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АКАДЕМИЯТА ПОСРЕЩНА 84-ТИЯ ВИПУСК 

СА „Д. А. Ценов”  е 
приета за член на БФБЛ

В Стопанска академия 
„Д. А. Ценов” тържествено 
бе открита новата учебна 
2019-2020 година. Специ-
ални гости на президиума 
бяха Генчо Генчев – кмет на 
община Свищов, Николай 
Дойнов – председател на 
настоятелството на СА, Ле-
вон Хампарцумян – пред-
седател на УС на Български 
форум на бизнес лидери-
те, член на УС на Институ-
та за пазарна икономика 
и заместник-председател 
на УС на Конфедерацията 
на работодателите и ин-
дустриалците в България 
(КРИБ), свещеник Яков. 
Сред гостите на тържестве-
ната церемония бяха още: 
гл. ас. д-р Станислава Стоя-
нова – народен представи-
тел в 44 НС и преподавател 
в СА; Георги Руйчев – изп. 
директор на  БФБЛ; Иван 
Иванов – член на УС на 

ЗАД „Булстрад Виена  Ин-
шурънс Груп” АД и управи-
тел на Ви Ай Джи Сървисис 
България; Детелина Ди-

мова – управител на Му-
сала Иншурънс Брокер и 
Валери Кунов – директор 
„Общо застраховане”. 

С приветствено сло-
во, ректорът на Академи-

ята откри новата учебна 
година и поясни, че през 
настоящата 2019-2020 г. е 
осъществен първият при-

ем за обучение в дистан-
ционна форма за ОКС „ба-
калавър”. С обръщение за 
здраве и благоденствие 
на новия випуск и на сви-
щовската Алма матер, све-

щеник Яков отправи бла-
гопожелания към цялата 
академична общност. При-
ветствия поднесоха и гос-
тите на церемонията, а от 
името на първокурсниците 
поздрави Ива Кирилова – 
спец. ЗСД, възпитаничка на 
ПДТГ „Д. Хадживасилев”.  

В рамките на тържест-
вената церемония, по тра-
диция бяха наградени от-
личниците на випуска от 
ОКС „бакалавър”. Ежегод-
ната награда на Общински 
съвет – Свищов (грамота и 
парична награда в размер 
на 1000 лв.), която се при-
съжда от 2005 г., тази го-
дина кметът Генчо Генчев 
връчи на Ивана Димова, 
завършила спец. „Стопан-
ски и финансов контрол” 
със среден успех от след-
ването и държавен изпит 
– отличен 6.00. Ивана Ди-
мова бе и сред петимата 

отличници, на които доц. 
Марчевски връчи награда-
та на Ректора и академич-
ното ръководство, която 
се присъжда на завърши-
лите ОКС „бакалавър” със 
среден успех от следване-
то и държавен изпит – от-
личен 6.00. С наградата – 
почетен плакет, грамота и 
парична награда в размер 
на 1000 лв., бяха удостое-
ни още Севилян Османо-
ва (спец. „Счетоводство и 
контрол”), Марина Спа-
сова (спец. СК), Север Ба-
ръш (спец. „Финанси”) и 
Симона Иванова (спец. 
„Стопанско управление”). 
По време на церемония- 
та бяха обявени и еже-
годните стипендии, които 
се осигуряват за свищов-
ски студенти от „Мусала 
Иншурънс Брокер” и от 
ЗАД „Булстрад Виена  Ин-
шурънс Груп” АД. 

Нов офис за обслужване на студенти е 
създаден с дарение от бивш възпитаник

СА „Д. А. Ценов” ста-
на член на Българския фо-
рум на бизнес лидерите 
(БФБЛ). На заседание на 
УС, ректорът доц. д-р Иван 
Марчевски представи сви-
щовското висше училище 
и запозна членовете на УС 
с мотивите на Академия-
та да заяви желанието си 
за членство в авторитетна-
та организация. Сред тях 
е убедеността, че изграж-
дането на лидерите тряб-
ва да започва от студентс-
ката скамейка, че досегът 
до знанията и опита на ме-
ниджъри с име в бизнеса 
ще подпомогне младите 
хора в изграждането им 
като бъдещия елит на на-
цията, че запознаването с 
принципите на социално 
отговорното поведение и 
етичните бизнес стандарти 
е най-добре да се прави от 
тези, които са го наложили 
в организациите си. Спо-
ред ректора на Академия-
та, членството във Форума 
на българските бизнес ли-

дери е и предпоставка за 
съвместно организиране на 
майсторски класове, семи-
нари за студентите, прив- 
личане на гост-лектори и 
съвместна работа по про-
екти между фирмите от ор-
ганизацията и СА. 

