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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ 

 

МАНДАТЕН ОТЧЕТ 

 

на проф. д-р Георги Игнатов 

Ръководител катедра „Спортни игри и планински спортове” 

за периода 2017 – 2021 г. 

 

Уважаеми Колеги,  

Завърши 4-ри годишният мандат, за който бях избран от вас като 

Ръководител катедра „Спортни игри и планински спортове” (СИПС). Това 

е моят първи мандат като ръководител.  

В представения отчет са включени теми, касаещи пряката работа на 

преподавателите от катедрата, а именно:  

➢ Организация и провеждане на заседанията на катедрата;  

➢ Отчет за преподавателския състав на катедра СИПС, в т.ч. 

преподаватели на трудов договор към Университета и хонорувани 

преподаватели;  

➢ Отчет на основните дейности на катедрата, в т.ч. учебно-

преподавателска, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, 

както и участие в международни и национални състезания; 

➢ Научно-изследователска дейност и научно израстване на 

преподавателския състав, както и участие в международни и 

национални научни форуми;  

➢ Учебно-спортни практики;  

➢ Спортни празници и спортни форуми;  

➢ Атестация на преподавателите от катедрата;  

➢ Заключение.  

I. Организация на заседанията 

За изтеклия мандатен период са проведени самостоятелни 27 

заседания на катедра СИПС, на които аз съм бил Председател. От тях 15 

присъствени и 12 в онлайн среда, с цел ограничаване на опасността от 

разпространение на COVID-19. Останалите заседания на катедра СИПС са 

проведени под председателството на Директора на департамента по спорт, 

съвместно с катедра Индивидуални спортове и рекреация (ИСР).  

II. Преподавателски състав 

II. 1. Щатни преподаватели към катедра СИПС  
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През изтеклия период настъпиха промени в състава на Катедрата. 

Към днешна дата катедрата е в състав от 11 преподаватели на основен 

трудов договор в Университета.  

1. Доц. д-р. Антон Хиджов – спортно катерене, туризъм, спортно 

ориентиране, ски  

2. Гл. ас. д-р. Бояна Митрева – баскетбол, баскетбол 3x3 

3. Гл. ас. д-р Венелина Цветкова – тенис на маса 

4. Проф. д-р. Георги Игнатов – футбол, футзал, плажен футбол 

5. Проф. д-р Ирен Пелтекова – баскетбол, баскетбол 3x3 

6. Гл. ас. д-р Марина Недкова – ски, нетрадиционни спортове 

➢ В периода февруари 2019 г. – декември 2020 г. гл. ас. д-р Марина 

Недкова е била в отпуск по майчинство (в този период е ползвала и 

болнични и платен годишен отпуск). 

7. Гл. ас. д-р Мина Антонова – волейбол, плажен волейбол 

➢ В периода март 2019 г. – януари 2021 г. гл. ас. д-р Мина Антонова е 

била в отпуск по майчинство (в този период е ползвала и болнични и 

платен годишен отпуск). 

8. Гл. ас. Николай Стайков – футбол, футзал, плажен футбол 

9. Гл. ас. д-р Петър Колев – волейбол, плажен волейбол  

10. Ст. преп. Таня Гавраилова – волейбол, фитнес 

11. Гл.ас. д-р Тихомир Димитров – спортно катерене, туризъм, ски  

• Средната възраст на преподавателския състав от катедрата към 

момента е 48,8 г.  

II. 2. Нови преподаватели през мандатния период  

След спечелени конкурси в катедрата бяха назначени:  

➢ На 12.10.2018 г. ас. Венелина Цветкова (тенис на маса); 

➢ От началото на учебната 2021/2022 г. гл. ас. д-р Марина Недкова 

(ски и нетрадиционни спортове), която бе прехвърлена обратно в 

катедра СИПС, след като през 2017 г. бе прехвърлена от катедра 

СИПС в катедра ИСР.  

➢ През октомври 2016 г. след закриване на спортната дейност от 

Департамента по езиково обучение (ДЕО), ст. преп. Таня 

Гавраилова (волейбол, фитнес), бе прехвърлена в катедра СИПС, 

която имаше право да се пенсионира през 2019 г., но след подадени 

молби от нейна страна, които бяха одобрени от преподавателите от 

катедра СИПС, тя е удължавана в три поредни години, вкл. и през 

настоящата учебна 2021/2022 г. 

