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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

за дейността на 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТ 

 Мандат на управление 2017-2021 г  

 

Настоящият доклад обхваща периода 15.11.2017-06.12.2021. 

През отчетния период структурата на Департамента по спорт включва: 

катедра „Спортни игри и планински спортове”, катедра „Индивидуални 

спортове и рекреация”, Център по кинезитерапия, Фитнес център (52 бл. 

Студентски град), Спортен център (8 бл., Студентски град)  и УСК Академик 

– Софийски университет „Св. Климент Охридски”.  

Департаментът по спорт, като основно звено на Университета, 

осъществява следните дейности: 

 



 

 

• Образователна,  

• Научноизследователска,  

• Спортносъстезателната,  

• Рекреационна /Профилактична, възстановителна/ 

• Проектна,  

• Информационна и културна.  

Общият брой работещи в Департамента в определения период варира 

между  29 -32 души, от тях в момента 23 са щатни преподаватели (11 в катедра 

СИПС и 12 в катедра ИСР) и 6 човека  са административен персонал. В 

четиригодишния период постъпиха нови преподаватели - гл. ас. д-р Венелина 

Цветкова (тенис на маса), ас. Николета Бочева (аеробика, каланетика и 

кросфит), ас. Гергана Деспотова (кинезитерапия). Един преподавател напусна, 

двама преподаватели ползваха отпуск по майчинство, един се пенсионира. В 

редиците на административния персонал се смениха двама инспектори  на 

пълен работен щат-главен инспектор и инспектор учебно-спортна дейност,  и 

един инспектор на ½ работен щат, който в момента ползва отпуск по 

майчинство. Бе назначен още един рехабилитатор. В това звено работят 3 

инспектори на пълен щат и 1 на половин, 2 рехабилитатора и 1 портиер. 

Спортните обекти собственост на Университета, в които се провеждат 

занимания са: зала волейбол в Биологически факултет, „Стената“ в Ректората, 

Фитнес център (бл. 52-Студентски град), Спортен център (бл. 8 - Студентски 

град), Център по кинезитерапия (Ректората).   

През отчетния период бе реновирана и влезе в експлоатация спортната 

база в 8-ми блок – Студентски град. Останалите използвани бази са наемни – 

стадион „Академик“ с прилежащите му спортни зали, басейн „Академик“ – 4- 

ти км, спортен комплекс “Бароко“, читалище за народни танци. На разменни 

начала се ползва залата за тенис на маса в Технически университет. През 

учебната 2019/2020 се ползваше безвъзмездно фитнес залата на “Атлетик -

фитнес“ в Студентски град.  
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През отчетния период ДС осигуряваше спортната база за част от 

спортните дисциплини в специалността „Физическо възпитание и спорт” на 

ФНОИ.  

Библиотеката със спортна и методическа насоченост за нуждите на 

Департамента по спорт с отговорник гл. ас. д-р Бояна Митрева ежегодно 

увеличаваше книжния си фонд. 

  

УЧЕБНА РАБОТА 

Департаментът по спорт обхваща в редовни учебни групи със спортна 

насоченост, студенти желаещи да практикуват различни видове спортни 

дисциплини (общо 21) . През отчетния период средно годишно е работено с 

3200 студенти от редовните и хонорувани преподаватели от двете катедри.  

Статута на спорта в някои факултети се променяше в отчетните години. Най-

много спортуващи студенти има от ЮФ, където спортът е задължителен от І 

до ІV курс за специалността „право“. В МФ и СтФ спортът е задължителен за 

първи и втори курс. В някои специалности на ФХ е задължителен за първи 

курс, във ФМИ е избираем от 1-ви до 4-ти курс. ДС работи активно и със 

студентите от МФ с чужд език, за което се получава допълнително заплащане 

в края на всеки семестър (изключение бе последната година, когато 

обучението премина в електронна среда). От 2019 г. във ФМИ учебната 

дисциплина „Спорт” от факултативна стана задължително-избираема. В 

същата година с огромните усилия на проф. Пелтекова във ФЖМК  се прие 

Спорта да остане задължителен, като се трансформира в 15 часа лекции и 45 

часа упражнения за 1-ви и 2-ри курс. За съжаление през настоящата година в 

този факултет, както и във ФзФ  и някои специалности от ФФ, учебната 

дисциплина „Спорт“ от задължителна,  премина със статут на факултативна, 

което е твърде тревожен факт. В неизброените  факултети спорта беше и 

остава факултативен. Въпреки усилията, разговорите  с ръководните органи и 

писмата до деканите в Софийския университет, повечето факултети не спазват 



 

