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СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ТЪРЖЕСТВЕНО
ПОСРЕЩНА НОВИЯ ВИПУСК
С тържествена церемония за откриване на
новата учебна 2017/2018
година, Стопанска академия посрещна 82-я
випуск. Специални гости
на президиума бяха кметът на община Свищов
– Генчо Генчев, протойерей Руслан Личев – архийерейски наместник
на Свищовска духовна
околия и Милен Михов –
народен представител в
44 НС и зам.-председател на Комисията по образованието и науката.
Сред гостите бяха още
депутатите Станислава
Стоянова, Весела Лечева и Валентин Ламбев,
председателите на Общинските съвети във Велико Търново и Свищов,
заместник-кметове, ръководители на финансови институции и фирми,
директори на училища.
С поздравително
слово, ректорът доц. д-р
Иван Марчевски откри
новата учебна година.
Той подчерта, че първият учебен ден е символичен за цялата академична общност в Свищов,

защото е поредна крачка к ъм ака демичната
вселена на познанието.
„Първият у чебен ден

„презарежда” от енергията на своите възпитаници, от младежкото им
очарование, от ентусиа-

е особен ден, защото
навява спомени и буди
размисли. Това е един
от най-вълнуващите моменти в живота на нашата общност, защото академичното летоброене
отбелязва нов полезен
ход, задвижващ мощни
интелектуални импулси. Всяка есен, въпреки
житейската символика
на този сезон, нашата
Академия разцъфва и се

зма и креативността им.
Така отговорно изпълнява мисията си на авторитетна образователна
институция, която с достойнство превъплъщава
в дела завещаното от
първостроителите – да
създава специалисти
с висше икономическо
образование, адекватни
на времето, с творчески
заряд и новаторски дух.
Всички ние трябва да

сме убедени, че доброто
образование днес е равносилно на просперитет утре – личен и на обществото ни като цяло”,
каза доц. Марчевски.
На всички студенти ректорът пожела да бъдат
напористи, последователни и търпеливи при
усвояване на знанията,
взискателни към преподавателите и към себе
си, защото „знанието
е най-висшата ценност
на мислещия човек и инвестиция с гарантирана
възвръщаемост”.
С обръщение за здраве и благоденствие на
новия випуск и свищовската Алма матер, протойерей Руслан Личев
отправи благопожелания към цялата академична общност. Поздравителни слова к ъм
академичната общност
по случай откриването
на новата учебна година
произнесоха и официалните гости.
По традиция, на тържествената церемония
бяха наградени отличниците от ОКС „бакала-

вър”. От дипломиралия
се през 2017 г. випуск,
девет души завършиха
с отличен успех 6.00.
Обявени бяха и нови
стипендии, които се предоставят за свищовските ст уденти в редовна форма на обучение.
Иван Иванов – член на
УС на ЗА Д „Булстрад
Виена Иншурънс Груп”
АД съобщи, че компанията ще подкрепи млади,
амбициозни и активни
хора, търсещи своята
реализация. Едната стипендия е на името на
Румен Янчев и за нея ще
могат да кандидатстват
студенти по магистърска програма „Застраховане”. Другите две
стипендии са „Булстрад
млад лидер”, за които ще
могат да кандидатстват
третокурсници и четвърток урсници. Николай
Чернев – собственик на
„Мусала Иншурънс Брокер” обяви, че дружеството ще осигури две
стипендии за студенти
от 3 и/или 4 курс, спец.
„Застраховане и социално дело”. (На стр.3)

Катедра ЗСД разширява Студенти и преподаватели отбелязаха
партньорството си с бизнеса заедно Световния ден на туризма

Катедра „Застраховане и
социално дело” разширява
партньорството си с бизнеса, като сключи нови договори за сътрудничество.
Ръководителят на първата
в България застрахователна катедра – доц. д-р Румен
Ерусалимов, подписа договор със Сдружение „Обединени застрахователни
брокери”, с председател на
УС Милен Петков. Сдружението е учредено през 2007
г., а към настоящия момент
има около 50 офиса и 800
застрахователни консултанти. Вторият договор, който
катедрата сключи преди
началото на новата учебна
година, е с Асоциацията на
застрахователните брокери в България, вписана в
Регистъра на сдруженията
с нестопанска цел през

2000 г. Към председателстваната от Костадин Пеев
асоциация членуват общо
66 брокери.
С подписването на договорите за партньорство
и сътрудничество, катедрата и двете сдружения
целят да обединят усилията си и да работят заедно
за ефективна професионална реализация на завършилите специалност
„Застраховане и социално
дело” при Стопанска академия, за засилване на
връзката между работодател и младите специалисти, както и за осъществяване на активен обмен
на опит, научни кадри и
лек тори при конкретни
проекти в интерес на бизнеса и свищовското висше
училище.