II. 3. Пенсионирани колеги през мандатния период  
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➢ Проф. д-р Костадин Костов (кинезитерапия) се пенсионира през 

2020 г. след една година удължаване на трудовия му договор.  

II. 4. Хонорувани преподаватели през мандатния период  

През тези четири години като хонорувани преподаватели към 

катедра СИПС са работили:  

• Борислав Василев Пелтеков - баскетбол (от учебна 2018/19 г. до 

сега) 

• Делчо Илчев Делчев  - туризъм и баскетбол (от учебна 

2018/19 г. до сега) 

• Димитър Асенов   - хандбал (от учебна 2020/21 г. до сега) 

• Емил Славов Колчев  - спортно катерене (от учебна 2018/19 

г. до сега) 

• Кирил Михайлов Георгиев - туризъм (от учебна 2018/19 г. до сега) 

• Косьо Ивайлов Локмаджиев - спортно катерене (от учебна 2018/19 

г. до сега) 

• Кънчо Кънчев Долапчиев - спортно катерене и туризъм (от 

учебна 2018/19 г. до сега) 

• Любомира Василева  - волейбол (от учебна 2020/21 г. до 

сега) 

• Мариян Кирилов Михайлов - туризъм (от учебна 2018/19 г. до сега) 

• Николай Ангелов Панайотов - спортно катерене (от учебна 2019/20 

г. до сега) 

• Таня Гогова Айшинова  - волейбол (през учебна 2019/20 г.) 

III. Основни дейности на преподавателите от катедра СИПС 

III.1. Учебно-преподавателска дейност 

Основно учебно-преподавателската дейност на преподавателите от 

катедра СИПС е свързана с практически часове по учебната дисциплина 

„Спорт” за студенти в профилирани дисциплини (по вид спорт). Всеки 

щатен колега има между 6 – 10 учебни групи. Времетраенето на учебните 

часове по спорт е 90 мин (двоен час – академичен = 2х45 мин). 

Времетраенето от 90 мин на спортното занимание е стриктно съобразено с 

чл. 36, ал. 4 от Правилника за Образователните дейности в Софийския 

университет).  

В катедрата се осъществява и обучение по „Спорт–спортно 

усъвършенстване”, където се подготвят студентите от представителните 

отбори на СУ. Времетраенето на учебните часове с отборите е от 90 мин 

(2х45 мин) до 135 мин (3х45 мин). Отборите тренират два или три пъти в 

седмицата в зависимост от участията в състезанията от Държавния 
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студентски спортен календар и епизодични международни състезания, 

материалната база и възможностите на студентите да съвместяват 

тренировките в учебните си разписи. Треньорската и спортно-

организационната дейности с представителните отбори на Университета е 

извън годишната норма на преподавателска заетост.  

Всички колеги от катедра СИПС участват активно при изготвянето 

на съответните материали за качване в системата Мудъл (теоретична част 

и клипове). По идея на гл. ас. д-р Марина Недкова в началото на тази 

учебна година в Департамента по спорт беше стартирана инициатива за 

изготвяне на учебна програма „Спорт в електронна среда“ с цел всеки 

преподавател да изготви материал (лекционен курс или презентация), 

свързан с преподавания от него спорт, който да бъде качен на студентите в 

системата Мудъл. Тази идея беше приета много добре от всички колеги. 

III.2. Други дейности на преподавателите от катедра СИПС 

1. Доц. д-р. Антон Хиджов – Председател на Общото събрание на ДС, член 

на Съвета на Департамента по спорт, член на ДНС; 

2. Проф. д-р. Георги Игнатов – Член на Общото събрание и на Централната 

Избирателната комисия на СУ, член на Съвета на Департамента по спорт, 

член на ДНС, Председател на Мандатната комисия към Департамента по 

спорт от 2017 г., Председател на Спортния клуб на Университета, член на 

УС на АУС „Академик“; 

3. Проф. д-р Ирен Пелтекова – Зам. директор на ДС, член на ДНС, член на 

УС на ФУНИС, отговорник за магистърската програма към ФНОИ 

„Спортни дейности и туризъм“; 

4. Гл. ас. д-р Марина Недкова – Член на Атестационната комисия на ДС в 

периода 2017 – 2019 г.; 

5. Гл. ас. д-р Мина Антонова – Член на общото събрание на Университета 

в периода 2015 – 2019 г. Член на Атестационната комисия на ДС в периода 

2017 – 2021 г. Член на Съвета на Департамента по спорт; 

6. Гл. ас. Николай Стайков – Член на Общото събрание на СУ, член на 

Съвета на Департамента по спорт, Председател на комисия по 

„Здравословни и безопасни условия за труд труда“ към Департамента по 

спорт, Секретар на Фунис; 

7. Гл. ас. д-р Бояна Митрева – Отговорник за библиотеката на ДС в 209-А. 

