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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за дейността на 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТ 

през 2015-2016 г. 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-мащабният 

университет в България. Със своята 128-годишна история той е 

водещият университет в държавата. 

За нас, преподавателите и служителите, е чест да работим за най-

престижния университет, но и отговорност. Наше задължение е да 

отдадем дължимото, за да съхраним традициите, да утвърждаваме 

авторитета на институцията и да съграждаме личности, които да 

прославят Алма Матер по света. 

Департаментът по спорт, като основно звено на Университета, 

предлага високо качество на образователната, научно-

изследователската, информационната и културна дейност в 

съответствие с Болонската реформа и Лисабонската стратегия. 

През изтеклия период – от м. октомври 2015 до м. октомври 2016 г. 

– Департаментът по спорт осъществи своята дейност, съгласно 

изискванията на чл. 193а от Правилника за устройството и дейността на 

СУ, като осигури занимания по спортни дисциплини на студентите и 

насърчи спортните им изяви, организира и проведе спортни дейности и 
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положи грижи за здравното и физическо състояние на академичната 

общност. 

През изтеклия период се осъществи организация и реорганизация 

на общите дейности в Софийски университет, избра се нов ректор и се 

промени политиката и насоката на работа в Университета. 

Осъществиха се проверки от различни инстанции, които 

инспектираха дейността на Департамента по спорт и на Университета. 

Одитите бяха провокирани от двама, вече бивши, колеги, чиито мотиви 

бяха неоснователни, а претенциите – неаргументирани.  

Друг важен момент на този етап беше избирането на проф. 

Анжелина Янева за член на Академичния съвет. Проблемът е, че 

Департаментите имат само една квота, въпреки че са основно звено в СУ. 

Многократно е изпращано предложение за промяна на тази явна 

несправедливост. В тази връзка, от името на трите Департамента, за 

пореден път беше изпратено предложение за промяна в ПУДСУ. В 

очакване сме нашето предложение да влезе за решение на Общото 

събрание на Университета. 

През 2015-2016 г. структурата на Департамента по спорт се запази:  

 катедра „Спортни игри и планински спортове”;  

 катедра „Индивидуални спортове и рекреация”; 

 Спортно-рехабилитационен център;  

  УСК “Академик”. 

Към структурата създадена преди 15 години бяха включени и два 

центъра: Център по кинезитерапия (ФНПП) и Фитнес център (52 бл., 

Студентски град). 

Общият брой, работещи в Департамента по спорт през отчетния 

период е 33 души, от които 23 щатни преподаватели и административен 
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персонал, състоящ се от 4 служители, 4 кинезитерапевти и 

рехабилитатори, портиер и чистачка, до 28 в момента. 

Този период се оказа доста динамичен: Пет души достигнаха 

пенсионна възраст, като двама от тях (Фани Благоева и Младен Коцев) 

се пенсионираха в края на 2015 г., а двама в края на учебната 2016 

година (Людмил Симов и Делчо Илчев); един колега почина (Людмил 

Лазаров); един преподавател (Георги Начков) напусна, преди да бъде 

уволнен. Същият злепостави Департамента по спорт с поредица доноси 

и предизвика множество проверки. Един преподавател (Гергана 

Минковска) се премести в друг факултет, след като допринесе за 

недобрата атмосфера в Департамента и поради невъзможността й да се 

адаптира към колектива. Към Департамента по спорт се присъединиха 

ст. преподавател Таня Гавраилова, прехвърлена от ДЕО, Гергана 

Деспотова – кинезитерапевт, Елица Стоянова – инспектор. 

През този период израснаха в длъжност д-р Евгени Йорданов в 

доцент и д-р Иванка Кърпарова и д-р Бояна Митрева в гл. асистенти. 

През периода 2015 – 2016 г. ас. д-р Е. Михайлова ползва творческа 

отпуска, а в момента и редовен платен отпуск. 

Въпреки многобройните кадрови и здравословни (Р. Костадинов, 

доц. К. Костов) промени през учебната 2015/2016 г., дейността на 

Департамента по спорт се разшири и както обикновено бе насочена 

основно в следните направления: учебна, спортносъстезателна работа и 

рекреация. 

