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г. РАЗШИРЯВАМЕ ДВУСТРАННОТО  СЪТРУДНИЧЕСТВО

Стопанската академия 
„Димитър А. Ценов” раз-
ширява контактите и вза-
имоотношенията си с ви-
сши учебни заведения в 
Египет. Ректорът на Сви-
щовската академия доц. 
д-р Иван Марчевски гос-
тува на университета „Су-
ецки канал” в гр. Исма-
илия по покана на своя 
колега проф. д-р Мамдух 
Мустафа Гораб. Целта на 
визитата бе подновяване 
на договора за сътрудни-

чество между двете ви-
сши училища, чиито вза-
имоотношения датират 
от 1997 г. По време на ра-
ботна среща със зам.-рек-
тора по учебна дейност 
и научни изследвания – 
проф. д-р Нахед Мохамед 
Мустафа, бяха обсъдени 
възможности за възоб-
новяване и активизира-
не на сътрудничеството 
чрез обмен на студенти и 
академичен състав, съв-
местна научноизследова-

телска, публикационна и 
проектна дейност. 

В рамките на визита-
та си в Египет ректорът 
на Стопанската академия 
реализира работни сре-
щи и в две висши учебни 
заведения в Кайро. С пре-
зидента на Висшия ин-
ститут за специализира-
ни изследвания – проф. 
д-р Моксен Ел Батран, 
доц. Марчевски обсъ-
ди рамките на договор 
за двустранно сътрудни-

чество, който предстои 
да бъде подписан. Сред 
основните дискутирани 
въпроси бе обучението 
на египетски студенти в 
Стопанската академия по 
магистърски програми, 
свързани със счетовод-
ство и финанси, туризъм, 
бизнес информатика. В 
Канадския междунаро-
ден колеж в египетската 
столица, доц. Марчевски 
бе посрещнат от прези-
дента на учебното заве-
дение проф. д-р Магди Ел 
Кади, а по-късно проведе 
работна среща и с декана 
на факултета по бизнес 
администрация. Дома-
кините проявиха интерес 
към организиране на лят-
но училище за техни сту-
денти в Стопанската ака-
демия и отправиха пока-
на към свищовски акаде-
мични преподаватели за 
участие в международна 
конференция. 

По време на визитата 
си в Египет доц. Марчев-
ски бе придружаван от 
проф. дин и дпн Карим 
Наама – координатор на 
Евро-арабския център 
към Стопанската акаде-
мия.

Близо 1400 икономи-
сти, неикономисти и про-
фесионални бакалаври, 
обучавали се в редовна и 
дистанционна форма по 
различните магистърски 
програми в Стопанската 
академия „Димитър А. 
Ценов” получиха своите 
дипломи на тържестве-
ни церемонии. Привет-
ствия към дипломантите 
от името на академично-
то ръководство поднесо-
ха зам.-ректорите проф. 
д-р Марияна Божинова 
и доц. д-р Николай Ни-
нов, директорът на цен-
тровете за магистърско и 
дистанционно обучение 
доц. д-р Драгомир Или-
ев, ръководителите на 
съответните магистърски 
програми. 

Сред гостите на цере-
мониите бяха още зам.-
ректорът на Донецкия 
национален университет 
проф. дин Татяна Орехо-

ва и проф. дин Лариса 
Шаулска – декан на ико-
номическия факултет в 
университета в Донецк, 
деканите на факултети в 
Стопанската академия, 
ръководители на кате-
дри, центрове и звена, 
преподаватели. Офици-

алните гости поздравиха 
и присъстващите в аула-
та на академията роди-
тели и близки на дипло-
мантите за оказваната 
през годините на обуче-
нието им помощ и под-
крепа.

В рамките на церемо-

ниите, гл.ас. д-р Момчил 
Антов – координатор към 
Академичния център за 
кариерно консултиране 
и връзки с общественост-
та, представи Алумни 
асоциацията на Стопан-
ската академия,

(На стр. 2)

1400 магистри получиха дипломите си

Ще си сътрудничим
и с НВУ - В. Търново

Меморандум за съ-
трудничество подписа-
ха в Свищов ректорът 
на Стопанската акаде-
мия „Димитър А. Це-
нов” доц. д-р Иван 
Марчевски и начални-
кът на Националния во-
енен университет /НВУ/ 
„Васил Левски” във Ве-
лико Търново бригаден 
генерал Пламен Богда-
нов. Сътрудничество-
то между двете висши 
училища ще бъде в сфе-
рата на научно-изсле-
дователската дейност и 
обмен на образовател-
ни технологии, обяви-
ха на пресконференция 
ръководителите на две-
те висши училища.
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1400 магистри получиха дипломите си
(От стр. 1) 