Всички присъстващи 
членове на борда едино-
душно одобриха присъе-
диняването на Стопанска 
академия „Д. А. Ценов” 
и тя стана второто висше 
училище в България, чле-
нуващо в лидерския фо-
рум. С писмо до ректора, 
изпълнителният директор 
на БФБЛ – Георги Руйчев, 
изрази убедеността си, че 
членството на свищовско-
то висше училище ще е от 
особено значение за орга-
низацията, обединяваща 
над 100 водещи български 
и международни компа-
нии и индивидуални чле-
нове, които ценят и прила-
гат принципите на отговор-
ното и етично бизнес пове-
дение.

Нов фронт офис „Об-
служване на студенти” 
започна да работи от на-
чалото на учебната 2019-

2020 г. в СА „Д. А. Ценов”. 
Той е създаден с дарение 
в размер на 100 000 евро, 
направено от Иван Ата-
насов Домусчиев – въз-
питаник на свищовското 
висше училище. Завър-
шил спец. „Счетоводна от-
четност” във ВФСИ „Д. А. 
Ценов” през 1959 г., той 
живее вече почти 50 г. в 

Германия, но не забра-
вя родната Алма матер. 
През 2017 г. дари 7 300 
евро, с които е преобо-

рудван специализиран 
кабинет за обучение по 
застраховане и социал-
но дело (ауд.20). Година 
по-късно, щедрият дари-
тел прави второ, далеч 
по-значително дарение 
– 100 000 евро, с изразе-
на воля за използване на 
средствата „За развитие-
то на науката и висшето 

образование в СА „Д. А. 
Ценов”. Двете дарения 
отреждат на Иван До-
мусчиев заслужено приз-  
нание и дълбок респект 
за второто по големина 
индивидуално дарение, 
след най-голямото, на-
правено от Димитър Це-
нов, за каузата на сви-
щовската Алма матер. 
Дълбоката благодарност 
на студентската и акаде-
мичната общност към 
Иван Домусчиев за бла-
городния жест към ви-
сшето училище в Свищов 
бе изразена и при офи-
циалното откриване на 
новия офис, което се със-
тоя след тържествената 
церемония за откриване 
на новата учебна 2019-
2020 г. Пред присъства-
щите гости, студенти и 
преподаватели, ректорът 
подчерта значимостта на 
направения дарителски 
жест и изпълни ритуала 
по прерязване на трико-
льорната лента.   

На 2 стр.
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Кръгла маса на тема 
„Управлението на проекти 
– предизвикателство пред 

съвременната наука и прак-
тика” организира катедра 
„Стратегическо планиране”, 
по проект 2-2019 „Методи-
ка за гъвкаво управление на 
проекти в публичния сек-
тор”, финансиран със сред-
ства от държавния бюд-  
жет за присъщата на дър-
жавните висши училища 
научна дейност. Кръглата 
маса събра над 60 участни-
ци от: Стопанска академия, 
УНСС и свищовски средни 
училища; общинските ад-
министрации в Свищов, 
Левски, Долна Митропо-
лия, Никопол и Павликени; 
кметство с. Петокладенци; 
Областен информационен 
център – Плевен и ОИЦ – 
Русе; Дирекция „Социално 
подпомагане”, Дирекция 
„Бюро по труда”, Турис-

тически информационен 
център, Съвет по туризъм, 
БДЗП – Свищов; ръководи-

тели на фирми от община-
та. Сред гостите бе Вр.ИД 
кмета на община Свищов 
– Анелия Димитрова. Тя 
поздрави организаторите и 
сподели опит на Общината 
при реализирането на про-
екти с различни източници 
на финансиране. 

