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МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА ГОСТУВА
В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

„Накъде отива Европа?” дискутираха 
студенти и представители на ЕП

Министърът на туризма 
на Р България – Николи-
на Ангелкова, гостува 
в Стопанска академия. 
Срещата с академичната 
общност на Свищов бе в 
рамките на работна визи-
та на министър Ангелкова 
по покана на кмета Генчо 
Генчев. Придружена от 
областния управител на 
Велико Търново – проф. 
Любомира Попова и от 
кмета на Свищов, ми -
нистър Ангелкова бе по-
срещната от ректора доц. 
д-р Иван Марчевски. В 
приветствието си към гос-
тите той подчерта, че Сви-
щов има голям туристи-
чески потенциал и много 
компетентни хора, които 
могат да помогнат както 
на страната да привлича 
туристи, така и на админи-
страцията на ресорното 
министерство да създа-

ва най-добрите условия 
за развитие на туризма 
в България. На срещата 
присъстваха предста-
вители на общинското 
ръководство, зам.-ректо-
ри, декани, академични 
преподаватели, студенти 
и служители на свищов-
ското висше училище. 

Николина Ангелкова 
представи пред присъст-
ващите на академичната 
среща основни акценти 
от дейността и целите на 
Министерството на тури-
зма, данни и тенденции 
за развитието на тури-
зма, новости и предсто-
ящи прояви. Говорейки 
за големи инвеститорски 
намерения, които вече се 
реализират в страната ни 
в туристическия бранш, 
тя подчерта, че това ще 
увеличи и възможностите 
за студентски практики, 

стажове и кариерна реали-
зация. В отговор на поста-
вени въпроси бе пояснено 
и какви стажантски про-
грами за студенти оси-
гурява Министерството 

на туризма. Министър 
Ангелкова подчерта ро-
лята на висшите училища 
за развитието на турис-

тическия сектор, като 
отчете от една страна 
необходимостта от добре 
подготвени млади хора, 
а от друга – знанията и 
компетенциите на пре-

подавателския състав. В 
тази връзка тя сподели, 
че зам.-ректорът по учеб-
на дейност на Стопанска 

академия – проф. д-р Ма-
рияна Божинова е член 
на създадения към Ми-
нистерството на туризма 
Обществен съвет. Освен 
това, в предварителна 
среща между ректора и 
Николина Ангелкова е 
обсъдена възможността 
за сътрудничество между 
свищовското висше учи-
лище и Министерството 
на туризма, и предстои 
подписване на рамково 
споразумение за стра-
тегическо партньорство.

По време на дискуси-
ята, представители на 
академичната общност 
отправиха и конкретни 
предложения за включ-
ване на различни обекти 
от Свищов в културно-ис-
торическите дестинации и 
туристически маршрути, 
които създава ресорното 
министерство.

Младежки дебат „На-
къде отива Европа?” се 
проведе в Стопанска 
академия, организиран 
съвместно с Бюрото на 
Европейския парламент 
в България. Освен студен-
ти от различни курсове 
и специалности, в деба-

та участваха ученици от 
петте средни училища в 
Свищов. Форумът откри 
Теодор Стойчев – ръко-
водител на Бюрото на ЕП 
в България. В панелната 
дискусия участваха Геор-
ги Пирински – член на ЕП 
(С&Д, България), гл. ас. д-р 

Ралица Ковачева от Жур-
налистически факултет на 
СУ и доц. д-р Александър 
Ганчев от факултет „Фи-
нанси” на СА. Участни-
ците в дебата споделиха 
свои мнения и виждания, 
свързани с възможните 
сценарии за бъдещето 

на Европа и основните 
предизвикателства, пред 
които ще бъде изправен 
Европейският съюз в сред-
носрочен план. Комен-
тирана бе финансовата 
рамка за настоящия пе-
риод 2014-2020 г., каква ще 
бъде следващата многого-