имаща за цел да под-
държа „жива връзка” с 
бившите възпитаници 
на Свищовското висше 
училище, които са над 

140 000. Дипломантите 
получиха информация 
за начините на присъе-
диняване и формите за 
сътрудничество. По тра-
диция тържествените 

церемонии по дипло-
мирането на магистри-
те завършиха с ритуал-
но хвърляне на шапките 
пред сградата на Ректо-
рата.  

За празника на бъл-
гарската просвета и кул-
тура и на славянската 
писменост  24 май, Сто-
панската академия „Ди-
митър А. Ценов” напра-
ви публични над 100 000 
страници научни публи-
кации. Свищовското ви-
сше училище е първо-
то в България, което из-
цяло дигитализира на-
учните си издания и ги 
направи достъпни чрез 
виртуалната си библио-
тека Dlib. Новият портал 
на Академията http://
DLib.uni-svishtov.bg, пра-
ви свободно достъпна в 
интернет към момента 
цялата научна продук-
ция, публикувана от Ака-
демичното издателство 
„Ценов” от 1990 г. насам, 
като предстои поетапно 
да бъдат дигитализира-
ни и издания от предход-
ни години. Това съоб-
щи на пресконференция 
ректорът на Стопанската 
академия доц. д-р Иван 
Марчевски, който по тра-
диция информира об-
ществеността чрез меди-
ите за реализирани дей-
ности и инициативи. По 
думите му, инициатива-
та има две основни цели 

– да улесни достъпа и да 
направи публични на-
учните издания на Сви-
щовската академия пред 
широката общественост, 
както и да мотивира ав-
тори да публикуват в пе-
чатните и електронни-
те издания. Виртуалната 
библиотека на Стопан-
ската академия съдър-
жа колекции от успешно 
защитени дисертации и 
хабилитационни трудове 
по 13 акредитирани на-
учни специалности, мо-
нографии, студии и ста-
тии от библиотека „Обра-
зование и наука”, библи-
отека „Стопански свят”, 
междууниверситетското 
списание „Икономика 
21”, „Годишник” на Сто-
панската академия, „Ал-
манах научни изследва-
ния”, „Годишен алманах 
научни изследвания на 
докторанти”, списанията 
„Бизнес управление” и 
„Народностопански ар-
хив”, доклади от конфе-
ренции. Три от списани-
ята се издават едновре-
менно (огледално) на 
български и на англий-
ски език – „Народносто-
пански архив”, което е 
първото академично 

икономическо списание 
в България и се издава от 
1946 г., „Икономика 21” 
и „Бизнес управление”. В 
другите издания тексто-
вете са публикувани на 
езика на автора в ориги-
нал. Виртуалната библи-
отека към момента дава 
свободен и неограни-
чен достъп до над 1800 
публикации на автори от 
България и чужбина. Сис-
темата позволява търсе-
не по ключова дума, ин-
дексиране и други опции. 
Иновативната инициати-
ва на Стопанската акаде-
мия ще продължи и с ди-
гитализиране на образо-
вателни продукти (елек-
тронни курсове, книги, 
учебници и учебни посо-
бия), включени в учебно-
то съдържание за обуче-
ние в ОКС „бакалавър” и 
ОКС „магистър”, инфор-
мира още ректорът доц. 
д-р Иван Марчевски. Вир-
туалната библиотека Dlib, 
която може да бъде полз-
вана от 24.05.2016 г., е 
представена и чрез виде-
оклип в youtube: https://
youtu.be/1kROUp756jU 
или h t t p s : / / w w w.
y o u t u b e . c o m /
watch?v=1kROUp756jU.

Дар за академичната общност
Национална кръгла маса на тема „Библиотеките 

на бъдещето” се проведе в Свищов, посветена на 
160-годишнината на Първото българско народно чи-
талище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” и 160 
години читалищно дело в България. Двудневният 
национален форум бе поредната проява, посветена 
на юбилейната годишнина, в която участва и Стопан-
ската академия „Димитър А. Ценов”. 