Освен тези основни направления Департаментът осъществи и други 

дейности и резултатите са следните: 
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НАПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНА РАБОТА 

Департаментът по спорт обхваща в редовни учебни групи със 

спортна насоченост студенти желаещи да практикуват различни видове 

спортни дисциплини. Студентите с отклонения от здравословното 

състояние бяха разпределени в групи, в зависимост от здравословното 

им състояние за занимания с облекчен или лечебно-възстановителен 

режим на физическо натоварване, физиотерапия и корекционна 

гимнастика. 

Системата за онлайн записване за спорт беше актуализирана и 

усъвършенствана. По този начин се улесниха както студентите, така и 

преподавателите. В процеса на записване на българските студенти се 

оказваше съдействие, а чуждестранните бяха записвани от 

преподавателите и служителите от Департамента. Предоставена беше 

възможността студентите от представителните отбори да се записват в 

отделни групи и по графика за тренировки. 

През учебната 2015-2016 г. към Департамента по спорт на хонорар 

работиха 28 преподаватели. Броят им за учебната 2016-2017 остава 

същия. Предложени бяха нови спортни дисциплини – пилатес, тае бо, 

тибетска гимнастика. Възстановиха се заниманията по паневритмия и 

зумба-фитнес, за сметка на заниманията по съвременни танци и 

рокендрол. 

Броят на студентите по спортове, курсове и факултети за учебната 

2015-2016 г. се изготвя всяка година, на база предадени сведения в 26 

вида спорт. През настоящата 2016/2017 г. Онлайн записалите се 

студенти са с 352 по-малко от миналата учебна година, но някои 

студенти от представителните отбори на Университета все още не са се 

записали. (Приложение 1) 
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Необходимо е да се отбележи изключителния интерес у студентите 

към традиционно предпочитаните от тях спортове: фитнес, тенис, 

плуване, спортно катерене, фехтовка, футбол, аеробика и каланетика. 

Макар и да има повишен интерес от страна на студентите към 

заниманията със спорт, въпросът за статута на спорта продължава да 

стои открит в отделните факултети. Притеснителен е фактът, че 

студентите не получават адекватна информация за възможностите да 

спортуват. Автономността на факултетите сами да определят дали 

спортът да присъства или не, дали да бъде задължителна или 

факултативна учебна дисциплина в учебната програма също усложнява 

дейността на Департамента. 

Проблем е и това, че отделни специалности не предвиждат ден и час 

за спорт в учебната програма. Определената натовареност за спорт на 

отделни факултети не е съгласувана с Департамента по спорт и не 

съвпада с учебните програми, утвърдени от Департамента, например по 

един семестър. Съдържанието им се определя от спецификата на спорта 

и съответно, от продължителността, която е от 1 до 4 учебни години. 

Не трябва да се пренебрегва фактът, че най-голям брой спортуващи 

студенти са от ЮФ. Това според нас се дължи, не само на респекта от 

авторитета на Закона, големината на факултета, но и на факта, че 

ръководството отчита ползите от спорта за бъдещите юристи. 

Например, спортът в ЮФ е задължителен от І до ІV курс за 

специалността „Право“ и от І до ІІІ курс за специалността 

„Международни отношения“. Това е показател, че би било добре да се 

елиминират двойните стандарти при тълкуването на Закона и да се 

промени отношението към спорта в Университета. 

Статутът на спорта се промени, положително, в някои факултети.  
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За МФ, ФЖМК и някои специалности във ФФ спортът е 

задължителен за първи и втори курс и е с по две занимания седмично. 

Отстъпление има в един от факултетите, а именно ФМИ, където спортът 

от задължителен премина във факултативен. 

За последните години се наблюдава нарастване на интереса на 

чуждестранните граждани за обучение в СУ „Св. Климент Охридски”, и в 

трите образователни степени, които избират формата и вида на 

предлагането на обучителни модули, включително и обучение на чужд 

език. 

Според нас спецификата на спорта е от значение при ангажирането 

на студентите, но има още какво да се желае по отношение на 

материалната база или по-точно на недостатъчната такава. 

 

Справка за спортуващите студенти по факултети 

Нищо не се прави в посока собствена спортна база и в тази връзка 

въпросът с новостроящата се от 29 години спортна зала все още е на 

ниво преди акт 14. Въпреки това тя се ползва под наем, а постъпленията 

от нея не отиват конкретно за спортна дейност. 