Форума откри ръково-
дителят на проекта – проф. 
д-р Маргарита Богданова. 
Тя приветства участници-
те и представи проектния 
екип, съставен от препода-
ватели и докторанти към 
катедрата и студенти, обу-
чавани по двете специал-
ности към катедрата – „Уп-
равление на проекти” и 
„Публична адми-                  ни-
страция”. Акцентът в прове-
дената дискусия бе поста-
вен върху гъвкавото упра-

вление на проекти (Agile 
Project Management), като 
авангарден подход, стар-
тирал през 2001 г. в IT сек-
тора, а по-късно навлязъл 
в т.нар. „несофтуерни” ин-
дустрии. Проф. Богданова 
презентира резултатите от 
изследването, като съпос-
тави традиционния подход 
за управление на проекти и 
гъвкавия (Agile) подход.

Методиката за гъвкаво 
управление на проекти в 
публичния сектор предста-
ви гл. ас. д-р Евелина Па-
рашкевова. Чрез тази ме-
тодика екипът се надява да 
популяризира Agile методо-
логията и да запълни поне 
частично една от нишите в 
знанието за проектното уп-
равление, което става все 
по-успешен инструмент за 
управление в бизнес секто-
ра, но не се използва доста-
тъчно в публичния сектор. 

След оживена диску-
сия и споделени практики, 
участниците се обединиха 
около становището, че гъв-
кавото управление на про-
екти е и голяма отговор-
ност. То изисква нов начин 
на мислене, подходящ „тон 
на върха”, който да мотиви-
ра и подпомага създаване-
то и развитието на екипи по 
различните проекти в една 
администрация. Това е дъ-
лъг процес, но той е пътят 
към организационна зря-
лост, тъй като при него се 
съчетават успешно двата 
подхода „отгоре-надолу” и 
„отдолу-нагоре”.

Управлението на проекти 
дискутираха на кръгла маса От 1 стр.

Прилагайки системата за 
обслужване на едно гише, 
новооткритият фронт офис 
обслужва студентите, обу-
чаващи се в ОКС „бакала-
вър” и  „магистър” във всич-
ки курсове, специалности 
и магистърски програми, в 
редовна, задочна и дистан-
ционна форми. За удобство 
на студентите, във ФООС е 
инсталиран РОS терминал 
за заплащане с банкова кар-
та на дължимите такси за 
обучение.

Фронт офисът се нами-
ра на първия етаж във Фа-
култетски корпус, в непос- 
редствена близост до Ака-
демичната книжарница. На 

същия етаж са преместени 
офисите на деканите на че-
тирите факултета, бек офис 
и залата за провеждане на 
онлайн защити на диплом-
ни работи. С част от даре-
ните средства са обновени 
фоайето и първия етаж на 
сградата. В дясната страна 
на фоайето е обособен кът 
с изявени партньори на Сто-
панската академия – бизнес 
структури и публични инсти-
туции, а в лявата страна е 
поставена витрина с част от 
завоюваните награди (купи, 
грамоти, почетни плакети) 
от свищовски студенти при 
участията им в национални 
и международни състезания 
и научни форуми.  

Нов офис за обслужване 
на студенти...

с първокурсниците от ре-
довна и от задочна форми 
на обучение проведе ръко- 
водството на Академията. 
Целта на срещите бе да 
бъдат запознати новопри-
етите студенти с организа-
цията на учебния процес и 
услугите, оказвани от ака-
демичните центрове и ад-
министративните звена. 
В приветствие към първо-
курсниците зам.-ректорът 
по учебна дейност – проф. 
д-р Марияна Божинова, 
ги поздрави за направе-
ния избор да станат част 
от голямото семейство на 
свищовската Алма матер, 
която има над 145 хиляди 
възпитаници. В срещите 
участваха и декани на фа-

култети. Новите моменти 
в актуализирания Правил-
ник за организацията на 
учебния процес представи 
деканът на факултет „Про-
изводствен и търговски 
бизнес” – проф. д-р Любчо 
Варамезов. Студентите по-
лучиха инфомация относ-
но режима за заверка на 
семестър, алтернативни 
опции за онлайн заплаща-
не на семестриална такса, 
използване на електрон-
ното студентско досие при 
административни услуги. 
Видеовизитки представи-
ха основните центрове и 
обслужващи звена, с кои-
то студентите ще контакту-
ват по време на обучение-
то си .