В заседателната зала на академичния корпус 
„Юг” председателят на Съюза на народните читали-
ще в България  Николай Дойнов подчерта, че това 
е първата по рода си кръгла маса, в която едновре-
менно участват регионални, читалищни, универси-
тетски и училищни библиотеки. Сред участниците 
бяха още изпълнителният директор на фондация 
„Глобални библиотеки” Спаска Тарандова, зам.-кме-
тът на община Свищов Анелия Димитрова, предсе-
дателят на ПБНЧ Пламен Александров, представи-
тели на Министерството на културата, Университе-
та по библиотекознание и информационни техно-
логии (УНИБИТ), Съюза на българските писатели.
Приветствие към всички участници отправи зам.-
ректорът на Стопанската академия доц. д-р Николай 
Нинов. „Читалищата и читалищните библиотеки в 
България бяха, са и ще бъдат духовните и културни 
средища, в олтара на които гори пламъкът на знани-
ето и в които се пазят духовните ценности и иден-
тичност на българския народ. Именно читалищата и 
техните библиотеки са моста между миналото, на-
стоящето и бъдещето”, каза доц. Нинов. 

Той подчерта ключовата роля на библиотеките в 
развитието на съвременното българско общество и 
на читалищата, които предоставят най-популярния 
достъп на населението до масовата култура. „Без-
спорно ролята на читалището на местно ниво е най-
важна. Макар и не така популярно както в близкото 
минало, читалището е все още некомпрометирано в 
общественото съзнание и е съхранило в голяма сте-
пен доверието и уважението на местните хора. Там 
то все още пази спомен за възрожденската си роля, 
а именно да консолидира и сплотява местните хора 
на базата на споделени ценности, традиции и визия 
за бъдещето”, каза още зам.-ректорът. Той поздрави 
читалищните дейци, библиотекарите и служителите 
на Първото българско народно читалище за значи-
мата годишнина и пожела на участниците в кръгла-
та маса здраве, много професионални успехи и до-
стойно заплащане за всеотдайния труд.

 Доклад на тема „Читалищните библиотеки – ос-
новата на националната библиотечна мрежа” изне-
се доц. д-р Венцислав Велев, началник отдел „Реги-
онални дейности” към Министерството на култура-
та. „Мисията и перспективите на библиотеката при 
ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856” - Свищов 
представиха библиотекарите Веселина Спасова и 
Маргарита Колева. Сред дискутираните теми в рам-
ките на форума бяха опазването на дигиталното на-
следство, електронното представяне на дигитални 
ресурси, мениджмънт на библиотеките, професия 
„библиотекар”, библиотеките като място за учене 
през целия живот, специфика и управление на ино-
вациите в университетските библиотеки.

В работата и дискусиите на кръглата маса участ-
ваха директорът и екип на Академичната библиоте-
ка „Акад. Н. Михов” при Стопанската академия. След 
форума представители на УНИБИТ посетиха акаде-
мичната библиотека и дискутираха с домакините 
проблеми и предизвикателства на университетските 
библиотеки. 

Национална кръгла маса с 
участието на СА „Д. А. Ценов“ 
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Поредица от срещи 
отново събра в Стопан-
ската академия приятели 
от студентските години. 
По традиция през месе-
ците май и юни Свищов-
ското висше училище 
посрещна своите бивши 
възпитаници, дипломи-
рали се през различни 
години. Вълнуващи мо-
менти и приятни изне-
нади очакваха гостите 
на всяка крачка в нашата 
Алма матер. Много емо-
ционално випускниците 
приеха официалното им 
посрещане в аулата, за 
което им се предостави 
възможността да обле-
кат  академичните тоги 
и шапки, а по време на 
самата церемония по-
лучаваха приветствия от 
представители на ръко-
водството или от свои 
любими преподаватели. 
Участниците в срещите 
получиха и съдействие 
от академичния карие-
рен център за създаване 
на алумни клубове към 
асоциацията на бившите 
възпитаници на Стопан-
ската академия. 