По повод Световния
ден на туризма, студенти
от бакалавърска специа лност „Икономика на

ческа обиколка на част
от забележителностите в
Свищов, заедно с екскурзовода от Историческия

т уризма“, магист ърска
прог рама „Икономика
и мениджмънт на туризма“ и преподаватели
от катедра „Икономика
и управление на т уризма” направиха туристи-

музей, Рени Илиева. Сред
посетените обекти бяха
паметникът на дарителите, шедьовърът на Кольо
Фичето – църквата „Света
Троица”, Първото българско читалище, Търговска-

та гимназия, Самоковлиевата къща с прекрасната
експозиция „Градски бит и
култура“.
Тази година мотото на
честването бе „Устойчив
т уризъм – инструмент
за развитие”. След проведените разисквания
по време на обиколката,
участниците се обединиха около становището,
че въпреки на личието
на проблеми, свързани
с наблюдавания растеж
в сектора, с подходящо
управление туризмът има
потенциал да подобрява
качеството на живот на
хората, може да допринесе за опазването на околната среда, да защити
разнообразното културно
наследство и да укрепи
мира в света.
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Девет пълни отличници се дипломираха през 2017 в ОКС „бакалавър”
От дипломиралия се
през 2017 г. випуск в ОКС
"бакалавър", девет души
завършиха с отличен
успех 6.00. По традиция,
те бяха награ дени по
време на тържествената
церемония за откриване
на новата учебна година.
С наградата на Ректора и академичното ръководство на Стопанска
академия „Д. А. Ценов”
– почетен плакет на отличниците на випуска,

грамота и парична награда в размер на 1000 лв.,
бяха отличени трима студенти. Ректорът доц. д-р
Иван Марчевски връчи
наградите на Александра
Петрова – спец. „Финанси” и Иван Сарафски
– спец. „Счетоводство
и контрол”. Със същата
награда бе отличена и
Ирина Николова – спец.
„Бизнес информатика”.
С решение № 427 от
25 май 2005 г., Общински

съвет – Свищов награждава отличник на випуска с грамота и парична
награда в размер на 1000
лв. Тази година наградата, която бе връчена от
кмета на Свищов, е присъдена на Глория Симеонова от спец. „Застраховане и социално дело“.
Фондация „Димитър
Ценов” присъди пет награ ди за отличник на
випуска, които връчи
зам.-ректорът по учеб-

на дейност и член на
УС, проф. д-р Марияна
Божинова. Със същите
отличия – почетен плакет, грамота и парична
награда, бяха наградени
Беатрис Любенова, Биляна Дамянова, Деница
Кирилова и Даяна Митева от спец. „Финанси“, и
Христо Топалов от спец.
„Стратегическо и бизнес
планиране“.
В блиц- ин тервю за
сайта на катедра „Финан-

си и кредит” (катедрата с
най-много пълни отличници), наградените пет
пълни отличнички, които
в момента се обучават в
магистърска програма
„Финансов мениджмънт”,
редовна форма по държавна поръчка, отговарят на въпроси, свързани
с избора на специалност,
обучение, хоби, очаквания и планове за в бъдеще. Ето част от въпросите и отговорите:

1. Защо избрахте „Финанси“ в Свищов? 4. След четирите години следване Вашата автоАлександра Петрова – на 23 години, завършила средно об- биография с какво се отличава спрямо 2013 г.?
разование в Професионална гимназия по
икономика – гр. Шумен, спец. „Банково
дело”:
Първите ми впечатления относно
специалност „Финанси” в СА „Д. А.
Ценов” придобих по време на ученическо състезание по банкиране, организирано от Стопанска академия. Менторът /студент/, който отговаряше за
моя отбор, учеше в тази специалност.
Вниманието, което получих от него още
при прекрачване на прага на Ректората, остави в мен силно позитивни впечатления. Тази позитивна нагласа беше
подкрепена и няколко месеца по-късно,
когато изпълнявах задълженията си
по повод задължителните ученически
практики. Управителката на счетоводната къща, в която стажувах, беше бивш възпитаник на Стопанска академия. Тя ми
сподели своите впечатления относно магистърските програми
с насоченост финанси. След още известно време проучвания в
интернет и след внимателен преглед на изучаваните предмети
в тази специалност, взех окончателно решение и през 2013г.
записах редовно обучение, ОКС „бакалавър”, спец. „Финанси”.

