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ПРОГРАМНИ НАМЕРЕНИЯ 

НА ДОЦ. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ТУМАНОВА - 

КАНДИДАТ ЗА ДИРЕКТОР НА ДС 

ЗА ПЕРИОДА 2018-2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ 

 

 Регламентираните правомощия на директора на ДС са 

административни, организационни и контролни. Директорът изпълнява 

решенията на Общото събрание и Съвета на департамента, както и 

решава всички останали въпроси, извън компетентността на тези органи 

на управление на Департамента.  

Искам да разберете моята визия напълно ясно, за да мога да ви 

гледам в очите, в бъдеще между нас да има доверие, искреност, 

прозрачност и уважение.  

Моят сценарий е да се възползвам от натрупания си опит и да 

работя в сътрудничество с досегашният директор на ДС.  

Имам смелостта да взема това решение по интуиция и с 

оптимизъм, с ясното съзнание, че това не се одобрява от една част от вас 

и провокира дебати.  

Поемам тази отговорност и съм убедена, че ако новото 

ръководство стъпи на база съдействие и приемственост от досегашният 

директор, в лицето на проф. Янева, посоката за ДС ще е напред, преходът 

ще е плавен и успешен.  
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В същото време ще бъда безпристрастна в преценката си, ще се 

базирам на фактите, не на личностни предпочитания при взимането на 

бъдещите решения и в работата си като цяло. 

Предлагам следните насоки на бъдеща дейност, като реалистични 

за изпълнение:  

Приоритетна цел – усъвършенстване качеството на учебния 

процес, както и придобиването на по-високо академично ниво на 

преподавателите работещи в ДС.  

При така създалата се негативна атмосфера от проведените 

проверки и последвалите ги медийни нападки, считам че са необходими 

спешни мерки за изчистване имиджа на ДС, а именно: пълна 

прозрачност в действията на ръководството и участието на целия 

колектив във взимането на решения, както и в тяхната реализация.  

Основните задачи които си поставям разделям в няколко сфери: 

Учебно-спортна и научна дейност  

- Да се продължи предприетата политика за преустройство на 

ДС във факултет, като намирам, че „Факултет по спорт“ не е 

правилната стратегия и подържам новото решение на досегашното 

ръководство, да се насочат усилията в реализиране на проект 

„Факултет по рекреация, спорт и туризъм“.  

- Да съдействам за повишаване (промяна) на статута на 

спорта в Университета. Приемане на спорта като задължителна учебна 

дисциплина от всички факултети, нарастването на студентската 

информатираност и заинтересованост от предмета „спорт“, както и 

актуализиране на съпътстващите го кредити в различните факултети. 
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- Да направя възможното за изграждане на мост между ФНПП 

и ДС и възстановяване обезпечаването на част от учебните дисциплини 

в специалността ФВС с преподавателите от ДС. 

- Да подържам създадената досега добра практика за научно-

изследователска и научно-приложна дейност от членовете на ДС . 

- Реализация на нови университетски и международни научни 

проекти, както и на съществуващата вече девет години МНК 

организирана от ДС. 

- Привличане на нови докторанти към сформирания научен 

съвет от ДС и ДИУУ. 

- Оптимизиране и усъвършенстване на принципите и 

правилата при провеждането на летните и зимни учебно-спортни 

практики с помоща на колектива на ДС. 

- Развитието на СДК и ЦПО. 

Материална база 

- Да се продължат предприетите усилия за подобряването на 

условията за спорт и разширяване на материално-техническата база, 

както и търсене на възможности за завършване на строежа на 

университетския спортен комплекс в кв. „Редута“, замразен повече от 20 

години. 

Финансиране 

- Приспособяването на Департамента към новите правила за 

формиране на бюджетите на факултетите и департаментите в СУ, 

включително и чрез ревизиране на някои неблагоприятни за нашия 

Департамент постановки. 
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- Да съдействам за изплащане на наднормената аудиторна и 

извънаудиторна заетост на преподавателите, както и за работата с 

представителните отбори. 

- Средствата по 129 ПМС за спортни пособия и екипировка, 

както и финансиране за спортно-състезателната дейност, да се 

разпределят равнопоставено и прецизно, според нуждите на всеки спорт 

и с общото съгласие на целия колектив на ДС. 

Други 

- Подобряване на „електронния образ на Департамента” чрез 

обогатяването на електронната страница с необходимите за това данни. 

 

доц. Боряна Туманова, д-р 