Информационни срещи

Катедра „Математика и ста-
тистика” за поредна година ор-
ганизира поредица от събития, 
посветени на Световния ден 
на статистиката, който ежегод-
но се отбелязва на 20 октом-
ври. При откриване на форума      
ръководителят на катедрата-
домакин – проф. д-р Поля Ан-
гелова, припомни, че датата 20 
октомври е определена за Све-
товен ден на статистиката с Ре-
золюцията на ООН през 2010 г. 
и това подчертава нарасналото 
значение на науката статистика 
за вземане на адекватни реше-
ния, от които се нуждае чове-
чеството. Гости на честването 
бяха доц. д-р Тодор Кръстевич 
– зам.-ректор „Научноизследо-
вателска и проектна дейност”, 
доц. д-р Анелия Радулова – ди-
ректор на Института за научни 

изследвания, проф. д-р Атанас 
Атанасов – Вр.ИД декан на фа-
култет „Стопанска отчетност”, 
доц. д-р Тодор Тодоров – дъл-
гогодишен преподавател към 
катедра „Математика и статис-
тика”, ръководители на други 
катедри. 

Денят на статистиката за-
почна с кръгла маса на тема 
„Европейската система за ин-
тегрирана статистика на соци-
алната защита (ЕSSPROS) – въз-
можности за анализ на социал-
ната защита в България”, орга-
низирана по научноизследова-
телски проект № 6-2019. Целта 
на научния форум бе предста-
вяне на част от резултатите от 
изследването, проведено в 
рамките на проекта, свързан с 
използването на възможности-
те, които предоставя системата 

ЕSSPROS. Представен беше и 
сборникът от научни разработ-
ки на членовете на изследова-
телския екип и на студенти от 
спец. „Статистика и икономе-
трия” и „Бизнес статистика и 
анализи”, развивани от кате-
драта.

Второто събитие, организи-
рано в рамките на Деня на ста-
тистиката, бе публична лекция 
на тема „Качеството на статис-
тическата информация – тео-
ретичен аспект, проблеми и 
предизвикателства” с гост-лек-
тор Цветозария Гатева, начал-
ник отдел „Статистически из-
следвания – Ловеч”, ТСБ Севе-
розапад, възпитаник на специ-
алност „Статистика и икономе-
трия” и настоящ докторант към 
катедрата. 

Емоции и спомени за сту-

дентските години в Свищов 
предизвика следващото съби-
тие, организирано за Деня на 
статистиката – Алумни среща 
на възпитаници на специал-
ност „Статистика и икономе-
трия”, магистърска програма 
„Приложна статистика” и ма-

гистърска програма „Статисти-
ческо бизнес консултиране”. 
Финалната проява от пореди-
цата събития, с които катедра 
„Математика и статистика” от-
беляза Световния ден на ста-
тистиката, бе Вечерта на спе-
циалността. 

Катедра „Математика и статистика” 
чества Световния ден на статистиката
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Катедра „Аграрна ико-
номика” чества 35 години 
с тържествено заседание 
и международна научно-
практическа конференция 

на тема „Състояние и проб-
леми при управлението и 
развитието на селското сто-
панство”. Официални гости 
на тържественото честване 
бяха проф. д-р Марияна Бо-
жинова – зам.-ректор „Учеб-
на дейност” на СА „Д. А. Це-
нов”, Негово Превъзходител-

ство Моайад Елдали – посла-
ник на АР Египет в България,  
Калин Кръстев – Дирекция 
„Развитие на селските райо-
ни” към  МЗХГ. Сред гостите 