2. За тези четири години
кои бяха най-трудните шестици?
Деница Кирилова – от гр. Свищов,

завършила средно образование в ПДТГ
„Димитър Хадживасилев“, спец. „Застрахователно и осигурително дело“:
Най-трудните за мен шестици бяха
по „Инвестиции“, „Международни финанси“ и „Управление на портфейла“,
но с много упоритост и четене успехът бе налице.

3. Имате ли хоби и какво обичате да
правите в свободното си време?
Даяна Митева – родена в гр. Ни-

копол, завършила средно образование
в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ –
Свищов, спец. „Икономическа информатика“:
Да, разбира се. Моето хоби е не
само едно. Обичам да пътешествам
в страната и чужбина, релаксирам
сред природата с приятели. Обожавам и народните танци, при които
настроението ми е винаги на макс.

Беатрис Любенова – от гр. Свищов, завършила средно об-

разование в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов с профил
„Икономическа информатика“:
След тези 4 години моята автобиография вече се отличава с над
10 награди от национални и международни научни форуми и състезания. Няколко седмици преди
полагането на държавния изпит за
завършване на ОКС „бакалавър“,
на 10.06.2017 г. в гр. София, бях
удостоена с II награда на Национален конкурс „Млад икономист
– 2017 г.“, организиран от Съюза на
икономистите в България. През годините имам 6 научни публикации,
като 2 от тях са на международни
конференции. Участвах на национални състезания, както и множество кръгли маси и студентски
научни сесии. Имам класиране в
топ 5 на Международно студентско
състезание за финансови аналитици - „CFA Institute Research Challenge 2017”, организирано от
CFA Society Bulgaria, гр. София, 17.03.2017 г., като представихме отчет за компанията „Първа инвестиционна банка АД”
и последваща инвестиционна препоръка.

5. А сега на къде?
Биляна Дамянова – родена

в гр. Видин, завършила средно
образование в Професионална
гимназия „Проф. д–р Асен Златаров“ – Видин, спец. „Митническа и
данъчна администрация“:
Кандидатствах и записах магистърска програма „Финансов
мениджмънт“, редовна форма на
обучение.
За мен е чест и удоволствие да
бъда редом с колеги, завършили с
пълно отличие бакалавърска степен в спец. "Финанси". Привилегия е да бъдем обучавани от екип
от професионалисти, каквито са
преподавателите ни от катедра

„Финанси и кредит“.
Очаквам бъдеща реализация в практиката, тясно обвързана с финансовата сфера.

Катедра "Финанси и кредит"

Интервю с другите отличници четете в следващ брой.
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Българо-румънски туристически маршрут
по поречието на Дунав дискутираха на форум в СА
Стопанска академия
бе домакин на кръгла
маса за обществено и
експертно обсъждане по
проект „Разработване и
промоциране на съвместен културно-исторически т уристически продукт: Маршрут „Римска
граница на територията
на трансграничния регион
Румъния-България“. Форумът бе организиран от
Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, която
съвместно с Камарата
за търговия, индустрия,
навигация и земеделие гр. Констанца, Румъния
изпълнява проекта, финансиран чрез програма
Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Целта
на проекта е да популяризира общото римско
културно-историческо наследство на дунавските
общини от двете страни
на реката чрез създаване
на интегриран туристически продукт.
Изпълнителният директор на Асоциацията,

Мария Цанкова откри
срещата, в която участваха представители на
местните и държавни власти, регионални и местни исторически музеи,
т уристическия бранш,
неправителствения сектор. Сред участниците в
кръглата маса бяха и преподаватели, докторанти и
студенти от катедра „Икономика и управление на
туризма“ при Стопанска
академия. Като символични домакини, участниците
във форума приветстваха
Росен Маринов – директор на Дирекция „Култура
и културно наследство“
при община Свищов и
зам.-ректорът на Стопанска академия – проф. д-р
Марияна Божинова. От
името на ректора и на академичната общност проф.
Божинова приветства
гостите с „Добре дошли“
в свищовското висше
у чилище. Тя подчерта
важността на събитието
за Академията като припомни, че по българското

поречие на река Дунав
няма друг университет, в
който да се обучават сту-

отношение развитието на
туризма и диверсификацията на туристическия

денти по бакалавърска
специалност „Икономика
на туризма“, магистърска
програма „Икономика и
мениджмънт на туризма“
и док торска програма
„Икономика и управление
на туризма“. По думите на
проф. Божинова, поречието на Дунав е изолирано
в приоритетите на Министерството на туризма по

продукт, който може да
бъде предложен от общините на тази територия. „Надявам се, след
успешната реализация на
проекта, по българското
и по румънското поречие
на Дунав да се развие и
да просперира един интегриран туристически
продукт“, каза още проф.
Божинова.