През учебната 2015/2016 г. бойните изкуства бяха преместени в 

Спортен салон №2 в сградата на Биологическия факултет. Тази зала 

представлява голям интерес, поради което зачестиха атаките към 

Департамента по спорт. 
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През тази година в Спортен салон 2 бе направена реорганизация и 

се осъществи обучение по спортовете от групата на аеробните танци и 

бойните изкуства. В залата бяха поставени фитнес уреди (втора 

употреба), издействани от д-р Ивайло Прокопов, а ас. Петър Колев 

предостави за ползване лични фитнес съоръжения. 

През настоящата година се сключи договор между СУ и 

Техническия университет за съвместно ползване на спортни обекти. 

Съгласно договореното, часовете по плуване се провеждат на басейна на 

ТУ, а часовете по спортно катерене на Стената на СУ. 

Този договор, както и реорганизацията в Спортен салон №2 

кумулира икономии за Департамента по спорт от наеми за спортни 

обекти със стойност над 50 000 лв. 

Проблемът с тенис-кортовете все още продължава да е на дневен 

ред, но засега няма индикации Департаментът по спорт да ги 

стопанисва. 

Въпреки ликвидирането на спортната дейност в Департамента за 

езиково обучение, Университетът не даде разрешение Департаментът 

по спорт да стопанисва спортната зала, която щеше да осигури 

обучението на студенти и щеше да спести поне още 40 000 лв., както и 

щеше да осигури приходи за спортна дейност. 

Докладите ни относно ремонтите на уреди, изграждане на 

съблекалня и др. подобни нямат отговор, поради лошото финансово 

състояние на СУ.  

И през отчетната учебна година преподавателите от Департамента 

по спорт осигуряват спортна база и провеждат успешно обучение по 

специалността „Физическо възпитание и спорт” (ФВС) във ФНПП като 

покриват голяма част от хорариума на тази специалност. Това 
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рефлектира в броя на часовете по спорт на студентите от другите 

факултети. 

Все по-голям е ангажиментът на преподавателите със студентите 

от тази специалност, като общият брой часове е над 1 000 ч. (Прилож. 2) 

Парадокс е, че за студентите от специалността ФВС, няма приемен 

изпит по спорт или физическа дееспособност, което води до полагане на 

повече усилия от преподавателите от Департамента по спорт, без това 

да има финансово обезпечение на вложения труд. 

Благодарение на активната политика и професионализма на 

преподавателите от Департамента по спорт под ръководството на доц. 

Ирен Пелтекова бе създадена и одобрена магистърска програма към 

ФНПП „Спортни дейности и туризъм“, която стартира през настоящата 

учебна 2016/2017 г. 

Продължават дейностите в посока СДК и съответно собствени 

приходи, за което съществен принос имат колегите Николай Коев, 

проф. Анжелина Янева и д-р Ивайло Прокопов. В тази връзка по 

предложение на няколко факултета, вкл. Департамента по спорт, СУ 

кандидатства за създаване на център за професионално обучение, с 

което дейността на Департамента се разширява и се увеличават 

възможностите за работа на преподавателите. 

Стартирането на обучение за повишаване на квалификацията на 

треньори, инструктори, аниматори ще увеличи обхвата на дейностите 

ни и ще подобри финансовите постъпления за Департамента и в 

частност за преподавателите по спорт. 

От учебната 2016-2017 г. с решение на Ректорския съвет и чрез 

Департамента по спорт се стартира инициативата „Спорт за 

преподавателите и служителите от Университета“. В тази връзка всеки 

преподавател даде своето предложение и график за посещения. 
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Предложението е гласувано от Академичния съвет, с което ще стартира 

тази инициатива. 

НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНА РАБОТА 

През изминалата учебна година научната дейност в Департамента 

по спорт продължава своя подем в различни направления. 

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ 

В традиционната международна научна конференция - седмата 

(2015) и осмата (2016), на тема: ”Съвременни тенденции на физическото 

възпитание и спорта”, организирана от Департамента, се включиха 

участници от четири страни и много университети от страната, като 

своевременно бяха издадени сборници с доклади (табл. 1). 

Таблица 1 

Сборник 2015 2016 Общо 

Автори 47 53 100 

Доклади 42 36 78 

Страници 396 252 648 

Конференциите бяха финансирани по проект на НИС на СУ. 

Ръководител на проектите, и двете години, беше доц. Боряна Туманова. 

