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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ, 

 Департаментът по спорт, като основно звено на Университета, 

осъществява множество дейности – образователни, здравно-оздравителни, 

научноизследователски, информационни, културни.  

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.  

Моето разбиране за отговорност на Директор е  създаване на условия за 

съхранение на ценностите, добрите инициативи градени досега, доверието, 

искреността, прозрачността и уважението. Поемам тази отговорност и съм 

убедена, че в общата ни работа приоритетите са насочени към 

преподавателската, спортносъстезателната, рекреативната и 

научноизследователската дейности. Целта е подобряване на двигателната 

активност на студентите - атестат за тяхното здраве, по-висока 

работоспособност и безпроблемен преход от академичната среда към 



работното място, както и повишаване  качеството в спортносъстезателната  и 

научната сфера, което е лицето, рекламата, визитката на нашата работа. 

Визията и стратегията ми за постигане на тази цел включва:  

• Усъвършенстване качеството  и ефективността на учебния процес, като 

единство между преподаване и научни изследвания. 

• Развитие и рационално използване на системата за обучение в 

електронна среда, наложена от сегашната ситуация в света. 

• Придобиването на по-високо академично ниво на преподавателите, 

работещи в ДС и насърчаването им за научноизследователска работа. 

• Приемане на спорта като задължителна учебна дисциплина от всички 

факултети. 

•  Прозрачност в действията на ръководството и участието на целия 

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

• Повишаване  нарастването на студентската информираност и 

заинтересованост от учебната дисциплина „спорт“. 

• Сътрудничество с ФНОИ и по конкретно със специалността ФВС. 

• Сътрудничество с други Университети от страната и чужбина за обмяна 

на добри практики и опит. 

• Да приемам и съдействам за всички иновативни предложения за 

оптимизиране на работата в електронна среда в новите условия на 

пандемия. 

• Да възстановим добрата практика  на СДК и ЦПО. 

• Да поддържам създадената досега добра практика за: 

✓  научноизследователска и научно-приложна дейност от членовете 

на ДС ; 

✓ реализация на университетски и международни научни проекти;  



✓ реализация и провеждане на традиционната вече МНК, 

организирана от ДС;  

✓ привличане на нови докторанти към сформирания научен съвет 

от трите Департамента;  

✓ оптимизиране и усъвършенстване на принципите и правилата при 

провеждането на летните и зимни учебно-спортни практики и 

спортна подготовка на отборите с помощта на колектива на ДС; 

✓ да се продължат предприетите усилия за подобряването на 

условията за спорт и разширяване на материално-техническата 

база; 

✓ да продължа да съдействам за изплащане за работата с 

представителните отбори; 

✓ средствата по 46 ПМС за спортни пособия и екипировка, както и 

финансиране за спортносъстезателната дейност да се разпределят 

равнопоставено и прецизно, според нуждите на всеки спорт и с 

общото съгласие на целия колектив на ДС;  

✓ да продължа да съдействам за подобряване на „електронния образ 

на Департамента” чрез обогатяването на електронната страница с 

необходимите за това данни. 

• Да остана безпристрастна в преценките си, да се базирам на фактите, не 

на личностни предпочитания при взимането на бъдещите решения и в 

работата си като цяло. 

Уважаеми колеги, надявам се да подкрепите моята кандидатура за директор 

на Департамента по спорт, като заявявам, че ще продължа да  работя отговорно 

и с всички сили за изпълнение на целта и задачите, които съм поставила в 



мандатната си програма и предложенията, които заедно ще приемем като 

решения и визия на нашата работа. 

 

София, 07.11.2021 г.    проф. Боряна Туманова 
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