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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017
Първият кандидат-студент подаде документи веднага след старта на КСК 2017
Първият кандидат-студент в Стопанска академия е 28 -годишната
Ирина Панова от Плевен.
Тя подаде документи още
в първия ден на кандидатстудентска кампания
(КСК) 2017, която стартира на 5-и януари. Ирина
ще участва в класирането с конкурсен изпит
по „Икономическа география на България”, на
който е избрала да се яви
през м. март. Като първа
желана специалност е
посочила „Застраховане
и социално дело” в задочна форма на обучение.
За академичната
2017/2018 учебна година,
приемът на студенти в
СА „Д. А. Ценов” е по 17
специалности в ОКС „бакалавър”, в направления
„Икономика” и „Администрация и управление”
(редовно и задочно) по
държавна поръчка и в

платена форма на обучение. Възможностите
за кандидатстване са:
с оценка от държавен

номическа геог рафия
на България” или „Чужд
език” (английски, немски,
руски или испански език);

зрелостен изпит (включително и този по професионална квалификация),
положен в периода 20082017 г.; след успешно положен в СА „Д. А. Ценов”
кандидатст удентски
изпит (еднороден тест от
60 въпроса) по една от
дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Ико-

с пренесена оценка от
успешно положен кандидатстудентски изпит
в друго висше училище;
с оценка от национални
и международни олимпиади. Кандидат-студентите могат да подават
документи за прием във
всички налични форми
на обу чение и специ-

а лности – „Финанси”,
„Застраховане и социално дело”, „Макроикономика”, „Счетоводство
и контрол”, „Стопански
и финансов контрол”,
„Бизнес статистика и
анализи”, „Маркетинг”,
„Управление на проекти”,
„Стопанско управление”,
„Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”,
„Индустриален бизнес и
предприемачество”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”,
„Икономика на туризма”.
За желаещите да
участват с кандидатстудентски изпит, Академията организира ежемесечни изпитни сесии, които
се провеждат по график
от м. януари до м. август
включително в свищовското висше училище.

К а н д и д а т- с т у д е н т и т е
могат да положат повече
от един конкурсен изпит
и да се явят на повече
от една изпитна сесия,
като в балообразуването участва най-високата
получена оценка.
За КСК 2017 Стопанска
академия организира национа лни у ченически
състезания по икономика в над 10 направления,
които ще приключат през
м. март. Традиционно се
провеждат и посещения
в средни училища в страната, к ъдето мобилни
екипи от студенти, докторанти и академични преподаватели представят
пред средношколците
възможностите за обучение в свищовската Алма
матер. За настоящата
кампания са планирани
срещи с ученици от над
500 учебни заведения в
цяла България.

Стопанска академия в Open Mind Наш преподавател стана
пания 11235; Институт за тието обучителна среда,
член на УС на СИБ
развитие на предприема- в която студентите ще

Стопанска академия
е сред осемте организации от пет европейски
държави, които в продължение на две години
ще реализират европейския проект „Open Mind”
по програма Erasmus+.
Инициативата има за цел
да популяризира социалното предприемачество
сред жени и студенти от
неикономически специал
ности чрез иновативен
геймифициран онлайн
курс на обучение. Партньори по проекта са още:
от България – Висшето
училище по застраховане
и финанси, Фондация на
бизнеса за образованието и технологична ком-

чеството – Гърция; Университета в Лодз – Полша;
Университета „Титу Майореску“ – Румъния; Университета в Шефилд, Великобритания.
Безплатният онлайн
курс „Въведение в социалното предприемачество” ще учи студенти от
различни специалности
как да разпознават възможности, да създават
бизнес модел, да подготвят бизнес план, да
привличат инвеститори,
да създават, управляват
и популяризират дейността на своя стартъп.
Курсът ще съдържа и
сборник с 50 вдъхновяващи истории за жени
– социални предприемачи. Друг интелектуален
продукт, който ще бъде
създаден по проек т е
новативна геймифицирана платформа. Тя ще
използва елементи от
гейм дизайна, за да създаде стимулираща учас-

проучват бизнес концепциите, ще развиват
своите предприемаческо мислене и умения,
ще работят с реа лни
казуси и прак тически
предизвикателства.
Платформата ще бъде
достъпна на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и румънски)
и ще функционира поне
до 2020 г. Предвижда се
над 600 студенти да се
включат в курса до края
на проекта.