дишна рамка, какви прио-
ритети ще бъдат заложени 
в нея и какви проблеми ще 
се решават. Панелистите 
споделиха свои виждания 
и по въпроси, свързани 
с Брекзит, младежката 
заетост, перспективите 
за разширяване на ЕС 
към страните от Запад-
ните Балкани, предсто-
ящите избори за ЕП и 
др. Дискутираните теми 
предизвикаха множество 
въпроси и коментари от 
страна на присъстващите 
студенти и ученици, които 
също изразиха свои мне-
ния и виждания относно 
бъдещето на Европа. Те 
споделиха какво им дава 
и какво им взема ЕС, как 
смятат, че трябва да се 
развива и какви промени 
искат да видят в Европа 
след изборите за ЕП през 
2019 г. Икономическата, 
военната и енергийната 
сигурност, както и бор-
бата с тероризма също 
бяха сред темите, които 
присъстващите студенти 
и ученици коментираха с 
участниците в дебата.   

Съвместна бакалавърска 
специалност разкрива СА 

с висше училище в Латвия
Съвместна бакалавър-

ска специалност „Иконо-
мика и управление на ту-
ризма” разкриват Стопан-
ска академия и Висшето 
училище по мениджмънт 
на информационните сис-
теми (ISMA) в гр. Рига, 
Латвия. Двете висши учи-
лища сключиха договор 
за сътрудничество през 
м. октомври 2017 г. при 
гостуване на делегация от 
латвийския град, водена 
от президента на висшето 
училище – проф. Роман 
Дякон. В края на м. март 
2018 г. ректорът на СА – 
доц. д-р Иван Марчевски 
и зам.-ректорът по учебна 
дейност – проф. д-р Мари-
яна Божинова, осъществи-
ха работна визита в парт-
ньорското висше училище 
в Рига. Доц. Марчевски и 
проф. Дякон подписаха 
анекс към договора за 
сътрудничество, с който 
набелязаха конкретни съв-
местни дейности. Сред 
тях е разкриването на 
съвместната бакалавър-

ска специалност, приемът 
за която ще се осъщест-
ви още от новата учебна 
2018/2019 г. Обучението 
ще бъде в редовна форма, 
на руски език, като през 
първите две години сту-
дентите ще се обучават 
в ISMA, а през следва-
щите две – в Стопанска 
академия. Завършилите 
съвместната специалност 
студенти ще получават две 
дипломи – по една от двете 
висши училища. Пред -
вижда се още развиване 
на съвместна докторска 
програма, разработване 
на съвместни научноиз-
следователски проекти и 
съвместни публикации.

По време на визитата 
си в латвийската столица, 
делегацията от Свищов 
осъществи работна среща 
и в Държавния колеж по 
култура. Ректорът на СА 
и директорът на Колежа – 
Сандра Плота, подписаха 
договор за сътрудничест-
во между двете учебни 
заведения.
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СА участва в международна 
видеоконференция за 

информационна сигурност

Отново посветиха Ден 
на студента от спец. 

„Икономика на туризма”

Биологичното земеделие в България представиха 
гост-лектори от практиката

Ст удентска кръгла 
маса на тема „Състояние 
и перспективи за раз-
витие на туристическа 
дестинация България” 
се проведе в Стопанска 
академия, организирана 
от катедра „Икономика и 
управление на туризма”. 
Научният форум поста-
ви началото на проект      
„Съвременни измерения 

на управлението на турис-
тическа дестинация Бълга-
рия”, с ръководител проф. 
д-р Марияна Божинова, 
който екип от препода-
ватели и докторанти към 
катедрата ще реализират 
през настоящата 2018 г. 
Кръглата маса бе част от 
организираните прояви 
за Деня на студента от 

спец. „Икономика на ту-
ризма”, който се проведе 
за втора поредна година. 
Студентския форум откри 
проф. Божинова, като при-
ветства участниците, а с 
презентации в кръглата 
маса участваха студенти 
от 1, 2 и 4 курс на спец. 
„Икономика на туризма” в 
редовна и задочна форми 
на обучение, както и док-

торанти към катедрата. В 
депозираните за научния 
форум 14 доклада, учас-
тниците представиха пред 
аудиторията своите разра-
ботки, разкриващи про-
блемите и перспективите 
за развитие на туристиче-
ска дестинация България 
на национално и регионал-
но ниво. Обект на анализ 

бяха и различните форми 
на алтернативен туризъм, 
за чието развитие страна-
та ни притежава значите-
лен ресурсен потенциал. 
Разискваните проблеми 
предизвикаха интересни 
дискусии, в които участие 
взеха всички присъства-
щи. С грамоти и награди 
бяха отличени класирани-
те на първите три места 
участници. Първо място 
зае екипът на четвъртокур-
сниците Лилия Петкова, 
Искра Иванова и Миро-
слав Иванов, на 2 м. се 
класира Теодора Дими-
трова – 4 курс, а на трето 
място – Петя Костова от II 
к.  Наградите бяха връчени 
на проведената Вечер на 
специалността. 