и участниците в междуна-
родната конференция бяха 
още: проф. д-р ик. н. Сергей 
Охрименко от Молдовска-
та икономическа академия, 
Доктор хонорис кауза на СА 
„Д. А. Ценов”; проф. д-р ик. 
н. Антонина Ряховская – рек-
тор на Института по иконо-

мика и антикризисно управ-
ление към Финансовия уни-
верситет при Правителството 
на Руската федерация; проф. 
д-р Нидал Шабан – Между-

народна асоциация 
ISLE Dijon France; 
Анелия Димитро-
ва – Вр.ИД кмет на 
община Свищов; 
Албена Симеонова 
– председател на 
Българска асоциа-
ция „Биопродукти”; 
Пепо Петров – из-
пълнителен дирек-
тор на Фондация 
за околна среда и 
земеделие; Краси-
мир Кирилов – об-
ластен управител 
на Добрич и въз-
питаник на спец. 

„Аграрна икономика”; Ро-
сен Коцев – директор на Об-
ластна дирекция към ДФЗ 
– София-област; Ганчо Лам-
бев – почетен гражданин на 
Свищов, председател на ко-
операция „Изгрев-93”, с. Ца-
ревец и член на УС на РСЗК 
„Дунав-2000”, Свищов; парт-

ньори на катедрата от бизнес 
практиката.

С доклад-летопис ръково-
дителят на катедрата – доц. 
д-р Марина Николова, за-
позна присъстващите с раз-
витието и функционирането 
на катедра „Аграрна иконо-
мика” и на едноименната 
специалност. От името на 
академичното ръководство 
приветствие към екипа на ка-
тедрата и към гостите на тър-
жеството поднесе зам.-рек-
торът, проф. Божинова. Тя 
подчерта защитените от ка-
тедрата престижни позиции 
и авторитет в образовател-
ното пространство и практи-
ката в страната и в чужбина, 
и удостои катедра АИ с по-
четния знак на свищовското 
висше училище. 

По повод 35-ата си го-
дишнината, катедрата учре-
ди награда „Успешен млад 
агропредприемач”. Първият 
носител на наградата стана 
Галина Мирчева, възпитаник 
на СА „Д. А. Ценов”, спец. 
„Стопанско управление” в 
ОКС „бакалавър”, магистър-

ска програма „Агробизнес” и 
специализация „Биологично 
земеделие”. Наградата връ-
чи Ганчо Ламбев – дългого-
дишен партньор на катедра-
та. Като собственик на овце-
ферма в с. Петърница, общ. 
Долни Дъбник, Галина Мир-
чева е отличена в национал-
ния конкурс за млади фер-
мери през 2019 г. за успешно 
приложена устойчива прак-
тика във ферма. 

След тържественото засе-
дание, работата на научния 
форум продължи с презен-
тиране на доклади от учас-
тниците в конференцията, 
разпределени в три секции 
със седем научни направ-
ления. За международната 
конференция са представе-
ни 68 доклада от 10 държа-
ви на 3 континента. Научни-
те разработки са публикува-
ни в сборник „Състояние и 
проблеми при управлението 
и развитието на селското сто-
панство”, с международен ре- 
дакционен съвет, който пред-
стои да бъде регистриран в 
НАЦИД.

Специалност „Иконо-
мика на туризма”, админи-
стрирана от катедра „Ико-
номика и управление на 
туризма”, отпразнува 10-ия 
си рожден ден. По повод 
годишнината се проведе 
и международна научно-
практическа конференция 
на тема „Туризмът в новото 
хилядолетие – състояние и 
перспективи”. Гости на тър-
жественото честване бяха 
доц. д-р Иван Марчевски – 
ректор на СА „Д. А. Ценов”, 
проф. д-р Марияна Божи-
нова – зам.-ректор „Учеб-
на дейност”, проф. д-р Лю-
бчо Варамезов – декан на 
факултет „Производствен и 
търговски бизнес”, ръково-
дители и преподаватели от 
сродни катедри от българ-
ски и чуждестранни висши 
училища, представители на 
практиката, възпитаници на 
специалността.    