 

Закона за спорта, като задължителна учебна дисциплина. Деканите проявяват 

разбиране, но се оправдават с учебните комисии във факултетите си, които не 

приемат статута на спорта, като основната причината е финансовите средства, 

които всеки факултет превежда от собственият си бюджет пропорционално 

към друго звено от което ползват мобилността на преподавателите, както и с 

лимита за учебната натовареност. Остава като основен проблем и приоритет 

работата на ръководството на ДС в тази сфера. 

Въпреки това интереса на студентите към възможността да спортуват е 

голям. Важен фактор, който увеличи интереса и осведомеността на студентите 

към учебната дисциплина „Спорт” е актуализирането на сайта на ДС, както и 

превода му на английски език (извършен на доброволни начала от гл.ас. д-р 

Петя Христова). Инспектор по учебната работа Миглена Бахчеванова премина 

курс на обучение за обслужване на сайта на Департамента и повече от две 

години успешно работи по неговата актуализация и оформление, като в 

момента е заместена от инспектор по учебно-спортната дейност Емил Иванов. 

Записване за спорт се извършваше чрез онлайн система, което позволяваше 

коректно да се следи за броя на студентите във всеки вид спорт. В началото на 

учебната 2020/21 г. поради редица негативни фактори се наложи разработване 

на нова такава. Специалисти от ФМИ, студент и преподавател, откликнаха на 

проблема и създадоха нова система за записване, която продължава да се 

усъвършенства и актуализира и до днес.  

Катедра СИПС: състои се от 11 щатни преподаватели. През отчетния 

период към Катедрата са работили между 9 и 11 хонорувани преподаватели. 

Средно годишно са обхванати  1500 студенти. 

Всички преподаватели от Катедрата имат годишна натовареност над 

нормата, като средно са отчетни за зимен семестър 269 часа, за летен семестър 

354 часа. 
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През 2020 година беше трансформиран екипа, като един преподавател по 

кинезитерапия се пенсионира и на негово място бе преместена гл.ас Марина 

Недкова от катедра ИСР. 

Всички преподаватели от катедрата участват в организирането и 

провеждането на учебно-спортните практики и спортната подготовка на 

отборите през летния сезон. 

Катедра ИСР: състои се от 12 щатни преподаватели. През отчетния 

период към Катедрата са работили 17 хонорувани преподаватели. 

Средно годишно към тази Катедра са обхванати  1695 студенти 

Всички преподаватели от Катедрата имат годишна натовареност над 

нормата, като средно са отчетени за зимен семестър  2670 часа, за летен 

семестър 400 часа. 

Всички преподаватели от Катедрата участват в организирането и 

провеждането на учебно-спортните практики и спортната подготовка на 

отборите.  

Спортните дейности продължиха да се обезпечават медицински, като за 

целта продължи на хонорар работеше доктор Атанас Пелтеков. 

ДС осигурява спортната база и провежда обучение в специалността 

„Физическо възпитание и спорт” на ФНОИ, като са ангажирани 10 

преподаватели в над 15 теоретични и практични дисциплини, както и в 

магистърската програма „Спортни дейности и туризъм”. Магистърската 

програма под ръководството на доц. Пелтекова се осъществи през учебните  

2018-19, 2019-20 и 2021-22 години. 

Проф. д-р Ирен Пелтекова и проф. д-р Георги Игнатов активно участваха 

при акредитацията на специалността „ФВС“, която беше защитена успешно. 

По настояване  на ДС докторската програма към ФНОИ „Методика на 

обучение по ФВС в предучилищна възраст” беше променена и със 

съдействието на ръководството на ДС, Университетът получи акредитация на 



 

 

новата докторската програма „Методика на обучение по ФВС”, като отпадна 

ограничението „в предучилищна възраст“ . 