За да отпразнуват 35 
години от дипломира-
нето си, в Свищовското 
висше училище се срещ-
наха над 100 състуден-
ти от специалностите 
„Счетоводна отчетност”, 
„Организация на произ-

водството и управление 
на промишлеността” и 
„Управление и планира-
не на народното стопан-
ство” от випуск 1981. Раз-
вълнувани от посреща-
нето, от създаващата се 
атмосфера, от срещата с 
приятели от студентските 
години и връхлитащите 
ги спомени, част от гос-
тите побързаха да заемат 
точно любимата си ска-
мейка в аулата, на която 
са седяли преди повече 
от 35 години. Зам.-ректо-
рът доц. д-р Николай Ни-
нов приветства присъст-
ващите, представи пред 
тях актуалната обстанов-
ка във висшето учили-

ще и им подари значки 
на нашата Алма матер. 
Към своите състуденти 
се обърна и проф. д-р Бо-
рислав Борисов в качест-
вото си на председател 
на Общото събрание на 
Стопанската академия. 

Участниците в  сре-
щата създадоха алумни 
клуб, който нарекоха „Го-
лемите от випуск 1981”. 
По този повод те комен-
тираха с представители-
те на академичното ръ-
ководство и на кариер-
ния център възможности 
за бъдещо сътрудничест-
во и иницииране на съв-
местни прояви в полза 
на настоящите студенти. 

От проведените разго-
вори стана ясно, че дип-
ломантите от 1981 г. са 
намерили много успеш-
на реализация по завър-
шената в Стопанската 
академия специалност – 
сред присъстващите бяха 
представители на минис-
терства и общински ад-
министрации, директори 
на институции, ръково-
дители на частни фирми. 
Въпреки престижните си 
професии, те показаха, 
че са съхранили младеж-
кия си дух и любовта към 
Алма матер. Част от при-
състващите бяха със се-
мейните си половинки, 
с които са се запознали 

именно на студентските 
скамейки в Свищов. След 
церемонията в аулата, 
гостите посетиха акаде-
мичния музей, където 
имаха възможност да се 
докоснат до лични вещи 
на дарителя Димитър 
Ценов и да научат мно-
го интересни и малко из-
вестни факти около не-
говата история. От име-
то на випуск 1981 беше 
поднесен венец пред па-
метника на Дарителя. 

Официалната част на 
срещата приключи с фо-
тосесия пред сградата 
на Ректората, където бе 
изпълнен ритуалът по 
хвърляне на академич-
ните шапки. Младежкия 
си дух випускниците от 
1981 г. демонстрираха и 
на тържествената вече-
ря в „Корпус Юг“. Прена-
сяйки се през своите спо-
мени назад във времето 
под звуците на евъргрий-
ни от студентските им 
години, участниците  си 
дадоха сметка, че днес 
казват повече „аз“ от-
колкото „ние“, но често с 
умиление си спомнят за 
нещата, които са прави-
ли заедно, когато са били 
млади. „На нашата въз-
раст имаме повече при-
ятели, но най-верните ни 
останаха тези от студент-
ските години в Свищов”, 
коментираха гостите.

Срещи на бивши възпитаници в свищовската  Алма матер

Студентският съвет 
при Стопанската акаде-
мия „Димитър А. Ценов” 
организира традицион-
ната годишна студент-
ска научна сесия, в коя-
то участваха студенти от 
различни курсове и спе-
циалности в ОКС „бака-
лавър” и ОКС „магистър”. 
За първи път тази година 
предложените докла-
ди бяха предварително 
подложени на проверка 
за оригиналност със сис-
темата Turnitin и над 10 
от тях отпаднаха. 

Представянето на 
участниците беше оце-
нявано от журита, пред-
седателствани от дека-
ните на факултетите, в 
състава на които бяха 

преподаватели от раз-
лични катедри и пред-
ставител на студенти-
те и докторантите. След 
кратко изложение по те-
мата, студентите отгова-
ряха на въпроси, поста-
вени от комисията и от 
други техни колеги. Все-
ки участник получи сер-
тификат, който му дава 
правото да кандидатства 
за европейска стипен-
дия за специални пости-
жения, а за класирани-
те на първите три места 
във всяко направление 
Първо място в направле-
нието с най-много учас-
тници журито от факул-
тет „Финанси” присъди 
на Беатрис Любенова 
– III к. спец. „Финанси”,

2 м. - Габриела Георгиева 
– II к., спец. „Финанси”,
3 м. - Георги Йорданов – 
III к., спец. „Финанси”, Ан-
тоанета Деянова – III к., 
спец. „Финанси”, Теодо-
ра Христова – МП „Фи-
нансов мениджмънт”.