Представяйки резултатите от интегрирано
предварително проучване на римското културно-историческо наследство в българо-румънския
трансграничен регион,
Мария Цанкова поясни,
че то е проведено на територията на 8 области
в България и 7 окръзи
в Румъния. Проучването предлага вариант на
маршрут, който обхваща
62 обекта и е структуриран около река Дунав
като главна ос и около
историята на Дунавския
лимес (северната граница на Римската империя).
Основните обекти от българска страна, които ще
се популяризират чрез
маршрута, са „Бонония“
в гр. Видин, „Улпия Ескус“
в с. Гиген, „Димум“ в гр.
Белене, „Нове“ в гр. Свищов, „Ятрус“ в с. Кривина,
„Сексагинта Приста“ в гр.
Русе, „Трансмариска“ в гр.
Тутракан. „Дуросторум“
и Римска гробница в гр.
Силистра.

Стопанска академия Академията популяризира проект „Шанс за развитие”
посрещна новия випуск Стопанска академия е Дирекция „Бюро по труда”, рите възлизат на 12 961,90

(От стр. 1)
Други пет стипендии ще
бъдат осиг урени на база
сключен меморандум за сътрудничество между „Банка
Пиреос България”, Фондация
„Проф. д-р Минко Русенов” и
катедра „Финанси и кредит”
при Стопанска академия.
Председателят на фондацията и ръководител на катедрата
– проф. д-р Андрей Захариев
поясни, че стипендиите (всяка
от по 3000 лв.) са предвидени
за двама магистри и за трима
бакалаври, обучавани в спец.
„Финанси”.
Настоящата учебна година
за първокурсниците в редовно обучение започна с традиционните информационни
дни, в които те бяха посрещани от декани и ръководители
на катедри. Проведените
срещи имаха за цел да запознаят новоприетите студенти
с организацията на учебния
процес, лекционни и семинарни занятия, извънаудиторна
заетост и възможности за
участие в научни форуми.
Представена им бе информация за профила на избраната
от тях специалност, знанията
и компетенциите, които ще
получат, и възможностите за
реализация. От директори на

административни центрове и
отдели първокурсниците научиха какви административни
услуги могат да ползват по
време на обучението си.
В Стопанска академия
официално, 10 дни по-рано, бяха посрещнати и първок урсниците от задочна
форма на обучение в ОКС
„бакалавър”. На тържествена
церемония, приветствие от
името на ректора доц. д-р
Иван Марчевски и на академичното ръководство отправи зам.-ректорът по учебна
дейност, проф. д-р Марияна
Божинова. Тя подчерта, че
при новоприетите задочници
е осъществен и платен прием,
който представлява 80 % от
приема по държавна поръчка
в същата форма. „Свищовската Алма матер е институция
с вече 81-годишна история и
е устояла във времето, съчетавайки традициите с иновациите“, заяви проф. Божинова. Пред първокурсниците
в задочна форма също бяха
представени организацията
на учебния процес, работата
на академичните центрове и
звена, с които ще контактуват по време на обучението
си и информация за услугите,
които ще могат да ползват.

партньор по проект „Шанс
за развитие”, който се изпълнява по Програма за трансгранично сътрудничество
INTERREG V-A Румъния-България. Проектът е с продължителност 24 месеца, като
приключва през м. май 2019
г. Основната проектна цел е
повишаване пригодността
за заетост чрез развиване
на професионални умения
и осигуряване на по-добра
комуникация между работодателите и лицата, които
търсят работа в областите
Долж – Румъния, Видин и
Велико Търново – България.
Целевата група вк лючва
обучаващи се в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър”, ОНС
„доктор”, завършили висше
образование в тези степени, активно търсещи работа
и регистрирани безработни лица (съгласно националното законодателство).
Това стана ясно по време
на проведена в Стопанска
академия работна среща на
екипа по изпълнението на
проекта с целевата група. На
срещата присъстваха още
зам.-ректорът по студентска
политика и институционални
комуникации доц. д-р Николай Нинов, представители на