Катедрата проведе и 
изнесен научно-практи-
чески семинар в гр. Тряв-
на  на тема „Развитие на 
собствен туристически 
бизнес”. Студентите имаха 
възможност да дискутират 
с управител на семеен 
хотелски комплекс както 
привлекателната страна, 
така и проблемите в този 
бизнес. Участниците се 
срещнаха с кмета на об-
щината, който ги запоз-
на с основни планове за 
развитие на туризма, и 
посетиха различни забе-
лежителности. 

Стопанска академия 
за поредна година участ-
ва във видеоконферен-
ция, чийто организатор е 
Академията за икономи-
чески науки – Кишинев, 
Молдова. Съорганиза-
тори на тазгодишното 
издание, което беше на 
тема „Информационна 
сигурност 2018”, освен 
свищовското висше учи-
лище, бяха университети 
от Украйна и Белорусия. 
Форумът започна с ви-
део-връзка между ви-
сшите училища и пред-
ставяне на участниците 
от четирите държави. 
От Стопанска академия 
участваха ръководите-
лят на катедра „Бизнес 
информатика“ – доц. д-р 
Веселин Попов, препо-
даватели и докторанти 
от катедрата, студенти 
от едноименната специ-
алност. Приветствие от 
страна на организатори-
те отправи проф. Сергей 
Охрименко, а от българ-
ска страна – проф. д-р 
Виолета Краева, декан 
на факултет „Менидж-
мънт и маркетинг“.

В конференцията бяха 
представени доклади от 
студенти, докторанти 
и млади учени. Първи-
ят доклад изнесе докт. 
Асен Божиков от СА, 
който отрази важност-
та на разработената от 

него тема “Ransomware 
– нарастваща заплаха 
за информационната 
сигурност на бизнес 
организациите”. Пред-
ставителят на Гомелския 
държавен университет 
„Франциск Скорин“ – 
А лександър Кучеров 
представи резултати 
от изследване на тема 
„Архитектура на про-
грамните инструменти 
за осигуряване на без-
опасността“. Студентът 
В. Царевская, заедно 
със своя научен ръко-
водител проф. Кавун от 
Харковския университет 
за банково дело, пре-
зентира темата „Лекси-
кографически анализ 
на понятието безопас-
ност на служителите“. 
Молдовската страна 
беше представена от 
студенти и докторанти 
от Академията за ико-
номически науки, Тех-
ническия университет, 
Държавния университет, 
Славянския университет 
и Военната академия. 

Представените за 
конференцията 46 до-
клада са публикувани 
в сборник, включващ 
разработките на млади 
учени и специалисти 
от Белгия, България, 
Белорусия, Русия, Ру-
мъния, Украйна и Мол-
дова. 

Публична лекция на тема 
„Биологичното земеделие 
в България” организира 
катедра „Аграрна икономи-
ка” в Стопанска академия. 
Гост-лектори бяха Албена 
Симеонова – сертифици-
ран биопроизводител и 
председател на Българска 
асоциация „Биопродукти”, 
и Пепо Петров – председа-
тел на Фондация за околна 
среда и земеделие. На сре-
щата присъстваха студен-
ти от различни курсове и 
специалности, докторанти 
и преподаватели от раз-
лични катедри. „Важното 
е студентите да са под-
готвени професионалисти 
в конкретната област, да 
натрупват нови знания и 
умения, които да им дават 
възможност да стартират с 
иновативни предприемаче-
ски инициативи, да вземат 
своите информирани ре-
шения. Дори и конвенцио-
налното земеделие, вече по 
силата на редица европей-
ски регламенти, задължава 

земеделските стопани да 
прилагат природощадящи 
земеделски практики”, каза 
при откриване на форума 
ръководителят на катедрата 
– доц. д-р Марина Николова.