Проект № 2016-1-BG01K A 2 0 3 - 0 2 3 7 5 4

Този проект се осъществява с финансовата подкрепа
на Европейската комисия.
Цялата отговорност за съдържанието на съобщението
се носи от неговия автор и
при никакви обстоятелства
не може да се приема, че той
отразява официалното становище на Комисията.

ЦМД

Гл. ас. д-р Милен Митков
от катедра „Застраховане
и социално дело” е поредния преподавател от Стопанска академия, който
стана част от Управителния съвет на Съюза на
икономистите в България.
Той беше избран за член на
УС на отчетно-изборната
конференция, на която СИБ
избра за свой председател
проф. Татяна Хубенова –
Делисивкова от Икономическия институт на БАН. Сред
тримата зам.-председатели
отново е проф. д-р ик. н.
Нено Павлов – два мандата
ректор на СА.
О щ е к а т о с т у д е н т,
Милен Митков е активен
участник в национални
конференции, кръгли маси
и семинари, организирани
от СИБ. Две последователни години е победител
в конкурса „Млад икономист”, в който участва като
докторант с разработки,
посветени на електронна-

та търговия и на зелената
икономика. В бакалавърска степен се дипломира по спец. „Застраховане и социално дело”, а
след това завършва три
магистърски програми –
„Стопански и финансов
контрол”, „Застраховане”, „Банков мениджмънт”.
Док торската си степен
придобива по научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит
и застраховка”.
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Над 200 ученици от страната мериха знания в

П

оредното национално ученическо състезание
по икономика, което организира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,
предизвика 210 ученици
от 22 училища в страната.
В 19-то издание на средношколската надпревара, което се проведе в
пет направления, участ-

налното ученическо състезание по икономика се
проведе в направленията
„Управление на проекти”,
„Митнически и данъчен
контрол”, „Маркетингът
в действие”, „Менид жмънт академия”, „Млад
агропредприемач”. Приветствия към участниците
отправиха и ръководителите на петте катедри-ор-

ваха ученици от Велико
Търново, Видин, Враца,
Горна Оряховица, Дупница, Козлодуй, Левски,
Полски Тръмбеш, Плевен,
Разград, Русе, Свищов,
Силистра, София, Стара
Загора, Търговище и Хайредин.
Участниците в състезанието и придружаващите
ги 36 учители приветства
с „Добре дошли в Стопанска академия” гл. ас. д-р
Юлиян Господинов – координатор „Образователен
маркетинг” към Академичен център за кариерно
консултиране и връзки с
обществеността. Националното ученическо състезание откри зам.-ректорът по студентска политика и институционални
комуникации, доц. д-р
Николай Нинов. От името
на академичното ръководство той пожела успех
на средношколците като
подчерта, че независимо
от крайното класиране, в
тези състезания никога
няма губещи. „Всеки ученик си тръгва не само със
сертификат, който му дава
правото да бъде приет за
студент по първа желана
специалност и форма на
обучение, но тук печелите
много нови знания, практически умения и възможност за изява, печелите
и нови безценни приятелства, които ще бъдат
доказани във времето”,
заяви доц. Нинов.
19-то издание на нацио-

ганизатори в съответните
направления: проф. д-р
Маргарита Богданова –
катедра „Стратегическо
планиране”; проф. д-р
Георги Иванов –ръководител катедра „Контрол
и анализ на стопанската
дейност” и зам.-ректор
„Акредитация и управление на качеството”; доц.
д-р Тодор Кръстевич – ръководител катедра „Маркетинг” и зам.-ректор „Научноизследователска и
проектна дейност”; доц.
д-р Цветан Дилков – катедра „Мениджмънт”; доц.
д- р Марина Николова
– катедра „Аграрна икономика”. Те споделиха
какви предизвикателства
отправят катедрите към
участниците във всяко
направление и пожелаха