Изготвени бяха покани и брошури на английски и руски, които бяха 

работни езици на конференцията. 

Традиционно в програмата на конференцията се провежда кръгла 

маса.  

Темата на кръглата маса за 2015 г. беше: „Ролята на спортните 

педагози за развитието на физическото възпитание и спорта в системата на 

образованието”, а за 2016 г.: “Науката за подобряване и развитие на 

университетското спортно и физическо образование”.  
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Темите са повод за оживени дискусии по проблемите, а решенията от 

тези кръгли маси, както и от проведените по време на спортните 

форуми с преподавателите от ВУ в Лозенец и Мальовица, на тема: 

“Проблемите в университетския спорт“ се оформят като решения и се 

информира академичната общност, различни институции и 

организации. 

През изтеклия период преподавателите от Департамента по спорт 

участваха в научни конференции в страната и чужбина, които бяха 

финансирани от Департамента по спорт. 

Освен участие в конференции, преподавателите публикуват своите 

научни творби в списания и други издания у нас и в чужбина, като в 

повечето от тях, благодарение на активната политика и договорени 

отношения на ръководството на Департамента, публикациите са 

безплатни. (Прилож. 3) 

ЗАЩИТА НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ 

През 2015-2016 г. успешно защитиха научна степен „ДОКТОР“ – гл. 

ас. Бояна Митрева и гл. ас. Иванка Кърпарова, зачислени за докторска 

степен на самостоятелна подготовка бяха: ас. Петя Христова, ас. Мина 

Антонова, ас. Радослав Костадинов, ас. Николай Стайков, ас. Петър 

Колев. Всички преподаватели работят активно и преодоляват 

академичните проблеми, изготвят научни трудове и участват в научни 

конференции у нас и в чужбина. 

Въз основа на своята научна дейност, двама преподаватели 

спечелиха конкурс за главен асистент – д-р Б. Митрева и д-р И. 

Кърпарова. 

Към Департамента бяха привлечени и зачислени трима външни 

докторанта по професионално направление 1.3. Педагогика на 
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обучението по … По този начин Департаментът разширява дейността си 

и в тази област. 

Научната дейност на членовете на Департамента е представена в 

приложение 3. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФНПП ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ФВС 

Въпреки планирането на научната дейност за всяка следваща 

година, поради неакадемичното отношение на ФНПП бяха забавени и 

осуетени няколко конкурса за академични длъжности. 

От 2009/2010 г. Департаментът по спорт подпомага активно 

дейността на ФНПП и участва в процеса на обучение на студентите от 

специалността ФВС към ФНПП. 

Въпреки безрезервната и професионална отдаденост на 

преподавателите по спорт в тази специалност работата им е 

съпътствана от непрекъснати конфликти, породени от: вътрешните 

противоречия във ФНПП; неоценяване високото професионално ниво на 

преподавателите; неотчитане на фактите, че трудът на преподавателите 

е безвъзмезден, не се заплаща ползването на спортна база, както и 

безвъзмездно се ползват спортните пособия, предоставени от 

Департамента по спорт. 

Участието на нашите преподаватели в тази специалност, натоварва 

бюджета и ощетява Департамента по спорт, поради това, че се разходват 

средства за заплащане на зали, хонорувани преподаватели и спортни 

пособия. 

Въпреки непрекъснатите нападки и явните опити за игнориране на 

нашите преподаватели, Департаментът по спорт съдейства за 

акредитацията на специалността ФВС, в която студентите все повече се 

увеличават. 
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Доказателство за професионализма на нашите преподаватели е 

изготвянето на магистърска програма към ФНПП „Спортни дейности и 

туризъм“, която стартира от учебната 2016/2017 г. със 7 студенти, 

въпреки некоректните опитите на колеги от ФНПП за осуетяването й. 

ДЕПАРТАМЕНТЕН НАУЧЕН СЪВЕТ 

По инициатива на проф. Анжелина Янева, бе създаден 

Департаментен научен съвет от два Департамента – Департамента по 

спорт и Департамента за информация и усъвършенстване на учителите 

по направление 1.3. Педагогика на обучението по … Целта на тази 

инициатива бе да се постигне независимост от другите факултети при 

академичното и научно израстване на преподавателите. За председател 

на ДНС бе избрана проф. Янева и Съвета стартира своята дейност с 

избирането на научно жури за процедурата за защита на ОНС „доктор“ 

на ас. Петър Колев. 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

Департаментът по спорт участва активно и в изготвянето на научни 

проекти в СУ. 