2021 г. за пръв път се път се проведе и конкурс за млад учен  и пост 

докторант в трите Департамента, в който от общо 3-те квоти – 2 бяха 

спечелени от представители на ДС. 

През летният семестър на учебната 2019-20 г. ситуацията с КОВИД -19 

наложи промени изцяло в начина на преподаване, което премина в онлайн или 

хибриден режим. Това предизвика редица неудобства и проблеми, както за 

студентите, така и за преподавателите. Наложи се изпитът от практически да 

се трансформира в теоретичен. Въпреки всичко, екипът ни се адаптира към 

необичайната обстановка и начинът на преподаване своевременно и учебната 

2019-20 година приключи успешно. Същата ситуация бе наложена и в 

следващата учебна година, която премина изцяло в онлайн режим. През 

настоящата  учебна 2021/22 година заниманията по „Спорт“ започнаха 

паралелно в присъствена форма  и  в електронна среда през първите три 

седмици на зимният семестър. След наложена със заповед на Министъра на 

здравеопазването мярка, от 21.10.2021 г. отново бяхме принудени да излезем 

в онлайн режим на работа. Първоначално приетата форма на преподаване в 

учебната дисциплина „Спорт“ в електронната среда МУДЪЛ, с напредване на 

опитът ни и редицата дискусии проведени на тази тема с целия екип на 

Департамента, търпеше корекции, актуализира се и продължава да се 

усъвършенства.   

През отчетния период двете комисии към ДС осъществиха успешно  

своите дейности: 

• комисия по качество  - председател проф. Ирен Пелтекова, членове  

гл.ас. Тихомир Димитров и гл.ас. Петя Христова. 

В календара на комисията по качество се включват дейности, които са 

свързани предимно с извънаудиторната натовареност на преподавателите - 

срещи с председателя на Студентския съвет и отговарящите студенти за 
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спортната дейност към СС. Връзка със студентските съвети по факултети, 

усилено сътрудничество и кореспонденция с инспекторите по факултети, 

ежегодно актуализиране на статута на спорта за всяка специалност по 

факултети: 

• Изготвяне и разпространение на разяснителни брошури в 

началото на всяка учебна година. Активно участие на отговорниците по 

факултети при откриването на учебните години. 

• Няколко преподаватели направиха онлайн анкети, с които се 

получи обратна връзка от студенти, записали учебната дисциплина Спорт. 

• Комисията отчита, че тази дейности е пряко свързана с качеството 

на преподаване и осигурява по-успешно протичане на учебния процес. 

• Проучихме необходимостта от актуализиране на учебните 

програми и някой от тях бяха успешно осъвременени и приети от 

Департаментния съвет. 

• Обучение за работа с електронни платформи за онлайн 

преподаване. 

• От март 2020 г. преподавателите от Департамента по спорт 

преминаха курсове за придобиване на знания и умения за работа в онлайн 

обучение и участваха в допълнителни работни срещи, които се провеждат от 

УЦК за работа със системата Мудъл и други налични платформи и ресурси. 

Това позволи преподавателите от Департамента по спорт да продължат своята 

преподавателска дейност, макар и в коренно различна насока от традиционно 

изпълняваната от тях. 

• Разработена бе цялостна учебна програма за два семестъра за 

спорт в онлайн среда с 5 лекционни часа и 25 практически часа. Предвидено 

е програмата да бъде и приложена и на английски език, с което да повишим 

качеството на обучение на чуждестранните студенти, които се обучават на 

английски. Това основно са студентите от Факултета по медицина. 



 

 

• комисия по атестация - председател доц. Евгени Йорданов, 

членове  гл. ас. Мина Антонова и гл. ас. Радослав Костадинов.  

Комисията редовно и по график провеждаше атестиране на 

преподавателския и административния състав на Департамента по спорт. 

Всички преподавателите подложени на атестация в отчетните години 

получиха висока оценка. 