преподаватели, административни служители, студенти,
както и представители на

евро. Проектът предвижда
осъществяване на 14 инициативи – 12 обучения, една

местни и регионални медии.
Пред присъстващите доц.
д-р Анелия Радулова – експерт „Целеви групи” по проекта поясни, че водещ бенефициент е Университетът
в румънския град Крайова,
а партньор от българска
страна, освен Стопанска
академия, е и Фондация
за регионално развитие –
Видин. Общата стойност на
проекта е 648 094,73 евро,
от които 85% е финансиране от Европейския фонд за
регионално развитие, 13%
е национално финансиране
от двете държави, а собствените средства от партньо-

интернет страница за популяризиране на дейността и
две трудови борси. Планирани са и 12 посещения в реална работна среда. Целевата
група е от 400 участника – 300
от Крайова и по 50 от Свищов
и Видин. Участниците, селектирани от Стопанска академия, са на възраст между 18
и 54 години.
По проекта ще бъде изграден Румънско-български кариерен център, който
ще опосредства двустранния процес по т ърсене
и наемане на работа на
безработните от целевите
региони.
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Тържествено отбелязахме 105 г. от дарителския акт на Димитър Ценов
В Стопанска академия
тържествено бе отбелязана 105-ата годишнина
от дарителския акт на Димитър Апостолов Ценов.
На 1 септември 1912 г. той
завещава всичко, което
притежава – недвижими
имоти, пари и ценни книжа
(на обща стойност около 5
млн. зл. лева) за откриване и поддържане на висше
търговско училище в Свищов. 105 години по-късно,
ака демичната общност
отново изрази огромната
си почит, респект и благоговение пред феноменалния жест на Дарителя. На
тържествената церемония
в Академичния музей присъстваха академичното
ръководство, представители на община Свищов,
студенти, преподаватели и
служители. Организаторът
на музея Маргарита Дончева припомни, че когато
пише своето завещание,
Ценов отстранява всяка
възможност за двусмислено тълкувание на волята
му. След като оставя определени суми на сестрите си
и на своите племеннички,
Дарителят изрично споменава, че на роднините
си и на други лица отказва
правото им да оспорват
неговите разпореждания.
В параграфите 4 и 5 Ценов
в детайли изяснява волята
си за висшето училище.

Завещателят подчертава,
че създаденото от него
висше търговско училище
не бива да се смесва или
слива с никое друго държавно или частно училище.

становки, преподавани в
училището. Уникалността
на завещанието на Ценов
се заключава и във факта,
че никой до този момент,
когато е давал пари за об-

То трябва да бъде „самостоятелно, независимо, под
контрола и управлението
на държавната власт, респективно Министерството”.
Дисциплините, които ще се
преподават „да обгръщат
търговските науки, финансовите науки, търговското
право, банковото дело, науките по застрахователно
дело и др”. Училището да се
изгради по подобие на Берлинското Ханделсхохшуле,
като към него се създаде
индустриално отделение,
т.е. нещо като практическа
лаборатория за доказване на теоретическите по-

разование, не е проучвал в
детайли европейския опит,
за да избере най-доброто
и перспективното, и да го
заяви като конкретна своя
воля.
В обръщението си към
академичната общност и
гостите, ректорът доц. д-р
Иван Марчевски подчерта,
че дарението на Димитър
Ценов е най-голямото индивидуално дарение за
създаване на образователна институция в България
(двамата братя Христо и
Евлоги Георгиеви даряват
общо 6 млн. златни лева
за Софийския универси-

тет). По думите на ректора,
преди 105 години Дарителят е прозрял, че в един
малък град може да се
създаде храм на знанието,
в който през следващите
години да се прави истинска наука и обучение. Доц.
Марчевски припомни и
факта, че живял целенасочено и почтено, Димитър
Ценов скромно се оттегля
в усамотение и последните
си години преживява в болница на Червения кръст, за
да не накърни средствата,
отделени за училището.
Като пореден пример
за това, че дарителството
все още е живо, доц. Марчевски обяви, че Стопанска
академия е получила дарение в размер на 7 300 евро
от Иван Домусчиев – завършил висшето си образование в Свищов преди повече
от 50 години, който живее
в Германия. Желанието на
дарилия средствата е те да
бъдат използвани за преоборудване на един специализиран кабинет за обучение по застрахователно
дело – специалност, която
той е завършил. Официален гост на тържеството
беше д-р Гинка Попова, сестра на Иван Домусчиев. С
искрени благодарности от
името на цялата академична общност към Иван Домусчиев, ректорът връчи на
д-р Попова почетния знак

