиво иконо-
мическо и социално развитие е 
необходимо взаимодействие и 
партньорство между академич-
ните институции, с подписване 

на меморандума двете страни 
заявиха желание да установят 
тясно сътрудничество в сферата 
на висшето образование. 

Една от насоките на бъдещо-
то сътрудничество е разработва-

нето на съв-
местни, ин-
тегрирани, 
интердис -
циплинар-
ни хибрид-
ни учебни 
п р о г р а м и 
в областта 
на медици-
ната, ико-
номиката, 
а д м и н и -
стр ацията 
и управле-
нието. Сред 

планираните съвместни дейнос-
ти са още разработване и изпъл-
нение на национални и между-
народни проекти, създаване на 
смесени научноизследовател-
ски колективи за осъществяване 
на съвместни разработки и пуб-
ликации, организиране и учас-
тие в дискусии и образователни 
форуми. 
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Чествахме 160 г. от рождението 
на проф. Иван Шишманов

На 22 юни 2022 г. се на-
вършиха 160 години от рож-
дението на бележития фило-
лог, писател, преподавател 
и държавник – проф. Иван 
Шишманов, роден в Свищов, 
син на книжовника и търго-
вец – Димитър Шишманов. 
Годишнината бе отбелязана с 
паралелни тържествени про-
яви в София и Свищов. 

В столицата бе открита 
юбилейна изложба в Нацио-
налната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“, посвете-
на на живота на именития ни 
сънародник и бе проведен 
тържествен хоров концерт в 
аулата на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Като член на Нацио-
налния комитет „160 години 
проф. Иван Шишманов“ учас-
тие в двете събития взе рек-
торът на Стопанска академия 
„Д. А. Ценов“ – проф. Мари-
яна Божинова.

На 22 юни 2022 г. бе и кул-
минацията на тридневните 
тържества по повод чества-
ната годишнина в Свищов, 
в които участваха и пред-

ставители на академичната 
общност. На общоградското 
пок лонение пред паметни-
ка на проф. Иван Шишманов 
в градската градина, цветя 
от името на СА „Д. А. Ценов“ 
поднесе зам.-ректорът доц. 
Любомир Иванов. Чествани-
ята в родния град на проф. 
Иван Шишманов бяха зак-
рити с тържествен концерт 
„По течението на синия Ду-
нав“, организиран от Общи-
на Свищов и Държавна опе-
ра – Русе. Под палката на ди-
ригента Димитър Косев звуча 
музика от творчеството на 
композитори, родени в дър-
жави по поречието на р. Ду-
нав като Й. Щраус – син, И. 
Калман, С. Бинички, П. Кон-
стантинеску, П. Стайнов, А. 
Карастоянов. 

В рамките на проведените 
събития бе припомнено, че 
на 14 години Иван Шишма-
нов заминава да учи в Педа-
гогическото училище във Ви-
ена (1876-1882). Завръща се 
като учител в родния Свищов, 
където поддържа приятелски 

отношения с Алеко Констан-
тинов и Цветан Радославов. 
През 1884 г. спечелва стипен-
дия и продължава образова-
нието си в Западна Европа, 
последователно следвайки 
философия и литература в 
Йена и Женева. През 1888 г. 
защитава докторска степен 
по философия в Лайпциг. Той 
е един от основателите на Со-
фийския университет. Профе-
сор по всеобща литературна 
и културна история, както и 
по сравнителна литературна 
история. Основател е и ре-
дактор (1889-1902) на „Сбор-
ник за народни умотворения, 
наука и книжнина“. Редак-
тор е на списание „Български 
преглед“ (1893-1900). За пе-
риода 1903-1907 г. е минис-
тър на народното просвеще-
ние. Проф. Иван Шишманов е 
пълномощен министър в Ук-
раинската народна републи-
ка (1918-1919 г.), а също така 
е председател на българска-
та секция на Паневропейския 
съюз. Почива на 23 юни 1928 
г. в Осло.

Студентско туристичес
ко дружество „Академик” 
– Свищов, което е второ
то в страната студентско 
туристическо дружество, 

отбелязва своята 85го
дишнина с редица прояви, 
а негови членове са отличе
ни с награди от Българския 
туристически съюз. 

Веднага след открива
нето на Висшето търгов
ско училище в Свищов 
(8.ХI.1936 г.) започва ор
ганизиран туристически 
живот сред студенти и 
преподаватели. Половин 
година покъсно, през юни 
1937 г., в регистъра на учи
лището е вписано Акаде
мично туристическо дру
жество, клон „Стъклен”. 
Заради стагнацията през 

военните и следвоенните 
години, туристическата 
му дейност почти замира, 
за да се възроди през 
60те години под името 

„Академик”, като едно 
от водещите студентски 
туристически дружества, 
поддържащо секции по пе
шеходен и воден туризъм, 
ориентиране и опазване 
на околната среда. Член
ската му маса през някои 
години достига до 100% 
от студентския и 60% от 
преподавателския състав. 
В актива на дружество
то има изкачени над 100 
върха на пет континента. 