Към учебно-спортните практики за този период констатираме 

повишен интерес, над 140 студенти се включваха в зимната практика и около 

80 студенти в лятна, които бяха обучавани по ски, туризъм, плажен тенис, 

тенис, волейбол, футбол, баскетбол, кондиционна тренировка, тренировки на 

представителните отбори в различни спортни дисциплини, турнири, походи и 

др. За огромно съжаление зимната практика през 2020 г. не се осъществи 

поради мерките срещу КОВИД-19.Участието на студенти от представителните 

отбори в лятната спортна подготовка се обезпечаваше по Проекта на 129/64 

ПМС. От същия проект се обезпечава и участието в различните състезания от 

календара на АУС, както и спортната екипировка и материално техническото 

оборудване. 

Въпреки тежката ситуация в последните две години Софийския 

университет участва с пълни състави във всички състезания организирани от 

АУС „Академик“, като представителните ни отбори се представиха 

изключително силно и достойно както в НУШ, така и на финалите на 

Националните Зимни и Летни Универсиади. В това направление отборите на 

СУ спечелиха в Зимната универсиада „Боровец 2019” второ място, отново 

второ място в Националните Универсиади провели се във София през 2018, 

Варна – 2019 и Стара Загора 2021. В редица спортове студентите от СУ са 

шампиони – лека атлетика, плуване, спортно ориентиране, спортно катерене, 

футбол, баскетбол, бадминтон, тенис, плажен тенис, джудо, карате и кикбокс. 

В спортовете волейбол, тенис на маса, баскетбол 3x3, футзал – мъже и жени, 

хандбал, мажоретни дисциплини и шахмат студентите от Университета са със 
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завоювани сребърни и бронзови медали. В Летните Универсиади в с. Кранево 

Софийския университет се представи традиционно с отбори по плуване, 

плажен тенис, тенис на маса и баскетбол. Поради пандемията от COVID-19 

финали на Зимната и Лятната Универсиада през 2020 година не бяха 

проведени. Единствено през лятото на същата гадина беше проведен НУШ по 

футбол, като за първи път в историята отборът на Софийския университет 

завоюва историческо първо място. Същата година се проведе есенен НУШ в 

част от другите спортни дисциплини.  

Успехи на наши студенти в международни състезания  : 

• Сребърен медал по лека атлетика в пара олимпийските игри „Токио 

2020“ – Християн Стоянов – 2021 г.  

• 9-то Европейско студентско първенство по тенис на маса в Италия 

с ръководител ас. д-р Венелина Цветкова – 15 място за отбора на 

СУ – 2019 г. 

• Универсиада по лека атлетика в Италия с ръководител гл. ас. 

Иванка Кърпарова – Християн Стоянов се представи успешно, като 

премина квалификациите – 2019 г. 

• 20-ти международен турнир по тенис „Джелепов” в Русия с 

ръководили доц. Евгени Йорданов и гл. ас. Радослав Костадинов. 

Две призови места за двойки мъже и смесени и едно трето място 

двойки мъже – 2019 г. 

Най-добрите спортисти бяха награждавани в ежегодната церемония 

„Спортист на годината“. Таблото, на което се отличават най-добрите 

спортисти се актуализираше всяка година. 

 Междуфакултетният турнир „КУПАТА НА РЕКТОРА” се провеждаше 

всяка година, въпреки че поради усложнената обстановка с пандемията, се 

наложи промяна в периода, както и промяна във формата на награждаването. 

Във връзка с юбилейната 90-годишнина от създаването на спорт в 

Университета, през есента на 2019 г. ДС организира специален формат на 



 

 

церемонията по награждаване на „Спортист на годината“ и фотоизложба, 

която бе представена в мраморното фоайе на Ректората.  

Университетски Спортен Клуб „Академик – Софийски университет“ 

На 26 април 2018 г. се проведе избор на ново ръководство в 

Университетския спортен клуб. За председател и организационен секретар на 

„Спортен клуб Академик-Софийски университет Св. Климент Охридски“ бе 

избран проф. Георги Игнатов. Под неговото вещо ръководство се сложиха в 

ред редица наследени неуредици в клуба. Промени се цялата политика на 

плащанията на такса участие, изплатиха се дълговете към АУС „Академик“ и 

бяха направени редица други положителни стъпки към подобряване на 

административната организация при работата на преподавателите – треньори 

със студентите от отборите. Бяха извършени необходимите регистрации в 

Държавните институции. Премината бе изключително тежката процедура по 

промяна на Устава на клуба, в т.ч. и подписване на всички необходими 

документи от Ректора на Софийския университет проф. Герджиков. 