творческо вдъхновение,
новаторски идеи, дръзки
и смели решения.
Във всяко направление
отборите бяха сформирани на случаен принцип с
ученици от 11 и 12 класове
от различни училища, а
в помощ на средношколците отново бяха близо
50 ментори в лицето на
най-изявените студенти
от съответните специалности. Презентациите на
отборите оценяваха журита, в състава на които
бяха академични преподаватели и представители
на практиката.
В направление „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”
участваха 65 ученици от 12
училища, разпределени
в 11 екипа. В рамките на
състезанието средношколците разработва ха
проектно предложение
по Националната програма за младежта (НПМ)
2016-2020 г., управлявана
от Министерството на
младежта и спорта (ММС).
Екипите имаха възможност да избират една от
шестте тематични области на програмата: „Младежко доброволчество и
участие в доброволчески
инициативи”; „Развитие и
признаване на младежката работа”; „Насърчаване
на здравословния начин
на живот сред мла дите хора”; „Активизиране
на младите хора в малките населени места”;
„Младежко предприемачество”; „Европейски политики и председателство
на България на Съвета на
ЕС”. Участниците трябваше да дефинират целевата група на проекта, да

на учениците, потопени
във вълшебната атмосфера на Стопанска академия да покажат своите знания, креативност,
за дълбочено мислене,

опишат нейните проблеми и очакваните ползи,
които младите хора биха
имали след изпълнението
на проекта, както и влиянието му върху местната

общност. Екипите следваше да посочат цели на
проекта, дейности с очаквани резултати, индикатори и необходими ресурси,
мерки за информация и
публичност, устойчивост
на резултатите и мултиплициране на ефекта от
проекта.
Оценяването на екип
ните разработки се извърши по действащите
критерии, по които ММС
оценява проекти по Нац иона лнат а пр ог рама
за младежта 2016-2020 г.
Катедра „Стратегическо
планиране” награди участниците в състезанието
по управление на проекти, като отличи отбора-победител и присъди още 10
специални награди. Екипите презентираха своите разработки пред две
паралелно работещи журита в отделни аудитории.

Състезателите от направление „МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ” бяха поставени в
реална среда и се превъплатиха в ролите на
митнически и данъчни
инспектори. В първото
задание те трябваше да
извършат проверка на
една вносна операция
– фирмата-вносител доставя 3 вида нат урални
сокове от Чили с контейнер през пристанище
Варна- Запад. Преглеждайки представените док ументи (меж дународна фактура, коносамент
и сертификат EUR.1) те
трябваше да установят
правилното оформяне на
подадената от вносителя
митническа декларация.
На участниците в състезанието бяха предоставени
и резултатите от извършена фактическа проверка

Освен представители на 6
общински администрации
и две банкови институции,
в състава на журитата за
първи път имаше представители на министерство
в лицето на експертите
от ММС Мадлен Митева и
Петър Младенов от дирекция „Младежки политики”.
Първото място завоюва
екип №1 с ментор Христо
Топалов – IV курс, спец.
„Стратегическо и бизнес
планиране”. В състава на
отбора бяха Деси Димитрова и Илиан Георгиев от
СУ „Възраждане” – Русе,
Мустафа Мустафов от
ПГИИ „Джон Атанасов”
– Търговище, Милица Кирилова от СУ „В. Воденичарски” – с. Хайредин,
Михаела Михайлова от
СУ „Цанко Церковски” –
Полски Тръмбеш, Ивелин
Иванов от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов.

на контейнера относно
вида и количеството на
внасяните стоки. Въз основа на контролните си
действия, екипите установиха извършването на две
нарушения от страна на
фирмата-вносител – митническа контрабанда и
митническа измама с цел
избягване заплащането
на вносни митни сборове. Като краен резултат
шестте участващи екипа
оформяха ак т за установяване на митнически
нарушения и описваха
какви санкции трябва да
бъдат наложени на фирмата-вносител. В ролята
си пък на данъчни контрольори, средношколците
трябваше въз основа на
предоставена им информация относно дейността
на фирма „Х”, да опишат
какви проверки биха извършили за да удостоверят правомерността на
декларирани разходи от

февруари 2017

Ñòðàíèöà 3

национално състезание по икономика в пет направления
фирмата за предоставени
й транспортни услуги от
друга фирма.

Берон” – Велико Търново. Второто жури, председателствано от доц.