Като несъвършенство на системата може да бъде отчетено, че 

Департаментът по спорт не е включен като основно звено в Стратегията 

за научни изследвания на Университета. Практиката показва, че 

Департаментите са представени с минимален процент от общата сума, 

въпреки че Департаментът по спорт работи с всички студенти на 

Университета. 

През 2015 и 2016 г. Департаментът по спорт участва с два проекта, 

които бяха изпълнени успешно и в срок, като резултатите от проектите 

бяха отчетени и публикувани. Единият проект е свързан с научната 
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конференция, благодарение на който се издава сборникът от научния 

форум. 

Участието ни в проект по 129 ПМС бе атакуван от предизвиканите 

от бившите колеги, проверки. Трябва да се отчете фактът, че 

възможността за тълкуването на закона и липсата на ясно формулирани 

критерии създават предпоставки за двойни стандарти. Това, което 

ръководството по изпълнението на проекта е взело под внимание при 

осъществяването на проекта, касае дейности, които финансово 

подпомагат спортната дейност в съответния университет. Не така 

обаче, бяха тълкувани нещата от проверяващите от АДФИ. Според тях, 

планираните дейности и съпътстващите ги разходи трябва да отговарят 

на отчетените такива, без да се отчита фактът, че планирането на 

спортни мероприятия е дейност, която зависи и от външни 

обстоятелства – зависимост от АУС, Федерации, Клубове, които имат 

право да променят датата и мястото на спортното събитие, 

наименованието на спортното събитие и др. Това предполага 

създаването на по-добра организация при планирането на спортните 

мероприятия. В тази връзка бяха направени съответните промени в 

планирането на спортните дейности, финансирани по Проект на 129 

ПМС. 

Екип от преподаватели (проф. А. Янева, доц. Б. Туманова и ас. П. 

Христова) в продължение на една година участва в подготовката и 

изготвянето на проект, финансиран от ЕК, който е одобрен и 

следващият етап е изпълнение на дейностите – активно и отговорно, 

както и включване на екип от преподаватели и служители от ДС. 
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НАПРАВЛЕНИЕ СПОРТНОСЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

В това направление отборите на СУ постигнаха добри резултати и 

пожънаха успехи в следните спортове: ЗИМНИ СПОРТОВЕ, СПОРТНО 

КАТЕРЕНЕ, СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ, БАСКЕТБОЛ, ДЖУДО, ФУТБОЛ, 

ВОЛЕЙБОЛ, ПЛУВАНЕ, ЛЕКА АТЛЕТИКА, ХАНДБАЛ. 

Резултатите от проведените – три универсиади – зимна, основна и 

лятна, е че Софийският университет е втори от комплексното класиране 

след НСА. 

Тук е мястото да се отбележи, че през изтеклия период Комисията 

по спорт, както и целия Студентски съвет бяха активни както в 

организацията, във финансирането на различните по вид състезания, 

така и при награждаването на най-добрите студенти спортисти със 

стипендия. Специална благодарност изказваме на председателя на СС 

Васил Силяновски и членовете на комисията по спорт – Мария Шидерска 

и Лилия Липчева. 

На база постиженията на нашите студенти НАЙ-ДОБРИТЕ 

СПОРТИСТИ бяха номинирани и наградени от Университета и от 

приятелите на студентския спорт за 2015 г. 

Номинирането на студентите за 2016 г. предизвика някои дебати, 

които подтикнаха към градивно решение на колектива за създаване на 

ясни критерии както за индивидуалните спортове, така и за 

колективните, въз основа на които да се провежда гласуване от всички 

преподаватели в Департамента. 

ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ТУРНИРИ 

С усилията на всички преподаватели беше проведено за пети 

пореден път състезание за “КУПАТА НА РЕКТОРА”, което отново спечели 

ЮФ. 
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През годината се провеждат и вътрешни първенства по различните 

спортни дисциплини, както и по време на спортните лагери – зимни и 

летни. 

За пореден път бе проведен традиционния ІХ международен турнир 

по плажен волейбол с усилията на всички колеги от Департамента. 