В чест на 85годишния 
юбилей, в календара с ту
ристически прояви през 
2022 г. са включени похо

ди до крайните точки на 
България, разположени 
на север, на юг, на изток 
и на запад. Честването на 
бележитата годишнина се 
състоя на 11 юни 2022 г. в 
хижа Бузлуджа (нова), къ
дето се събраха над 60 от 
найактивните членове на 
СТД „Академик”. По повод 
85годишнината, членове 
на туристическото друже
ство са отличени с награди 
за активното им участие и 
постижения в туристичес
кото движение. С медал на 
БТС „За особени заслуги” 
е награден гл. ас. Симеон 
Момчев, бивш председател 
на СТД „Академик”. Значка 
„Отличник на БТС” получи
ха Венцислав Пачев, Цве
телина Русева, Гойя Гоев 
и Красимира Петрова. С 
грамота на БТС „За актив
на туристическа дейност” 
са отличени проф. Виолета 
Краева, доц. Силвия Косто
ва, Пламен Бакърджиев, 
Емил Панов, Анастасия 
Стоянова, Ивелина Ба
кърджиева, Дияна Пано
ва, Ясен Петров и Виктор 
Бакърджиев. Грамоти на 
СТД „Академик” – Свищов 
получиха Диляна Петкова, 
Иван Христов, Венцислав 
Йозов, Диян Иванов и Пла
мен Маринов.

Алумни клуб „Студент-
ски театър” към СА „Д. 
А. Ценов”, учреден през 
2015 г. с председател 
Маргарита Дончева, про-
веде поредна другарска 
среща в Свищов. В клуба 
членуват възпитаници от 
различни випуски и спе-
циалности, участвали в 
Студентския театър.

Повод за тазгодишната 
среща на клуба бе пред-

ставянето на дебютния 
албум на Георги Кушвали-
ев и Христо Петров – ем-
блематични стожери на 
легендарния Студентски 
театър. Георги Кушвали-
ев е оглавявал Клуба за 
естетическо възпитание, 
чийто наследник е Сту-
дентският дом на култу-
рата. Бил е радиоводещ, 
DJ, музикален журналист, 
сатирик, автор на тексто-
ве за песни. Той е и пър-
вият носител на награда-
та „Крилатият козел”, уч-
редена в памет на Радой 
Ралин. При представяне-
то на последната му кни-
га – „Дебили-недраги” в 
Свищов през 2019 г., бе 
удостоен с почетния знак 
на Академията. Хрис-
то Петров е реализиран 
икономист, мениджър, 
общественик и активен 
спомоществовател като 
доброволец в Център за 
работа с деца с уврежда-
ния, автор на текстове и 
музика.

Премиерата на де-
бютния албум, озаглавен 
„Интимни химни” събра 
членове на алумни клуба, 
представители на акаде-
мичната общност и граж-
дани. Албумът включва 
20 песни, свързани с пре-
живявания и спомени на 
авторите за Свищов, Ака-
демията и студентските 

им години. Първата песен 
те създават още на сту-
дентската скамейка, и по 
думите им, този албум е 
„събиран частица по час-
тица” в продължение на 
48 години. 

„Мисля си, че особено 
сега, в днешното време, 
повече от всякога имаме 
необходимостта да пое-
мем животворната глът-
ка въздух и да „заредим 

батериите” с онова чис-
то, искрено и наивно на-
чало, донесло на всеки от 
нас толкова много вълну-
ващи споделени емоции, 
което ще ни подарят тази 
вечер Жоро Кушвалиев и 
Христо Петров”, каза при 
представянето на авто-
рите председателят на 
алумни клуба Маргарита 
Дончева – дългогодишен 
директор на Студентския 
дом на културата. 

Преди да изпълнят 
всяка песен, авторите на 
текста – Георги Кушвали-
ев и на музиката – Христо 
Петров споделиха пред 
публиката историята на 
създаването й. Присъст-
ващите на премиерата 
получиха като подарък 
от авторите на албума 
диск с песните и авто-
графи. „От дистанцията 
на времето все по-ярко и 
отчетливо осъзнаваме и 
ценим онова, което сме 
имали”, споделиха Геор-
ги Кушвалиев и Христо 
Петров.

След премиерата, чле-
новете на алумни клуб 
„Студентски театър” се 
събраха в местността Ка-
лето, където на фона на 
красивия залез над Дуна-
ва си припомниха много 
забавни случки и емоции 
от студентските си години 
в Свищов.