Жу р и т о, п р е д с е д а телствано от доц. д-р
Росица Колева – декан
на факултет „Стопанска
отчетност”, класира на
първо място екип №3 с
ментор Апостол Шейтанов – IV курс, спец. СФК.
В състава на отбора-победител бяха Жаклина
Илиева и Крум Марков
от Търговска гимназия
„Княз Симеон Търновски”
– Стара Загора и Галена
Димитрова от ПГ по икономика – Разград. Освен
за 1, 2 и 3 място, беше
присъдена и специална
награда за креативност
от Националната организация на митническите
агенти (НОМА).
„ М А Р К Е Т И Н Г ЪТ В
ДЕЙСТВИЕ” предизвика
за участие 56 ученици
от 12 средни училища.
Екипите работиха върху
казус, който изискваше
от тях да приложат комбинация от аналитични умения и креативност, за да
предложат концептуално
решение на комплексен
маркетингов проблем.
Средношколците представиха резултатите от
работата си пред журита, работещи паралелно
е две аудитории, които
имаха нелеката задача да
излъчат най-добре представилите се участници.
Първото жури, председателствано от доц. д-р
Тодор Кръстевич, отличи
екип №3 с ментор Георги
Василев – IV курс, спец.
„Маркетинг”. Отборътпобедител бе в състав
Томислав Димитров и
Доника Петкова от Tърговска гимназия – Стара
Загора, Преслав Тодоров
и Борислава Паунова от
Професионална гимназия
по туризъм „Д-р Васил

д-р Маруся Смокова –
преподавател в катедра
„Маркетинг” и директор
на Центъра за международна дейност, отличи
екип №10 с ментор Наталия Йорданова – IV курс,

цели, с които ръководството би трябвало да се
съобрази. Това изискваше намиране на най-подходящия подход за мотивиране на всеки един от
служителите и максимално сближаване на личните
и организационни цели.
Състезателите трябваше
да направят психологически профил за всеки един
от служителите с неговите
потребности и да решат
какъв подход биха избрали с цел активиране на
потенциала и максимална
мотивация за постигане
на по-добри резултати.
Журито, председателствано от ръководителя
на катедрата, присъди
наградата за най-добро
представяне на екип №3 с
ментор докторант Георги
Русинов. Организаторът

спец. „Маркетинг” и член
на Marketing Academy Club
при Стопанска академия.
Завоювалият наградата
отбор бе съставен от Росица Куманова и Габриела
Желязкова от Tърговска
гимназия – Стара Загора, Мирела Савова от
Професионална гимназия по туризъм – Велико
Търново и Самуил Илиев
от Професионална гимназия по икономика „Робер
Шуман” – Разград.
В направление „МЕНИД ЖМЪНТ АК А ДЕМИЯ”, където се състезаваха 36 средношколци
от 13 града, разпределени
в 6 екипа, казусът беше
свързан с мотивацията в
управленските отношения. Заданието насочваше вниманието към отношенията между ръководителя и служителите, съобразно факта, че всеки
един в организацията е
индивидуална личност
със свои потребности и

на направлението – гл.
ас. д-р Елена Йорданова,
връчи на гради на всеки от
отбора-победител: Елена
Ковачева от СУ „А дам
Мицкевич” – София; Йол а н д а Ма т е е в а о т ПГ
„Проф.д-р Асен Златаров” – Видин; Валентина
Вапцарова от Tърговска
гимназия – Стара Загора;
Иван Крушин от Профилирана гимназия „Христо
Ботев” – Дупница; Габриела Георгиева от ПГСУАУ
„Атанас Буров” – Силистра; Биляна Ангелова от
ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов.
В направление „МЛАД
АГРОПРЕ ДПРИЕМАЧ”
у частва ха 26 състезатели в 5 отбора, сформирани от 7 у чилищ а.
Пр е д из в и к а т е л с т в о т о
пред екипите бе да формулират предприемаческа идея за развитие на
бизнес в агросек тора
при услови������������
e�����������
, че са наследили имот в да ден