Доклад за създаването 
и развитието на спец. ИТУР 

представи ръководителят 
на катедрата доц. д-р Петя 
Иванова. В знак на висока-
та оценка от страна на ака-
демичното ръководство 
към дейността на катедра-
та, ректорът връчи на доц. 
д-р Петя Иванова почетния 
знак на свищовското висше 
училище. От името на дека-
ните на четирите факулте-
та, приветствие към члено-
вете на катедрата по повод 
10-годишнината на специ-
алност „Икономика на ту-
ризма” поднесе проф. Ва-
рамезов. Заслужено високи 
оценки катедреният екип 
получи и от гостите на съби-
тието, сред които: доц. д-р 
Александър Аверин – зам.-
декан на Факултета по ту-
ризъм, спорт и хотелиерски 
бизнес във Финансовия фа-
култет при Правителство-
то на Руската федерация 
в Москва; доц. д-р Татяна 
Манастерска – Държавен 
университет по приложни 

науки в Калиш, Полша; доц. 
д-р Николай Цонев – ръко-
водител катедра „Икономи-
ка на туризма” в УНСС; доц. 
д-р Генка Рафаило-
ва – директор на 
Колеж по туризъм 
– Варна. Поздра-
вителен адрес бе 
получен и от проф. 
Дъбева – р-л катед- 
ра „Икономика и 
организация на ту-
ризма” при ИУ – Ва-
рна. 

Като създател 
на специалност 
„Икономика на ту-
ризма”, проф. д-р 
Марияна Божи-
нова също изрази 
удовлетвореността 
си от развитието на специ-
алността, засиления ин-
терес към нея и успешна-
та реализация на нейните 
възпитаници. С пленарен 
доклад на тема „Актуални 
аспекти на управлението 

на туристическата дести-
нация и българската про-
екция”, проф. Божинова 
откри международната на-

учно-практическа конфе-
ренция. Работата на науч-
ния форум продължи по 
секции в обявените седем 
тематични направления. 
Конференцията провоки-
ра впечатляващ интерес и 

за нея бяха представени 92 
научни доклада от 112 ав-
тори от 13 висши училища 
от България, Полша, Сър-

бия, АР Египет, Обединено 
Кралство и Руска Федера-
ция. Представените докла-
ди са публикувани в сбор-
ник „Туризмът в новото хи-
лядолетие – състояние и 
перспективи”. 

Катедра „Аграрна икономика” 
чества 35 години

10-и рожден ден отпразнува 
спец. „Икономика на туризма” 
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Ректорът награди изявени 
спортисти - ветерани по повод 70 г. 

ДФС „Академик – Свищов”
Отборът по тенис на маса към 

Университетски спортен клуб „Ди-
митър А. Ценов” – Свищов завоюва 
шампионската титла от държавното 
отборно първенство на „А” група, 

жени. Турнирът, който се организи-
ра от Българска федерация по тенис 
на маса, е традиционен и се про-
вежда в два етапа, като се играе на 

принципа „всеки срещу всеки”. 
За финалния, втори турнир, кой-

то се проведе в Свищов, играещи-
ят треньор Елиз Караманлиева кар-
тотекира голямото свищовско име 

Мейджан Шабанова 
– национална състе-
зателка с много отли-
чия. 

След изиграни 
над 10 отборни мача 
в двата етапа, тежки 
и оспорвани срещи, 
тимът на Стопанската 
академия се класира 
на първо място и за-
воюва златното отли-
чие. Женският отбор 
на УСК „Д. А. Ценов” 

бе в състав Елиз Караманлиева, 
Мейджан Бакалова, Виолета Анге-
лова и Филиз Михайлова – и чети-
рите от Свищов. 

Създаденото през 1949 
г. Дружество за физкулту-
ра и спорт „Академик – 
Свищов” тържествено от-
беляза 70-годишнината си 
. Ректорът на Стопанската 
академия – доц. д-р Иван 
Марчевски бе сред офи-
циалните лица на цере-
монията по награждаване 
на ветераните на друже-
ството, прославили гра-
да и свищовското висше 
училище със своите пос-
тижения в различни ви-
дове спорт. Ректорът връчи плакети 
на Академията и грамоти на трима 
изявени спортисти – ветерани: Тоня 
Христова; Евгени Игнатов; Никола 
Москов.  По време на церемонията, 
към Академията бе изразена благо-
дарност и признателност за принос 
в утвърждаването на Дружеството и 

за развитието на спорта в Свищов. 
Кметът Генчо Генчев връчи на доц. 
Марчевски грамота, плакет и карти-
на, а от Българския футболен съюз 
Стопанската академия бе удостоена 
с плакет за принос в развитието на 
футбола. Сред гостите на церемони-
ята бе и легендата от звездния фут-
болен тим в САЩ’ 94 – Бончо Генчев.