• С участието в тези дейности, колегите доказват професионализма си 

и спомагат за издигане престижа на Департамента по спорт. 

III.3. Учебни дисциплини  
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Учебните дисциплини, по които преподавателите от катедра СИПС 

водят обучение със студентите са 19 на брой и са следните:  

1) „Спорт – баскетбол” за мъже и жени 

2) „Спорт – волейбол” за мъже и жени  

3) „Спорт – зумба фитнес” за жени 

4) „Спорт – крикет” за мъже и жени 

5) „Спорт – спортно катерене” за мъже и жени 

6) „Спорт – тенис на маса” за мъже и жени 

7) „Спорт – туризъм” за мъже и жени  

8) „Спорт – фитнес” за мъже и жени 

9) „Спорт – футбол” за мъже и жени  

10) „Баскетбол – спортно усъвършенстване” за мъже и жени 

11) „Баскетбол 3х3 – спортно усъвършенстване” за мъже и жени  

12) „Волейбол – спортно усъвършенстване” за мъже и жени 

13) „Ски – спортно усъвършенстване” за мъже и жени  

14) „Спортно катерене – спортно усъвършенстване” за мъже и жени 

15) „Спортно ориентиране – спортно усъвършенстване” за мъже и жени 

16) „Тенис на маса – спортно усъвършенстване” за мъже и жени 

17) „Футбол – спортно усъвършенстване” за мъже  

18) „Футзал – спортно усъвършенстване” за жени  

19) „Хандбал – спортно усъвършенстване“ за мъже и жени 

Интересът на студентите към видовете спорт е предсказуем и на тази 

база колегите могат да си определят прогнозен брой учебни групи още 

преди стартирането на учебната година.  

Един от най-желаните спортове е спортното катерене. За него 

групите се запълват изключително бързо. Това търсене определя и най-

големият брой на хонорувани преподаватели. Добра предпоставка за 

практикуване на спорта е, че спортната база (стената за катерене) е 

собственост на Университета и за нея не се плаща наем.  

За спорт – волейбол също има интерес от страна на студентите. И 

тук е налице предпоставката, че спортната база (салон 1 в Биологическия 

факултет) е собственост на Университета и за нея не се плаща наем. 

Трябва да се отбележи факта, че базата се подържа в състояние годно за 

използване благодарение на преподавателите по волейбол като основен 

двигател през всичките години е гл. ас. д-р Петър Колев.  

Футболът системно в годините си запълва учебните групи със 

студенти. Те са съставени основно от мъже. Студентите – жени се насочват 
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към представителния отбор по футзал при показани футболни умения. 

Спортната база, която се ползва от студентите е под наем – за групите по 

„Спорт – футбол“ на спортен комплекс „Академик“ – кв. Гео Милев, а за 

тренировки с представителните отбори на спортен комплекс „Барокко“ в 

Студентски град. Студентите имат възможност да ползват открити и 

закрити терени според атмосферните условия. Условията за спорт-футбол 

за студентите са на най-високо ниво.  

Желаещите студени за баскетбол са по-малко на брой в сравнение с 

другите спортове от катедрата, но напълно достатъчно за формиране на 

учебни групи, които да осигурят аудиторната заетост на преподавателите. 

И тук както при футбола, желаещи да играят баскетбол са повече студенти 

мъже спрямо жените. Спортната база, която се ползва от студентите е под 

наем – спортен комплекс „Академик“ – кв. Гео Милев. Студентите имат 

възможност да ползват зала №2 на спортния комплекс. Баскетболната зала 

е една от най-добрите в гр. София. Съблекалните към залата и 

поддържането на чистотата също са безупречни и адекватни на 

съвременните изисквания. 

След привличането на колегата по тенис на маса в катедрата се 

възстановиха дългогодишните традиции в този спорт сред студентите от 

Университета. Учебните групи се запълват незабавно със студенти, а най-

добрите от тях се насочват към представителните отбори – мъже и жени. 

Спортната база, която се ползва от студентите е под наем – спортната зала 

на Технически университет.  