Пепо Петров запозна 
присъстващите със същ-
ността на биологичното 
производство, условията 
за кандидатстване и нива-
та на подпомагане по ПРСР 
2014-2020 г., като подчерта, 
че биоземеделието е важен 
приоритет в политиката за 
развитие на земеделие -
то в Р България и един от 
акцентите на Общата сел-
скостопанска политика за 
периода. Лекторът обърна 
внимание и на основни 
проблеми, сред които са: 
слабо развито биологично 
животновъдство; ограни-
чена целева подкрепа за 
фабрики за биологична пре-
работка; липса на инфор-
мация и популяризиране 
на биологичните продукти 
на вътрешния пазар; био-
логичните продукти не са 

включени в общественото 
хранене и в различните на-
ционални програми; бързо-
то изчерпване на бюджета 
за подкрепа на биологич-
ното земеделие. 

Представяйки добри -
те практики в Асоциация 
„Биопродукти”, Албена Си-
меонова посочи и отлична-
та комуникация с катедра 
„Аграрна икономика” към 
Стопанска академия. Тя от-
дели специално внимание 
на иновациите в биоземе-
делието, като: био оцет от 
годжи бери; микробиологи-
чен препарат за очистване 
на полски площи от пато-
гени и разлагане на расти-
телните остатъци; инова-
тивен начин за справяне с 
кръвосмучещите насекоми; 
отглеждане на биомалини и 
др. Тя сподели, че БАБ има 
конкретно предложение – 
детските храни и менютата 
в здравните заведения да 
включват поне 5% биопро-
дукти, но за съжаление 
идеята до този момент няма 

приемственост в българско-
то законодателство. В края 
на своята презентация, Ал-
бена Симеонова се обърна 
към всички присъстващи 
с апела „Изберете българ-
ския биопродукт, защото 
е вкусен, здравословен, 
опазва околната среда, 
създава заетост”.

Във връзка с това, че 
все повече от дисципли-
ните, които изучават сту-
дентите от спец. „Аграрна 
икономика“ и магистърска 
програма „Агробизнес“, са 

свързани с организацията и 
управлението на екологосъ-
образни дейности, катедре-
ният състав се присъедини 
към каузата „Аз засадих 
дърво“. В Международния 
ден на Земята – 22 април, 
преподаватели и докторан-
ти от катедрата засадиха 
Японска вишна в градската 
градинка пред Академията. 
Така показаха и важността 
на малките индивидуални 
действия за опазване на 
природните екосистеми и 
„белите дробове” на Земята.



В Стопанска академия се проведе 11-ото 
издание на „Национални дни на кариерата”
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Майсторски клас за студенти от 
СФК проведе Агенция „Митници”

Областно ученическо състезание 
организира в Пирдоп катедра ИБП

Стопанска академия 
бе за 11-и път домакин 
на най-голямото кари-
ерно изложение в Бъл-
гария „Национални дни 
на кариерата – Добра 
Кариера, Добър Живот”. 
Свищовското издание 
на най-големия форум 
за студентски стаж и 
кариера срещна студен-
тите с представители на 
20 фирми и организации 
от България. Гости на 
официалното откриване 
бяха проф.д-р Любомира 
Попова – областен упра-
вител на Велико Търно-
во, Анелия Димитрова 
– зам.-кмет на община 
Свищов и Светлозар 
Петров – управител на 
Job Tiger. Участниците 
и гостите приветства 
ректорът, доц. д-р Иван 
Марчевски, като подчер-
та ползите от кариерния 
форум както за студен-
тите, така и за бизнеса. 
Ректорът изрази увере-
ност, че на тази среща 
студентите ще намерят 

бъдещите си работодате-
ли, с което да осмислят 
положения труд и усилия 
през 4-годишния период 
на своето обучение, а ра-
ботодателите ще срещ-
нат в Свищов мотивира-
ни млади хора, които да 
попълнят екипите им от 
висококвалифицирани 
специалисти в сферата 
на икономиката, адми-
нистрацията и управле-
нието. 