Спортният клуб на Университета бе вписан в Регистъра на лицензираните 

спортни федерации и спортни клубове и получи съответното удостоверение за 

това под №2265 от 31.03.2020 г. Спортния клуб на Университета стана 

пълноправен член на АУС „Академик“ – единствената лицензирана 

асоциация, имаща право да организира студентски състезания. Членството бе 

потвърдено с лиценз с рег. № 212-001 от 31.03. 2020 г. като член на АУС 

„Академик“ в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, 

приет от 44-то Народно събрание на 5 октомври 2018 г. и издаден в София на 

12 октомври 2018 г. Проф. Игнатов е член на Управителния съвет на АУС 

„Академик“ и като такъв взе активно участие в проведените заседания на УС 

и Общи събрания на Асоциацията, където защити интересите на Софийския 

университет. Спортният клуб спечели три Проекта през 2019, 2020 и 2021 г. 

към Столична община, свързани с популяризиране на спортните дейности сред 

студентите от СУ „Св. Климент Охридски”, както и насърчаване на 
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спортносъстезателната дейност на студентите от представителните отбори по 

различните видове спорт на Софийския университет, свързани с подкрепата на 

инициативата „София – Европейска столица на спорта”. Чрез спечелените 

проекти бяха осигурени награди за студентите в организираните четири 

основни дейности –„Купата на Ректора”, „Открит турнир по плажен тенис“, 

„Изкачване на Черни връх“ и „Церемонията по награждаване на Спортист на 

годината“. 

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Международната научна конференция ”Съвременни тенденции на 

физическото възпитание и спорта” през отчетния период бе провеждана 

редовно, въпреки че през втората половина на периода се наложи да бъде в 

онлайн режим. В рамките на конференцията се провеждаше и кръгла маса на 

актуални спортни научни теми. 

Беше издаден Годишник на Софийският университет- Департамент по 

спорт, том 88. В него участниците от ДС са 9, а общият брой доклади 15. 

През 2021 г. за пръв път ДС бе включен като основно звено в Стратегията 

за научни изследвания на Университета и в разпределяне на средствата 

получени за научни публикации в бази данни Scopus и Web of Science за 2020 

г. по реда на чл. 23а, ал. 5 от ВПРЗ. Съвета на Департамента по спорт прие 

критерии за оценка на публикациите, които за въпросния период бяха 4 на 

брой.   

През отчетния период бяха обявени два конкурса за асистент, осем за 

главен асистент и четири за професор, всички завършили успешно. 

Образователна степен „доктор”, като външен докторант защитиха пет човека 

и още двама са пред защита, като вътрешни докторанти защитиха пет колеги 

и един е пред защита. 

Всички колеги работят по научни проблеми и участват в редица научни 

конференции у нас и в чужбина. Редица колеги участват като членове в научно 



 

 

жури извън рамките на Университета, което е атестат за високия имидж и 

респект към нашата работа. 

През м. март  на 2020 г. Департамента по спорт стана съорганизатор и 

домакин на първата среща организирана от Асоциацията на спортните 

педагози в България под надслов „Физическата годност на българските 

студенти и актуални проблеми на физическото възпитание и спорт с тях”. Във 

форума взеха участие 10 институции от страната в областта на младежта и 

спорта. Беше изготвен и изпратен меморандум до всички институции 

ангажирани с тези проблеми. 