В направлението на 
факултет „Мениджмънт 
и маркетинг” първо мяс-
то завоюва първокурсни-
кът Цветан Цаков – спец. 
„Маркетинг”,

2 м. - Яница Димитро-
ва – II к., спец. „Бизнес 
информатика”,

3 м. - Юрий Головин – 
еразъм студент от Русия.

Победител в направ-
лението на факултет 
„Стопанска отчетност” 
е Силвия Дамянова от 

магистърска програма 
„Счетоводство и одит в 
нефинансовите пред-
приятия”, 

2 м. - Захаринка Тер-
зиева – МП „Финансов 
анализ и контрол”,

3 м. - Росица Иванова 
– I к., спец. „СК“.

На първо място в на-
правлението на факултет 
„Производствен и тър-
говски бизнес” се кла-
сира Петър Влаев – II к., 
спец. „Икономика на тър-
говията”, 

2 м. - Борислав Боев 
– МП „Индустриален ме-
ниджмънт”,

3 м. - Грета Постом-
пирова – МП „Менидж-
мънт на търговската 
дейност”.

Традиционна студентска научна сесия в Академията Уважаеми кандидат-
магистри,

На 28, 29 и 30 юни 
2016 г. от 08:00 часа до 
17:00 часа във фоайето 
на Факултетския корпус 
на Стопанската акаде-
мия „Димитър А. Ценов” 
ще се състоят „Инфор-
мационни дни на ОКС 
„Магистър“, в рамките, 
на които ще се промо-
тира портфолиото от 
предлагани магистър-
ски програми. По време 
на инициативата ще 
имате възможност да 
се информирате относ-
но съдържанието, тех-
нологията и алгоритъ-
ма на магистърското 
обучение в Стопанската 
академия „Димитър А. 
Ценов”  непосредствено 
от представители на 
обучаващите катедри.
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В кръглата маса взе-
ха участие обучаваните 
от катедрата студенти от 
специалностите „Иконо-
мика на търговията” и 
„Икономика на туризма” 
в ОКС „бакалавър” и от 
магистърските програми 
„Мениджмънт на тър-
говската дейност”, „Тър-
говско посредничество 
и инвестиционно бан-
киране” и „Икономика 
и мениджмънт на тури-
зма”, докторанти и пре-
подаватели към катедра-
та. Водещият на научния 
форум доц. д-р Симеон-
ка Петрова поясни, че 
част от измеримите ре-
зултати от проекта се из-
разяват в модернизира-

не на материалната база 
и създаване на по-добри 
възможности за прила-
гане на съвременни ин-
формационно-комуни-
кационни технологии в 
процеса на подготовка 
и обучение на студенти 
в трите образователни 
степени. 

В приветствието си 
към проектния екип и 
участниците във форума 
проф. Богданова под-
черта ползите за студен-
тите от реализирането 
на проекта, който е част 
от цялостната програма 
на ИНИ и ще приклю-
чи в края на годината.  
В рамките на кръглата 
маса бяха презентирани 

трите основни научни 
оси в проекта. Предпос-
тавки и основни направ-
ления на използване на 
информационно-кому-
никационните техно-
логии в обучението по 
търговия представи ас. 
Пламен Кънев. Предиз-
викателствата пред при-
ложимостта на инфор-
мационно-комуника-
ционните технологии в 
обучението по туризъм 
коментира гл. ас. д-р 
Любка Илиева. Дидак-
тически възможности на 
информационно-кому-
никационните техноло-
гии за подобряване на 
подготовката и обучени-
ето на докторанти пре-

зентира гл. ас. д-р Вен-
цислав Перков. 

Авторовите обобще-
ния акцентираха върху 
потребността от усъвър-
шенстване и модерни-
зиране на материална-
та база, компютърно, 
програмно и информа-
ционно обезпечаване на 
учебния процес, както и 
осигуряването на достъп 
до информационно-об-
разователните ресурси, 
разширяващи теоретич-
ното и практическото по-
знание на търговската и 
туристическата теория 
и практика. В дискуси-
онната част на форума 
проф. Богданова изра-
зи удовлетвореност от 
систематизираните въз-
можности за прилагане 
на информационно-ко-
муникационните техно-
логии в сферата на об-
разованието. Тя запозна 
аудиторията с меропри-
ятията на академично-
то ръководство в посока 
усъвършенстване и раз-
ширяване на възмож-
ностите за дисеминира-
не на научните  резулта-
ти. Директорът на ИНИ 
апелира младите изсле-
дователи да проявяват 
своя стремеж и творче-
ска активност, и да опо-
вестяват научните си по-
стижения в E-Library.ru, 
Google Scholar, RePЕc и 
др.