Приветствия отправи-
ха и официалните гости. 
Участието на представе-
ните във форума фирми, 
областният управител 
определи като „протег-
ната ръка” и шанс за 
достойна реализация 
на възпитаниците на 
Стопанска академия. 
„Включването на Сто-
панска академия за 11-и 
пореден път в национал-
ния форум е показателна 
оценка за високото ка-
чество на предлаганото 
тук образование, както 
и за това, че придоби-

тите от студентите клю-
чови знания, умения и 
компетенции ги прави 
предпочитани кадри 
за българския бизнес”, 
заяви в приветствието 
си зам.-кметът Анелия 
Димитрова. Управителят 

на фирмата-организатор 
Job Tiger подчерта, че 
проявения интерес на 
бизнеса към реализи-
раните вече 11 издания 
на форума в Свищов, 

се дължи най-вече на 
качественото образо-
вание, което получават 
студентите и оказваната 
помощ от страна на СА.

За да представят пред 
младите хора работни 
и стажантски позиции, 

в изложението участ-
ваха Представителство 
на Европейската коми-
сия в България, водещи 
банкови институции и 
застрахователни компа-

нии, фирми от IT сектора 
и сферата на туризма, 
общинска администра-
ция, Дирекция „Бюро 
по труда” и Съвет по 
туризъм в Свищов, ака-
демични центрове. Фо-
румът даде възможност 
на студентите да получат 
кариерни съвети и кон-
султации, да коментират 
с мениджъри и пред-
ставители на фирмите 
пазара на труда, да се 
информират за предла-
ганите стажантски про-
грами и свободни работ-
ни позиции, да обсъждат 
с работодателите какви 
са техните изисквания, 
да разберат начините 
за по-успешен карие-
рен старт. По време на 
националния форум, 
академичното ръковод-
ство и гостуващите пред-
ставители на бизнеса 
обсъдиха възможности 
за сътрудничество при 
обучението и професио-
налната реализация на 
свищовските студенти.

Майсторски клас по митни-
чески контрол на тема „Сигурна 

бизнес среда за икономическо 
развитие“ организира катедра 
„Контрол и анализ на стопан-
ската дейност“, съвместно с 
Агенция „Митници“. Гост-лектори 
бяха Ана Стоилова – гл. юрис-
консулт в отдел „Правно – нор-
мативен“ към Митница Югоза-
падна (гр. Благоевград) и Краси-
мир Фучеджиев – зам.-началник 
на Митница Бургас. В обучение-
то участваха студенти от III и 
ІV курс на спец. „Стопански и 
финансов контрол” и магистри 
по „Валутен, митнически и да-
нъчен контрол“. Форума откри 
проф. д-р Георги Иванов – ръко-
водител на катедрата, а привет-
ствие от името на академичното 

ръководство поднесе ректо-
рът, доц. д-р Иван Марчевски. 

Той подчерта 
водещата роля 
на свищовска-
та Алма матер в 
подготовката на 
кадри у нас в об-
ластта на митни-
ческия контрол 
и изрази своя-
та удовлетворе-
ност от изгра-
дените трайни 
институционал-
ни контакти с 
митническата 

администрация на Р България. 
Майсторският клас премина при 
подчертан интерес от страна на 
студентите. Те имаха възмож-
ност както да задълбочат своята 
практическа подготовка, така и 
да отправят конкретни въпроси 
към лекторите по отношение на 
актуалната проблематика, свър-
зана с осъществявания контрол 
от страна на Агенция „Митници“ 
по спазването на действащото 
митническо и акцизно законо-
дателство. Лекторите поканиха 
присъстващите студенти да кан-
дидатстват за работа в Агенция 
„Митници“ и уточниха, че одо-
брените кандидати преминават 
специализирано обучение.