селски район, състоящ
се от къща, селскостопански двор и земеделска земя. В заданието бе
посочен и размерът на
разполагаемите в началото собствени парични
средства. За генериране
на предприемаческата
идея, екипите трябваше да приложат метода на „Шестте мислещи
шапки”. Същност та на
този метод е в използването на шест типа мислене и всеки участник
от екипа бе отличен с
раз личен цвят шапка.
Участникът с бяла шапка
е учения, с жълтата е оптимиста, с черната – критика, със зелената – твореца, с червената – емоционалния човек, а със
синята – ръководителя.
След като всеки от екипа
е осмислил решението
на поставения проблем
чрез значението на съответната шапка, мненията
се обобщават. Достига
се до единно решение,
което съдържа научни
аргументи, положителни
и отрицателни страни,
креативност и лична инт у иция. Изиск вания та
към участниците включваха генериране на идея
с дефинирана цел, посочване на дейностите
за нейното постигане и
очакваните резултати.
Жури с председател доц.
д-р Марина Николова и
гост Пепо Петров – пред-

стана екип „ Agrolife” с
ментор Силвия Йорданова – �����������������������
III �������������������
курс, спец. „Аграрна икономика”. Първото
място завоюваха Десислава Цветанова, Габриела Стоилова и Славея
Линкова от ПДТГ – Свищов, Кристиан Кирилов
и Николай Деликостов от
ПМГ „Баба Тонка“ – Русе.
В рамките на ученическото състезание, по
традиция се проведе
и национа лна у чебно м е т о д ич е с к а р аб о т н а
среща с гост уващите
учители. Срещата беше
под надслов „Възможности и перспек тиви
пред съвременното икономическо образование”
и в нея участваха зам.р е к т о р ът д о ц . Ни н о в,
ръководители на катедрите-домакини в различните направления и
дирек торът на центровете за следдипломно,
факултативно и професионално обучение при
Стопанска академия.
Срещ ата започна с
връчване на специалната
награда от национален
конкурс за ученическо
есе „Моята крачка към
по-доброто утре”, организиран от АЦККВО. Наградата доц. Нинов връчи
на Християна Данаилова
Раева от 12 клас на СУ
„Йордан Йовков”– гр. Тутракан.
В рамките на работната среща пред учите-

седател на Фондация за
околна среда и земеделие, и представител на
Бъ л г а р с к а ас о ц и а ц и я
биопродук ти, присъди
награди за 1, 2, 3 място
и специални отличия за
„Най-иновативна идея”
и „Най-зелена предприемаческа идея”. Победител в направлението

лите бяха представени
специалностите за ОКС
„бакалавър” и магистърските програми, водени
от съответните катедри.
О б с ъ ж д а н и бя х а в ъ з можности за сътрудничество между средните
у чи лищ а и С т опан ска
академия.
АМ
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Състезание „Проектиране дизайн на уеб
сайт” проведе СА за средношколци в Плевен
Ученическо състезание „Проектиране дизайн на уеб сайт������
”�����
проведе Стопанска академия за средношколци
от Професионална гимназия по електроника
и химични технологии
„Професор Асен Златаров” в гр. Плевен. Специа лното издание на
състезанието бе организирано от Академичния
център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра
„Бизнес информатика”.
Гостите от свищовското
висше училище бяха посрещнати в гимназията
от пом.-директора Венелин Вътков и учители.
Участниците в състезанието приветства доц.
д-р Веселин Попов – ръководител на катедра
„Бизнес информатика”.
Казусът, с който организаторите предизвикаха средношколците,
изискваше проектиране дизайна на уеб сайт
на планински хотел. В
п омощ на у ч ениц и т е
бяха представени доб
рите практики за проектиране на уеб сайтове
от подобен вид. Ментори на участващите отбори бяха асистенти и
докторанти от катедра
„Бизнес информатика”.
За решаване на казуса,
средношколците използваха компютри и софту-

ерни приложения за обработка на изображения
и презентация.