за дарител на Стопанска
академия и свидетелство
за дарение. Тя благодари
за изразената почит към
нейния брат и от негово име
пожела на преподавателите и на административния
персонал да продължават
да създават образовани
хора, които да се реализират в живота като добри
професионалисти. Доктор
Попова положи подпис в
летописната книга на Академията от името на Иван
Домусчиев с неговия апел
за повече последователи.
Тържественото отбелязване на годишнината
завърши с поднасяне на

венци и цветя пред паметника на Димитър Ценов
от името на академичната
общност, община Свищов,
студенти, преподаватели и
служители.

Изкачване на планински първенци в Европа посвети СТД „Академик“ на своята 80-годишнина
80-годишнината на Студентско туристическо дружество „Академик” – Свищов мотивира членове на
дру жеството, създадено
малко след откриването на
висшето училище в Свищов,
да покорят най-високите
планински върхове в България, Словения, Румъния
и континенталния първенец
Елбрус.
Над 50 членове на дружеството се вк лючиха в
организираното юбилейно
изкачване на 10те планински първенци на България,
разпределени в пет лъча.
Първият лъч пое към вр.
Ботев (2376 м.) в Стара планина и вр. Богдан (1604 м.) в
Средна гора. Вторият лъч бе
в посока вр. Мусала (2925 м.)
в Рила и вр. Руен (2251 м.) в
Осоговска планина. Участниците в третия лъч изкачиха вр. Радомир (2029 м.) в
Беласица и Гоцев връх (2212
м.) в Славянка. Предизвикателството за четвъртия лъч
бяха вр. Перелик (2191 м.) в
Родопите и вр. Вихрен (2914

м.) в Пирин. Петият лъч се отправи към Черни връх (2290
м.) във Витоша и вр. Руй (1706
м.) в едноименната Руй планина. Участниците във всеки
от петте лъча развяха по 10те
най-високи планински върха
знамето на свищовското студентско туристическо дружество, а след това отпразнуваха заедно постигнатите
резултати.
По-късно членове на дружеството се устремиха и
към най-високите планински върхове на Словения и
Румъния. „Покоряването на
високия 2864 м. връх Триглав
в Юлийските Алпи (Словения) изисква много сериозна физическа подготовка и
туристически умения поради
наличието на виа-ферата
(железен път), а освен това,
почти цялата част е скално
катерене и изкачване по
скала”, коментира водачът
на групата Николай Нейков.
Към първенеца на Словения,
който е предизвикателство
за т уристи със специални умения, се отправиха 9

от най-добре подготвените
членове на дружеството, но
лошото време – дъжд, силен
вятър, мъгла и гръмотевици,
не им позволи да преминат

вайки се с дъжд, гръмотевици и температури между
0 и 5 ºC, седем души, водени
от Кирил Стоянов, изкачиха връх Молдовяну и гордо

последните 300 м. денивелация до върха. С лошо
време посрещна свищовските туристи и румънският
връх Молдовяну (2544 м) в
Карпатите. Към първенеца
на северната ни съседка
се отправи 12-членна група.
Преминавайки през други
пет върха и близо 5-часово
ходене по билото, сблъск-

развяха знамето на СТД
„Академик”.
По повод кръглата годишниня, трима души от
дружеството – Росен Петров
(от Свищов), сем. Женя (от

Свищов)и Веселин (от Пловдив) Паперови изкачиха
най-високия връх в Европа.
Високия 5642 м. вр. Елбрус,
който е желана цел за много
алпинисти, е в най-високия
планински масив в Русия
и се счита, че е границата
между Европа и Азия. За
да се подготвят за това изкачване, Женя и Веселин,
които са бивши възпитаници на Стопанска академия,
направиха тренировъчни
изкачвания на най-високите върхове в Словения – вр.
Триглав (2864 м.) и в Австрия
– вр. Гросглокнер (3798 м.).
За своята подготовка
Росен направи зимно изкачване на вр. Вихрен и
пролетно изкачване на вр.
Мусала. След завръщането
си от Елбрус, те споделиха,
че освен невероятните емоции са имали и благоприятно
време за изкачване.
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