Катедра „Индустриален биз-
нес и предприемачество“ про-
веде за първи път Областно 
ученическо състезание в на-
правление „Предприемаче-
ство: Стартиране на собствен 
бизнес” в гр. Пирдоп, организи-
рано със съдействието на мест-
ната Професионална гимназия 
по механоелектротехника. В 
надпреварата участваха общо 
42 ученици от 4 училища в Со-
фийска област: ПГМЕ – Пирдоп; 
ПГТХТ „Никола Димов“ – Пир-
доп; СУ „Свети Паисий Хилен-
дарски“ – Златица; СУ „Христо 
Ботев“ – Горна Малина. С при-
ветствие към 
участниците, 
състезанието 
откри  доц. д-р 
Искра Панте-
леева – ръ -
ководител на 
катедра ИБП. 
Средношкол-
ците работиха 
по зададения 
казус, обме-
няйки мисли 
и идеи за по-
добряване на 
бизнес карта-
та в региона. 
От екипите се изискваше да 
разработят минипроект за 
стартиране на собствен биз-
нес, базиран на техните позна-
ния, оценки за потребност от 

конкретни продукти и услуги 
в региона, и възможност за 
реализиране на многопосочни 
ползи. Учениците бяха под-
помагани от трима ментори 
– изявени студенти от 4 курс, 
спец. „Индустриална бизнес 
икономика”. Представянето 
на участвалите 11 екипа оце-
нява 6-членно жури от проф. 
д-р Любчо Варамезов – декан 
на факултет „Производствен 
и търговски бизнес” и други 
преподаватели към катедра-
та, предствители на община 
Пирдоп и на местния бизнес. 
Освен за 1, 2 и 3 място, журито 

присъди и специална награда 
за „Най-приложима идея”. След 
състезанието катедра ИБП и 
ПГМЕ сключиха меморандум за 
партньорство.
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Легион от свищовски студенти 
превзе Колизеума в Рим

Студентският театър отново тръгна 
към сцената и завоюва награда

Петдесет студенти и препо-
даватели от Стопанска акаде-
мия дефилираха във Вечния 
град в рамките на най-големия 
ежегоден световен античен 
фестивал „Натале ди Рома”. 
С грандиозния 
фестивал се от-
белязва денят 
от основаване-
то на столицата 
на Италия - Рим. 
Тази година в 
него участва -
ха над 1400 ре-
анактори от 14 
държави, пред-
ставляващи 44 
групи за исто-
рически възста-
новки от целия 
свят. В послед-
ния от трите фестивални дни, 
който привлече най-много 
туристи, се проведе парад на 
групите по улиците на Капито-
лия около Колизеума, гладиа-
торски борби, възстановка на 
историческа битка на римските 
легиони срещу келтски племе-
на. Свищовските възстановчи-
ци на древната римска исто-
рия, които бяха единствените 
български участници, са обеди-
нени в групите „Първи италий-
ски легион” и „Първа тракийска 
кохорта”. Те са съвременна 
реплика на бойните формиро-
вания на римската империя, 

дислоцирани в античния град 
Нове край Свищов, основан 
с императорски декрет през 
69 г. сл. хр., като в продълже-
ние на четири века е основна 
военна крепост в охраната на 

Долнодунавския лимес. Двете 
групи са създадени от „Съвет 
по туризъм – Свищов”, който 
е първото българско НПО за 
исторически възстановки на 
древната римска история, 
инициатор и домакин е на най-
големия български фестивал на 
античното наследство „Орел на 
Дунава”, провеждан ежегодно 
в Свищов. В тазгодишното из-
дание на фестивала (8-10 юни) 
е предвидена и научна конфе-
ренция с активно участие на 
учени от Стопанска академия, 
БАН, музеи и изследователски 
центрове.

Студентският театър при Сту-
дентски дом на културата в Сто-
панска академия възстанови 
дейността си след 5-годишно 
прекъсване и още при първото 
си участие завоюва награда. 
Новият театрален състав се 
сформира през настоящия уче-
бен семестър по идея на трето-
курсника от спец. „Счетоводство 
и контрол” – Добрин Тодоров. 
Той успява да зарази със своя 
ентусиазъм още няколко сту-
денти от различни курсове и 
специалности, които имат опит 
или афинитет към любителско-
то театрално изкуство. „Лов на 
плъхове” е първата постановка, 
с която започват репетициите 
на младите те-
атрали. В спек-
такъла Добрин 
си партнира с 
първокурснич-
ката от негова-
та специалност 
– Галина Лаза-
рова. Добрин е 
от Смолян, а Га-
лина е от Мон-
тана, където са 
практикували 
това изкуство 
в местни теа-
трални школи. 
С репетиции в 
свободното си време и без-
възмездната помощ на д-р изк. 
Сашо Петков от Пловдив, който 
провежда онлайн репетиции, 