Турнирът бе обявен като най-големия организиран в последните десет 

години в България, както и с най-голямо участие до момента: 32 мъжки 

двойки и 14 женски двойки от България, Румъния, Русия, Ливан и 

Македония. Значителен е приносът на ас. Петър Колев и ас. Мина 

Антонова за добрата организация и привличането на спонсори на ІХ 

международен турнир по плажен волейбол (Ветрорезина Балкан ЕООД, 

Виенербергер ЕООД, Кавен орбико, Победа). 

Традиционно по същото време се проведоха състезания по плажен 

волейбол, плажен тенис, тенис, баскетбол и занимания по различни 

видове спорт за представителните и разширени отбори на 

Университета. 

За трети пореден път бе проведен СПОРТЕН ФОРУМ ЗА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО СПОРТ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ – 

ЗИМЕН И ЛЕТЕН, организиран от Департамента по спорт. За трети 

пореден път СУ спечели първо място в комплексното класиране. 

НАПРАВЛЕНИЕ РЕКРЕАЦИЯ 

Бяха проведени традиционните, зимен и летен, спортни лагери. 

Организацията на лагерите бе на ротационен принцип, като активно се 

включваха доц. д-р Антон Хиджов, доц. д-р Евгени Йорданов, доц. д-р 

Боряна Туманова, доц. д-р Георги Игнатов, гл.ас. д-р Иванка Кърпарова и 

др. В двата спортни форума за студентите се включиха общо над 350 

студенти, които бяха организирани и обучавани по ски, туризъм, 
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плуване, тенис, баскетбол, волейбол и др. Видове спорт и спортни 

дисциплини, както и тренировки на представителните отбори в 

различни спортни дисциплини, състезания и турнири, походи и т.н. 

Благодарение на участието ни в Проект по 129 ПМС се обезпечи 

участието на студенти от представителните отбори в летния лагер, 

които са били активни през изминалата учебна спортна година. Със 

средствата от този проект се осъществява подготовка на 

представителните отбори за предстоящата учебна година. 

Със специалността ФВС при ФНПП бяха проведени учебни курсове 

по учебния план на специалността – ски курс и ТАО с водещ доц. А. 

Хиджов и водни спортове – доц. Б. Туманова. 

Зимните спортни лагери по традиция се финансират самостоятелно 

от студентите, което налага: да се проучат възможности за включване 

на спортните лагери в учебните планове на факултетите, като учебно-

спортни практики, което ще подпомогне не само нашата дейност, но и 

ще подкрепи финансово студентите; да се обмисли и проведат 

разговори с ръководствата на факултетите за възможността за участие 

и получаване на кредити на студентите в учебно-спортната практика. 

Всички студенти със здравословни проблеми посещават часове по 

кинезитерапия, където им се предоставя възможност за профилактика, 

терапия и физически упражнения. Дейността на двата центъра се 

ръководи от доц. Костадин Костов. 

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ 

През настоящата година е добре да насочим усилията си в 

предоставяне на възможности за спорт и създаване на клуб на 

преподавателите и служителите от Университета, които да подпомагат 

морално и финансово спортната дейност и усилията на Департамента по 
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спорт. В тази връзка инициативата на Департамента по спорт, за 

спортуване на академичната общност, е възможност за провеждане на 

политика към представяне на дейността на Департамента и привличане 

на симпатизанти. 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

Сформираните комисии по различни дейности, с малки 

изключения, не осъществиха своите ангажименти. Липсата на активност 

в тази насока рефлектира негативно върху сплотяването на колектива, 

разширяване обхвата на дейностите, подобряване на общата спортна 

култура и рекламно-информационна дейност. 

Въпреки усилията ни за своевременно поднасяне на необходимата 

информация, изготвяне на информационни бюлетини (брошури), обяви 

и т.н., резултатите са недостатъчни. Отговорниците по внасяне на 

информацията не се отнасят сериозно към проблема. Подобно е 

отношението на повечето колеги. Макар и предприети стъпки в тази 

посока, все още голяма част от студентите, преподавателите и 

служителите на Университета не са запознати с нашата дейност, не 

знаят за инициативите на ДС, което е предпоставка за неадекватната 

оценка на дейността на Департамента по спорт. 

Библиотеката със спортна и методическа насоченост за нуждите на 

Департамента по спорт увеличи книжния си фонд, благодарение на 

участието ни в проекти, както и благодарение на предоставени лични 

средства от преподаватели. Всички преподаватели ползват фонда й под 

вещото ръководство на Бояна Митрева. 