низаторите връчиха на
екип „Ню софт” – Павлин Кърчев, Мирослав

В края на състезанието отборите представиха
своите проек ти пред
присъстващите учители
от гимназията и жури
в състав��������������
:�������������
доц. д-р Веселин Попов, Венелин
Вътков и Боруш Сагунов.
На първо място беше
отличен екип „Креатив
вижън” – Веселин Ангелов, Георги Цочев и
Веселин Янков с ментор
ас. д-р Искрен Таиров.
Специално отличие за
уеб сайт с креативен
дизайн журито присъди
на екип „Делта солюшънс” – Пламен Дамянов, Кольо Маринов и
Георги Павлов с ментор
Теодор Тачев. Отличието
за уеб сайт с най-добра
функционалност орга-

Кожухарски и Пламен
Петков с ментор ас. Асен
Божиков.
По време на посе щението на екипа от
Стопанска академия в
плевенската професиона лна гимназия бяха
набелязани бъдещи съвместни инициативи. По
предложение на домакините, предстои катедра
„Бизнес информатика”
да проведе лекции пред
учениците по теми, свързани с технологиите за
разработване на уеб
приложения. Друга инициатива, предложена от
училището, е провеждането и на следващо състезание за плевенските
средношколци.

Научна сесия организира ИНИ
Научна сесия „Управление на знанието, информацията и икономическия
растеж” организира Институтът за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов”.
Форумът се проведе в два
панела – отчитане на резултатите от реализираните през 2016 научноизследователски проекти и
представяне на кампанията
по финансиране на научноизследователска дейност в
Академията през 2017 г.
В рамките на сесията
бе представена обобщена
информация за финансираните през предходната
година 36 проекти, от които
22 научноизследователски,
6 за частично финансиране
на научни прояви и 8 инфраструктурни. В три паралелно работещи секции,
ръководители и представители на проектните екипи
представиха конкретни
резултати от научноизсле
дователската дейност.
Директорът на ИНИ –
доц. д-р Анелия Радулова
запозна присъстващите
на научната сесия с промените и актуализациите
във вътрешните правила
за условията и реда за
оценка, планиране, разпре-

деление и разходване на
средствата, предоставяни
от държавния бюджет за
присъщата на Академията
научна дейност. През настоящата година, научноизследователската дейност
се финансира със средства
от държавната субсидия
по Наредба за условията
и реда за оценката, планирането, разпределението
и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на
присъщата на държавните
висши училища научна или
художественотворческа
дейност и с целево заделени собствени средства на
Академията. Финансовият
ресурс, осигурен от целевата субсидия, се насочва
към финансиране на екипни научноизследователски
проекти, частично финансиране на научни форуми
и частично финансиране на
научни публикации в библиографска и реферираща
база данни – SCOPUS/
WEB OF SCIENCE. Целево
заделени средства се насочват към подпомагане на
научноизследователската
работа на редовни докторанти в СА „Д. А. Ценов“.
ИНИ

Катедра БИ

Академичен преподавател в Топ 10 спортисти

Преподавателят от Стопанска академия – ас. д-р
Иван Ангелов е сред 10-те
най-добри спортисти на
община Свищов за 2016 г.
Младият преподавател от
катедра „Меж дународни
икономически отношения” е
състезател по кикбокс на СК
„БОЛГ” – Свищов с треньор
Мартин Минков.

Номинациите за Топ 10
на най-добрите спортисти
са направени от 11 спортни
клуба. Ас. д-р Иван Ангелов
е номиниран за завоюваната
през 2016 г. вицешампионска
титла на държавно първенство в категория до 69 кг. при
мъжете. Той завършва специалност МИО през 2011 г. и магистърска степен по програма „Международен бизнес и
мениджмънт” през 2012 г., а
от 2013 до 2016 г. е докторант
към катедра МИО. По време
на следването си участва в
републикански състезания
и национални студентски
първенства, от които има
завоювани три бронзови,
два сребърни и един златен
медал. През 2014 г. става
златен медалист в Националната спортна универсиада,
организирана от Асоциация
за университетски спортове,

в НСА – гр. София.
„Този спорт ми помогна да
изградя дисциплинираност в
работата си, да си поставям
нови и все по-високи цели,
да не се отказвам, когато
срещам трудности и препятствия. Динамичната среда
и интензивното ми участие
в различните активитети по
време на обучението, ми
помогнаха да се изградя
като личност, да вярвам в
знанията и уменията си, да
посрещам професионалните
и лични предизвикателства
в живота уверено, с „високо
вдигнат гард” и желание за
победа”. Това сподели Ангелов след церемонията по
награждаване на най-доб
рите спортисти. Наградата си той получи от Камен
Пенев – бивш състезател по
борба, заслужил майстор на
спорта и почетен гражданин
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