свищовските студенти само за 
шест седмици успяват да се 
подготвят и да добият куража 
да участват в Шестнадесетия 
национален фестивал на люби-
телските камерни и кафе-театри, 
който се проведе в Свищов. На 
сцената на националния фести-
вал те представиха една игра на 
чувствата, желанията и отноше-
нието на младите хора към кон-
суматорското общество, което 
героите им – ТОЙ и ТЯ, наричат 
„плъховско”. Журито присъди на 
Добрин трета награда за главна 
мъжка роля. В края на м. април 
двамата студенти представиха 
пиесата и пред по-широка пуб-
лика – за академичната общност 

и жителите на Свищов. Предст-
влението бе посветено на 50-го-
дишния юбилей на Студентския 
театър при СА.

Студентският съвет награди победителите 
в традиционните спортни състезания

Студентският театър отново тръгна 
към сцената и завоюва награда

Традиционните спортни 
състезания, които органи-
зират Студентски съвет 
и катедра „Физическо 
възпитание и спорт“ при 
Стопанска академия, 
тази година се проведоха 
по три вида спорт – фут-
бол, баскетбол и спорт-
на стрелба. В първите 
две състезания отбори-
те бяха сформирани на 
случаен принцип между 
приятели от различни 
курсове и специално -
сти, а Студентски съвет 
осигури купа и медали за 
класиралите се на първи-
те три места. Надпрева-
рата в състезанието по 
спортна стрелба бе ин-
дивидуална при мъжете и 
при жените, като победи-
телите получиха плакети.

„Цар Футбол“ прово-
кира за участие 5 отбора, 
като за купата и златните 
медали се пребори отбор 
„Елит“, в състав: четвър-

токурсниците Радослав 
Милков и Виктор Геор-
гиев – спец. „Икономика 
на туризма; Георги Геор-
гиев и Иван Костадинов 

– спец. „Финанси“; Дилян 
Стефков – спец. „Сче-
товодство и контрол“; 
Момчил Иванов – спец. 
„Стопански и финансов 
контрол“; Светлин Си-
меонов – 3 курс, спец. 

„Международни иконо-
мически отношения“. В 
състезанието по баскет-
бол участваха 6 отбора, 
част от които бяха смесе-

ни и в тях освен студенти 
– мъже и жени, участваха 
и ученици. Носители на 
купата и златни меда-
листи станаха Георги 
Георгиев – 3 курс, спец 
СФК, Габриела Михай-

лова – 1 курс, спец. „Пуб-
лична администрация“, 
Ивайло Нинов и Езекил 
Янков – ученици от СУ 
„Д. Благоев”. С най-точен 
мерник в състезанието 
по спортна стрелба при 
мъжете се оказа Найден 
Николаев – 2 курс, спец. 
СФК, а при жените на 
първо място се класира 
Ванина Копчева – 1 курс, 
спец. „Финанси“.

Друга проява, орга-
низирана от Студентски 
съвет, бе поредната бла-
готворителна кампания 
за подпомагане на Цен-
търа за настаняване от 
семеен тип за деца и мла-
дежи с увреждания в гр. 
Павликени. Кампанията 
премина под наслов „Да 
дарим надежда!“ и се 
проведе в навечерието 

на Великденските праз-
ници. След проведени 
предварителни разгово-
ри и проучвания, студен-
тите са установили, че 
живущите в Центъра 22 
деца, на възраст между 
11 и 22 години, се нужда-
ят от перилни препарати, 
тоалетни принадлежнос-
ти, халати за баня, чехли, 
пижами, спално бельо и 
дрехи. В организираната 
благотворителна кампа-
ния се включиха както 
студенти, преподаватели 
и служители от Акаде-
мията, така и граждани 
на гр. Свищов. Събрани 
бяха всички необходи-
ми вещи, както и много 
якета, обувки и др. Даре-
нията бяха предоставени 
в дома от членове на Сту-
дентски съвет.
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