
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
за дейността на катедра „Индивидуални спортове и рекреация“, 

за периода 2018-2021 г. 
 

Настоящият доклад обобщава дейността на катедра ИСР за 
четиригодишен мандатен период – 2017/2018 уч.г., 2018/2019 уч.г, 
2019/2020 уч.г., 2020/2021 уч.г.   

 
Учебна дейност: 

През учебната 2017-2018 г. катедра ИСР включваше 12 щатни 
преподаватели, от които 1 професор, 2-ма доценти, 6 гл. асистенти и 3 
асистенти.  

През втората половина на учебната година гл.ас. д-р Е. Михайлова 
отсъстваше от учебни занимания, заради неплатен отпуск. 
Преподавателите от катедрата имаха над 300 средно ч. аудиторна заетост 
на семестър, което е много над нормативните часове. Повече от 1200 
студенти се обучаваха в различните видове спорт при щатните 
преподаватели и над 400 студенти допълнително са заявили, че обучават 
хоноруваните преподаватели.  

През учебната 2018-2019 г. в катедра ИСР бяха проведени два 
конкурса за асистент, спечелени от Н. Бочева (аеробика, каланетика и 
кросфит) и Г. Деспотова (кинезитерапия). Същевременно М. Недкова бе в 
отпуск по майчинство, а Е. Михайлова напусна. Преподавателите от 
катедрата заявиха средно над 250 ч. на семестър аудиторна заетост. 

През 2019/2020 г.  гл.ас. М. Недкова премина в катедра СИПС, с което 
след напускане на гл.ас. Е. Михайлова численият състав на ИСР се запази на 
12 щатни преподаватели. През този период  С. Милетиев защити докторска 
дисертация. Запази се тенденцията преповавателите да отчитат над 250 ч. 
заетост средно на семестър. 

През 2020/2021 г. двамата ни нови колеги (Н. Бочева и Г. Деспотова) 
не само се зачислиха, а и успяха да подготвят за защита докторатите си, като 
Г. Деспотова успешно защити разработката си, а Н. Бочева вече премина 
през вътрешно обсъждане и предсои официална защита. Защити 
дисертация и колегата В. Луканова 

През този период директорът на Департамента по спорт – доц. 
Туманова премина процедура за повишаване в научна степен и скоро ще 
бъде официално утвърдена като професор. В момента тече процедура за 
придобиване на научна степен – доктор на науките, с участие на проф. А. 
Янева.  



По този начин, след като мине предстоящата защита на Н. Бочева, 
както и приключат процедурите за професор и доктор на науките, в катедра 
ИСР ще има двама професори (включително един доктор на науките), един 
доцент и 9 главни асистенти – доктор. 

2020-та постави нови предизвикателства, свързани не само с начина 
ни на преподаване , а и начина на живот – световната пандемия Covid. 

Предвид практическата и социална същност на нашата 
преподавателска дейност, бяхме изправени пред необходимостта да се 
адаптираме към ситуацията, и да предоставим на студентите възможност за 
спортни активности. Едва няколко месеца през периода от март 2020-та 
досега възприехме присъствена форма на обучение, през останалото време 
заниманията се провеждаха (и досега) във виртуална среда. Голяма част от 
преподавателите от катедра ИСР са активни, използват съвременни методи 
за онлайн обучение, но имам някои забележки относно активността на 
други. Препоръчвам при запазване формата на обучение да се проучат и 
осъществят други допълнителни дейности, свързани с преподаването – 
участие в обучителни курсове, използване на различни платформи 
(приложения, виртуален треньор и др.) Препоръката ми към бъдещото 
ръководство на катедрата е активизиране на преподавателския състав чрез 
различни форми на усъвършенстване – семинари, курсове и т.н. 
включително отделяне на част от бюджета за усъвършенстване на 
преподавателския състав.  