Усъвършенстваме обучението по търговия и туризъм

Убедени, че чистотата 
и опазването на околна-
та среда е лична грижа и 
отговорност на всеки, сту-
денти, преподаватели и 
служители от Стопанска-
та академия „Димитър А. 
Ценов” за пореден път се 
включиха в кампанията 
„Да изчистим България 
заедно”. Стартът бе даден 
пред сградата на Ректора-
та, където доброволците 
получиха ръкавици и чу-
вали, и се разпределиха 
по екипи за различните 
райони за почистване. 

Въпреки, че кампани-
ята съвпадна с изпитната 
сесия на студентите, мла-
дите хора бяха достатъч-
но мотивирани и тези, 
които нямаха изпити, за 
кратко време се орга-

низираха – коментира-
ха представители на Сту-
дентския съвет. Част от 
преподавателите и слу-
жителите бяха със своите 
деца и внуци, на които да-
доха личен пример и оси-
гуриха забавен ден сред 
природата. Около 40 ен-

тусиасти изчистиха близо 
10 000 кв.м. в района на 
Ректората, факултетния 
корпус, 1-ви и 2-ри блок 
от студентските общежи-
тия. Събраните десетки 
чували с отпадъци бяха 
извозени по организиран 
от Общината график. 

Включихме се  в „Да изчистим България заедно“
Паметен знак „160 

години читалищно 
дело” връчи председа-
телят  на ПБНЧ „Елен-
ка и Кирил Д. Аврамо-
ви – 1856” – Свищов на 
ректора на Стопанска-
та академия по повод 
честването на кръгла-
та годишнина на сви-
щовското читалище и 
на читалищното дело 
в България. Доц. д-р 
Иван Марчевски бе 
сред официалните гос-
ти на тържествената 
проява по повод го-
дишнината и поднесе 
поздравителен адрес 
от името на академич-
ната общност към чи-
талищните деятели.  

Удостоиха СА
с плакет

Представителите на СА 
„Димитър А. Ценов“ – Сви-
щов и на катедра „Застра-
ховане и социално дело“ 
доц. д-р Николай Нинов 
- зам. ректор и доц. д-р 
Румен Ерусалимов - ръко-
водител на катедра „ЗСД“, 
получиха официална по-
кана и присъстваха на по-
редното девето годишно 
издание на наградите „За-
страховател на годината. 
Пенсионноосигурително 
дружество на годината. За-
страхователен брокер на 
годината“ за 2015 година. 
Събитието привлече за-
страхователния и финан-
совия елит, представители 
на правителството, на Ко-
мисията за финансов над-
зор, на академичната общ-
ност, експерти в страната. 

На тържествената це-
ремония, състояла се на 
17 май 2016 г. при огро-
мен интерес, в препълне-
ната зала “София” на х-л 
“Маринела”, бяха отличе-
ни за своите постижения 
браншовите компании в 
застраховането и пенси-
онното осигуряване, а за 
пръв път се включиха и 
застрахователните броке-
ри. Организатори на съ-
битието са Асоциацията 
на българските застрахо-
ватели (АБЗ), Българската 
асоциация на дружества-
та за допълнително пен-
сионно осигуряване, фон-
дация „Проф. д-р Велеслав 
Гаврийски” и ВУЗФ. Класа-
цията се изготвя на базата 
на финансови показатели, 
като се отчитат специфи-
ките в отделните сектори. 
Сред основните критерии 
в категориите са пазарен 
дял, технически резултат, 
изплатени обезщетения, 
нетен премиен приход, ко-
ефициент на платежоспо-
собност.

В хода на събитието 
свищовските представите-
ли проведоха неформал-
ни, но планувани срещи с 
председателя на попечи-
телския съвет на фондация 
„Гаврийски“ – Светослав 
Гаврийски, с председате-
ля на фондацията проф. Н. 
Павлов и  с ръководството 
на ВУЗФ в лицето на Ректо-
ра – проф. Григорий Вазов .

Участвахме в 
„Застраховател 

на годината“ 