През м. ноември на 2015 г. беше назначена за инспектор на 

Департамента по спорт – Елица Стоянова, която съвместно с главен 

инспектор Станислава Стоименова вложиха много старание, много 
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страст и енергия в работата, резултатът, от които е добрата 

организация на административната дейност в Департамента. 

АТЕСТАЦИИ 

Председателят на комисията по атестациите доц. д-р Ирен 

Пелтекова създаде организация, която се съгласува с комисията и 

Съвета на Департамента по спорт. През учебната 2015-2016 г. бяха 

атестирани колегите доц. Антон Хиджов и гл.ас. д-р Филип Шабански. 

Атестациите са положителни с много високи резултати и за двамата. 

През настоящата учебна година предстоят да бъдат атестирани 9 

преподаватели. 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

ДС актуализира и развива учебните си програми в пряка 

обвързаност с мисията, целите и задачите, съобразно проведените 

научни изследвания и разработки. Председателят на Комисията – доц. д-

р Боряна Туманова участва активно в новите насоки, докладва и 

организира дейността на Департамента в тази насока. Основните 

принципи за разработване и одобряване на учебната документация са 

ясно регламентирани в гл. ІV, раздел І от ПУДСУ, чл. 159. 

Разработването и одобрението на учебната документация се 

осъществява от Съвета на Департамента по спорт в съответствие с 

утвърдените и най-нови научни и образователни тенденции във 

водещите европейски и световни Университети. 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Никога не сме имали достатъчно добро финансиране, но от 2015 г. 

Департаментът вече има собствен бюджет, който до определена степен 

отговаря на нуждите му. Проблемът в момента е липсата на средства в 
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Университета, което предполага несвоевременното изплащане на 

задълженията за наеми, състезания и екипировка. 

С всяка изминала година Департаментът по спорт увеличава 

собствените си приходите от услугите, които предоставя – курсове СДК, 

Центъра по Кинезитерапия и Фитнес центъра в 52-ри блок, дейности, 

които се одобряват и подкрепят от ръководството и финансистите на 

Университета. 

Не трябва да пропускаме и нашите спонсори. Благодарение на 

нашите усилия и благоразположението на приятелите на спорта 

успяхме да осъществим редица дейности. Надяваме се не само да 

поддържаме вече създадените добри отношения с Победа АД, Комсед 

АД, Столична община и др., но и да привлечем нови, които да приобщим 

към дейността и проблемите на студентския спорт и в частност към 

Департамента по спорт. 

През изтеклата година традиционно бяха финансирани: състезания 

– вътрешни и държавни, спортни лагери, екипировка, научния форум, 

спортния форум, материали, консумативи, проекти и книги. 

Основен източник на финансиране за спортна дейност бе 129 ПМС. 

Средствата от този проект обезпечиха летния студентски лагер, някои 

състезания, спортната екипировка и пособия. Двата проекта към СУ 

подпомогнаха издаването на сборника от Конференцията и други 

разходи за книги, копирни услуги. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отчитайки извършената работа целта на ръководството бе: 

 да анализира резултатите; 

 да предприеме действия за възстановяване на микроклимата 

в Департамента по спорт;  
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 да обсъди и степенува предстоящите дейности за учебната 

2016-2017 г. – юбилейна за Университета, през която ще се чества 1100-

годишнината от блажената кончина на патрона на Софийския 

университет Свети Климент Охридски. 

 да предложи насоки и изработи стратегия за развитие на 

Департамента по спорт. 

Уважаеми колеги, 

Изказваме голяма благодарност на колегите, които се включиха 

активно и отговорно в дейностите на Департамента по спорт, които 

помагаха и издигаха авторитета на нашето звено. Именно в тежки 

моменти се оценяват усилията и желанията за всеотдайност, 

взаимопомощ, уважение и любов към професията и човека. 

Хората са различни, обстоятелствата в повечето случаи ни 

затрудняват, но ние трябва да останем и да бъдем заедно, по-добри 

специалисти и личности, както и толерантни колеги. 

Приложения: 

1. Сведение за обучаваните студенти по курсове и факултете; 

2. Справка за часовете във ФВС, ФНПП 

3. Справка за научната дейност 

 

 

 

проф. д-р Анжелина Янева, 

директор на Департамента по спорт 