Две поредни години се проведе форум на преподаватели педагози от 

Балканските страни в местността „Паничище“ с посещение на Рилските езера, 

водопад Скакавица и минералните извори на Сапарева баня. В него се 

включиха педагози от Департамента по спорт на Софийския университет, 

Технически университет Пловдив, Медицински университет Пловдив, 

Шуменски университет и две катедри на македонския Университет “Гоце 

Делчев”. В обмяната на опита и добрите практики в областта на двигателната 

активност в съчетание с природните богатства на страните от Балканския 

полуостров, взеха участие, като лектори и двама от най-изтъкнатите 

специалисти у нас в областта на спорта и медицината, доц. Кънчо Долапчиев 

и д-р Атанас Пелтеков. Те запознаха аудиторията с първото изкачване на връх 

Еверест от българска експедиция и с експедицията на Антарктида 2018/19 г. 

Ситуацията с пандемията спря провеждането му през последните две 

години, но се надяваме тази дейност да продължи да се осъществява и за 

напред, като в нея се включат повече международни участници. 

Редица преподаватели взеха участие в кръгли маси, организирани от 

други Университети и ММС, с което се повиши авторитетът на спортните 

педагози от ДС.  

Гл. ас. Венелина Цветкова, като представител на ДС взе участие  в 

Национална олимпийска академия, организирана от БОК. Основната тема на 
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НОА тази година беше „Перспективите и предизвикателствата пред 

физическото възпитание и спорта в условията и след кризата от пандемията 

КОВИД-19“.   

През отчетната година бе въведен Регистър на академичния състав в 

НАЦИД. Отговорник за нашия Департамент е проф. Янева.  За отчетния 

период шест от всичките седем човека от хабилитирания състав на 

Департамента по спорт получиха регистрация. 

РЕКРЕАЦИЯ /Профилактична, възстановителна дейност/ 

Студентите със здравословни проблеми, след консултация с 

преподавателите в тази област, се насочват към лечебно-възстановителни 

занимания и лечебни процедури в Центъра за Кинезитерапия Ректорат, 

Центъра за Кинезитерапия ФНОИ (до 2019 г.) и Спортен център в бл. 8 - 

Студентски град. 

През отчетния период в Центъра за кинезитерапия Ректорат и ФНОИ бяха  

извършени редица консултации с преподаватели, студенти и служители за 

оценка на здравословното им състояние и определяне на лечението им. 

Провеждаха се лечебни процедури със студенти, освободени от спорт, със 

студенти от представителните отбори, с преподаватели и служители на 

Университета, както и с външни посетители на центровете (срещу заплащане). 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

Активно е участието на членовете от ДС в научни проекти. 

През отчетния период учебно-спортната работа се осигуряваше с Проект 

по 129 ПМС, променено вече като 46 ПМС „Спортувай по европейски в СУ”. 

Всяка година се осъществяваха и вътрешно университетски проекти (МНК 

„Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, „Изследване 

нивата на агресия и депресия на студенти занимаващи се със спортовете: 

джудо, баскетбол, фитнес и тенис” с ръководители проф. А. Янева; 

„Подпомагане на научната дейност на докторанти” с ръководител проф. Ирен 



 

 

Пелтекова; през последната година се включиха и ас. Г. Деспотова и гл.ас. П. 

Христова с Проекта  „Скрининг на затлъстяването, като основен рисков 

фактор за развитие на метаболитен синдром сред студентите на СУ “Св. Кл. 

Охридски“. УСК „Академик” всяка година в разглеждания период печели 

проект към СО, с който се финансираха проявите свързани с юбилея: Купа на 

Ректора, Открития турнир по плажен тенис, Изкачване на вр. Черни връх, 

награждаване „Спортист на годината”. 

Успешно приключи Проекта по ЕРАЗЪМ + финансиран от ЕК “Te (a)chin 

Sport” в  който СУ беше водещ партньор. През настоящата година стартираме 

като партньорска организация  в проект “Пулс“ отново по програмата  

ЕРАЗЪМ +, с водеща организация „ Българска асоциация по минифутбол“. 

През 2019 г. бе създадена комисия от трите департамента, която разглежда 

и одобрява кандидатурите за вътрешни проекти, което вече не налага 

проектите ни да кандидатстват пред факултетни комисии. 