Алумни клуб „Легенди-
те”, който обединява раз-
лични поколения възпита-
ници на Стопанската ака-
демия с особен афинитет 
към футбола, проведе го-
дишната си среща за 2019 
г. Участниците в срещата 
бяха официално посрещ-
нати от проф. д-р Краси-
мир Шишманов – един 
от съоснователите и деен 
радетел на клуба и от ст. 
преп. д-р Асен Атанасов – 
Вр.ИД ръководител на ка-

тедра „Физическо възпита-
ние и спорт”. 

В другарската среща 
участваха над 30 души, 
като по традиция най-ма-
сово присъствие отбеля-
заха участниците в шампи-
онските отбори на Стопан-

ската академия от 1981-
1982 г. и от 1990 г. Радос-
тен факт за организатори-
те бе присъединяването 
на нови членове към клуба 
от по-младото поколение, 
сред които е Павел Зарев 
– един от лидерите на сту-
дентския отбор в периода 
1999 – 2003 г. Приятна из-
ненада за гостите бе по-
даръкът, подготвен от ор-
ганизаторите – специално 
издадена за срещата книга 
„70 години футбол в Сто-

панска академия”. Книгата 
разказва и показва в сним-
ки историята на футбола в 
свищовското висше учи-
лище, футболните тради-
ции и успехите на поколе-
ния футболисти, участва-
ли в студентските отбори. 

В рамките на срещата се 
проведе и традиционният 
футболен турнир на „Ле-
гендите”, които показаха, 
че са запазили страстта си 
към играта и добра спорт-
на форма. 

Сформирани бяха три 
отбора – сини, жълти и 
зелени, водени съответ-
но от Евгени Цачев, Йор-
дан Грозданов и Георги 
Георгиев. С победите над 
другите два противнико-
ви отбора, с резултат 1:0, 

на първо място се класи-
раха сините. В третия мач 
зелените надиграха жъл-
тите с 3:1 и заеха второто 
място. Голмайстор на тур-
нира стана атрактивният и 
вечно оптимистичен Емил 
Бебенов.

„Легендите” на Стопанската академия 
отново се срещнаха на зеления терен

За трета поредна годи-
на катедра „Аграрна ико-
номика” при СА „Д. А. Це-
нов” организира „Есенен 
фермерски пазар”, който 
даде възможност на зе-
меделските производи-
тели да представят био-
продукти и продукти от 
конвенционалното произ-
водство на малките сто-
панства. Инициативата 
стартира и продължава да 
се провежда под надслов 
„Изберете здравословна-
та храна!”. Съорганизато-
ри на третото издание, на 
превръщащото се вече в 
традиция изложение, бяха 
Стопанската академия, Об-
щина Свищов, Българска 

асоциация „Биопродукти” 
(БАБ), Фондация за околна 
среда и земеделие (ФОСЗ). 

На своите щандове над 
30 производители пред-
ставиха продукти за дегус-
тация и закупуване – соко-
ве, био вина, био телешко 
месо, сирене, кашкавал с 
орехи, кашкавал с биогъ-
би шийтаке, ядки, тахан, 
пчелни продукти, козмети-
ка, билкови мехлеми, до-
машно приготвени слад-
ка, лютеница и още много 
други. Посетилите есенно-
то изложение имаха въз-
можност да дегустират и 
да си закупят от предста-
вените над 50 вида проду-
кти.

Есенен фермерски пазар 
организира катедра АИ

УСК „Д. А. Ценов” е шампион 
от държавното първенство по 
тенис на маса „А” група жени