Въпреки трудностите, отчитам, че колегите се справят успешно с 
новите реалности по отношение преподаването и препоръчвам активни 
разговори с ръководствата на факултетите за утвърждаване лекционния 
курс като част от обучението в бъдеще. 
Преподавателите от катедра ИСР участваха активно в учебно-спортните 
практики (зимна и лятна), като обучаваха студенти по ски, туризъм, плажен 
тенис, тенис, каяк и волейбол, провеждаха тренировки на 
представителните отбори в различни спортни дисциплини, турнири, походи 
и др.  

От името на колегите от катедрата изказвам благодарност на 
ръководството на Департамента по спорт за финансовото и материално 
обезпечаване на нашата преподавателска и спортно-състезателна дейност 
– осигуряване на всички необходими пособия, екипировка, участие в 
различни спортно-състезателни прояви. 

 
Спортно състезателна дейност: 

След провеждането на избор за ново ръководство на „УСК “Академик 
СУ Св. Кл. Охридски” и избор на нов председател - проф. Г. Игнатов, се 



осъществиха значителни промени в статута, организацията и дейността на 
клуба.  

Представителните отбори на Софийския университет  взеха учасие и 
се представиха достойно във всички организирани от АУС Академик 
студентски спортни прояви – Универсиади, НУШ и т.н. – летни и зимни. В 
повечето от националните шампионати, както и Зимна и Лятна универсиада 
отборите ни са в челната тройка. През отчетния период представителните 
отбори на СУ по различни видиве спорт са на престижното второ място в 
комплексното класиране на Националната универсиада, като само НСА 
успява да ни изпревари. Факт е, че в някои спортове бележим победи над 
конкурентите от НСА, който е специализирано спортно висше училище. 
Редица са студентите с шампионски титли и призови индивидуални 
класирания. 

Най-добрите спортисти са награждавани в ежегодната церемония 
„Спортист на годината“. Всички наши спортисти са достойни за уважение 
заради успешното съчетаване на учение и спорт на високо ниво. С гордост 
заяваяваме, че Християн Стоянов – параолимпиец, състезател по лека 
атлетика (световен шампион и сребърен медалист от Олимпийски игри) е 
част от Университета ни – студент от ФЖМК. Изказвам благодарност на 
Департамента по спорт, с чието финансово съдействие Християн и 
преподавателя гл.ас. И. Кърпарова имаха възможността да участват у най-
престжния спортен форум за студенти в света – Универсиадата в Неапол 
(2019 г.) 

 
Научна дейност 

Колегите от катедра ИСР активно участваха в различни научни 
форуми, с което повишават своята компетентност. Преподавателите се 
включваха в организирането и провеждането на Международната научна 
конференция ”Съвременни тенденции на физическото възпитание и 
спорта”, от Департамента по спорт.  
Рекреация 
Студентите със здравословни проблеми, след консултация с 
преподавателите в тази област, се насочват към занимания с лечебно-
възстановителен режим - физиотерапия и корекционна гимнастика. 
Други дейности 

Атестация на преподаватели 
През отчетния период всички атестации са проведени по график. 
Всички члленове от катедра ИСР взимаха активно участие в редица 

дейности – спортни форуми за преподавателите от висшите училища и др. 
 



В края на мандата си като ръководител катедра ИСР, искам да изкажа 
благодарност на  ръководството на Департамента по спорт и на всички 
колеги, за това, че успяхме да запазим добрите си взаимоотношения. 
Считам, че това е правилният път – подобряване условията в които работим, 
непрекъснато личностно усъвършенстване и запазване на добрия тон и 
уважение помежду ни. 

Отправям препоръка към колегите за още по-усилена работа в посока 
подобряване комуникацията със студентите, за да бъдем достойни, знаещи 
и търсещи съвременни преподаватели по спорт. 

 
 
Изготвил: гл.ас. И. Кърпарова, д-р 
Ръководител катедра „Индивидуални спортове и рекреация“ 
 
Декември 2021 г. 
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