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 

В началото на отчетния период бе направен ремонт и оборудван спортния 

салон на 8-ми блок в Студентски град. В същия обект, финансиран от 

Студентски съвет, се поставиха огледала на стената.  Ремонтът и почистването 

на обекта, даден ни за спортен салон в 41 блок в Студентски град, се оказа 

много голям проблем с настанилите се в него бездомни хора. За съжаление 

веднага след почистването му, в обекта се самонастани лице, което се обяви за 

собственик и в момента помещението е под опеката на съдия изпълнител вече 

3-та година. 

Друг частичен ремонт се извърши в Центъра по кинезитерапия в 

Ректората, където се подмениха неработещите бойлери. Бяха боядисани 

помещенията с активното участие на Гергана Деспотова и Емил Иванов.  Бе 

направено дарение на оборудване от проф. Костов  и бе дарена бягаща пътека 

от пациент. Закупи се нов ултразвук,   преместена бе инфрачервена сауна от 

склада в 52 блок. Изчистено бе помещението от двете неработещи от дълги 
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години вани с тангентор, за които вече не съществуваше никакъв шанс да 

бъдат реновирани. В салона на Центъра се създаде лекционна зала с над 30 

места, оборудвана с техника и стана възможно в нея да се провеждат лекции с 

презентации. 

През периода не спряха опитите ни да осъществим ремонт в залата по 

волейбол в Биологически факултет, в края на учебната 2019 г. се разреши 

извършване на ремонтни дейности срещу фактура, но до този момент въпреки 

одобрен доклад, не се намира фирма, която да осъществи ремонта. 

През 2019 г. бе обявената процедура за възлагане на обществена поръчка 

за доизграждане на многофункционалната спортна зала в р-н „Слатина”, която 

по ред обективни и субективни причини не се осъществява до ден днешен. 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

Бе преразгледана, и мнозинството избра, да бъде спряна процедурата по 

трансформирането на Департамента по спорт във Факултет, планиран от 

бившото ръководство на Департамента па спорт. 

Бе възстановен добрия тон между ФНОИ и ДС и се обезпечиха част от 

учебните дисциплини в специалността ФВС с преподавателите от ДС. 

Като слабост отчитам изгубената акредитация за ЦПО и спиране на СДК 

от 2019 г. до сега. След напускането на Н. Коев и И. Прокопов престанаха да 

се провеждат курсовете в СДК. Преподавателите от ДС за сега не проявяват 

интерес към тази дейност. 

Успешно се развива и спорта за преподаватели и служители на 

Университета, в изключение на периодите в които не се допускаха хора в 

спортните обекти. 

Активно участие в празници, организирани от  факултетите СтФ и ГГФ, 

както и в турнири, организирани от ДС и откриване на Универсиадата в Стара 

Загора – 2021 г. взеха мажоретния състав на СУ с ръководител  гл. ас. Петя 

Христова и ас. Николета Бочева, както и танцьори – ученици на Миглена 

Бахчеванова.  



 

 

С активното съдействие на гл. ас. Венелина Цветкова бяха закупени три 

маси за тенис и отстъпено помещение в което да се позиционират в базата на 

ФМИ. 

Всяка година през отчетния период се закупуваха заявените пособия и 

учебни материали, като допълнително се оборудваха със спортна екипировка 

колегите от преподавателския и административния персонал, работещ в 

Департамента.  

Искам да изкажа специална благодарност към „Комсед“ АД за проявената 

щедрост и ежегодното осигуряване на награди в церемонията „Спортист на 

годината“. 

По отношение на материалната база, продължава да седи на дневен ред 

проблемът с почистването в собствените бази. Щатната бройка с която 

разполагаме се дели между трима човека, за да се обхванат четирите 

съоръжения (залата в БФ, центърът по Кинезитерапия, салоните в 52 блок и 8 

блок). 

В заключение мога да обобщя, че въпреки трудностите, които имах в 

началото на отчетните четири години, въпреки трудностите създадени от 

пандемията и усложнената работна среда в целия свят, съдействието на зам.- 

директор проф. Пелтекова и целия екип на Департамента ми дадоха сили и 

възможност да съхраня авторитета и да поддържам добрия имидж на звеното, 

което управлявах, в най-престижния Университет на България. 

 

16.11.2021 г. доц. д-р Боряна Туманова, 

     Директор  на ДС
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