Фитнес – преподавателите по тази дисциплина от катедра СИПС 

провеждат занятията си в залата на 52-ри блок в Студентски град, която е 

на Университета и не се заплаща наем. Групите се запълват безпроблемно. 

Нововъведените преди няколко години учебни дисциплини „Спорт 

– крикет” и „Спорт – зумба фитнес” предизвикаха огромен интерес сред 

студентите и групите се запълват бързо. За първата дисциплина се заплаща 

наем, съответно на спортен комплекс „Барокко“ в Студентски град, където 

се провеждат занятията, а втората дисциплина провежда занятията си в 

залата на 8-ми блок в Студентски град, която е собственост на 

Университета. 

Хандбал – за съжаление този спорт загуби популярност в 

българското училище, което е предпоставка за намален интерес и сред 

студентите. Поради тази причина е нает хоноруван преподавател, който 

води представителните отбори по хандбал – мъже и жени. Спортната база, 
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която се ползва от студентите е под наем – спортен комплекс „Академик“ – 

кв. Гео Милев. 

Заниманията по туризъм се провеждат един път седмично с 

продължителност около 90 мин. в подножието на планината Витоша с 

изходни пунктове – кв. Драгалевци или кв. Симеоново. 

За студенти желаещи да практикуват ски, Департаментът по спорт 

ежегодно организира зимни ски лагери, по време на които се провежда 

обучение по ски, както за абсолютно начинаещи, така и за напреднали. 

Тренировките на студентите от представителните отбори се провеждат на 

Витоша след предварителна организация от преподавателите. 

Всички колеги изпълняват годишния си норматив от аудиторна 

заетост с почти двойна натовареност, а когато към нея се включи и 

тренировъчната дейност и участието в състезанията с представителните 

отбори, натовареността на преподавателите достига между 550 и 900 

учебни часа годишно. За огромно наше съжаление наднормените часове за 

учебно-преподавателската дейност не се заплащат, каквато практика има 

във факултетите. 

III.4. Часове към други факултети 

Допълнително натоварване има при колегите, които са включени в 

преподавателския екип на специалността ФВС към НУП при ФНОИ (пет 

преподаватели от катедрата) – доц. д-р А. Хиджов, проф. д-р И. Пелтекова, 

проф. д-р Г. Игнатов, гл. ас. д-р П. Колев и гл. ас. д-р В. Цветкова. Тази 

натовареност е различна за всеки преподавател, за всеки семестър и за 

всяка академична година. Предложението се глаува от катедрения съвет на 

катедра НУП, след което и от Факултетния съвет при ФНОИ. Учебно-

преподавателската дейност включва, както практически упражнения, така 

и лекционни часове. От учебната 2015/2016 г. до момента проф. Г. Игнатов 

и проф. И. Пелтекова са включвани в изпитните комисии за държавни 

практически и писмени изпити. Преподавателите от катедра СИПС, винаги 

са откликвали на молбите на Ръководител катедра – НУП при съставянето 

на преподавателски екип (след съгласуване с Директора на Департамента 

по спорт) към споменатата специалност със своите знания и умения и 

съответните дипломи, но те не винаги са били приемани. Петима колеги от 

преподавателския състав на катедра СИПС (доц. д-р Хиджов, проф. д-р 

Пелтекова, проф. д-р Игнатов, гл. ас. д-р Колев и гл. ас. д-р Димитров) 

бяха включени в магистърската програма към НУП „Спортни дейности и 

туризъм”. Тази магистърска програма бе създадена с помощта на трима 

преподаватели от нашата катедра – проф. д-р Ирен Пелтекова, доц. д-р 



СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент по спорт, катедра СИПС Мандатен отчет РК  

8 

 

Антон Хиджов, проф. д-р Георги Игнатов. През първата си година в нея 

имаше записани седем студента (2016/2017г.). Последва невероятна атака 

на част от преподавателите от катедра НУП след добрия старт на 

магистърската програма, като те насърчаваха завършващите студенти да не 

се записват в тази програма, а да търсят други алтернативи. В следствие на 

това учебната 2017/2018 г. се оказа нулева, а в следващата 2018/2019 г. се 

записаха и завършиха 4-ри студента. През учебните 2019/2020 и 2020/2021 

г. отново нямаше записани студенти, за да „възкръсне“ отново програмата 

през тази учебна година, когато се записаха 6 студента. Наши колеги са 

включени в комисията за държавен писмен изпит по магистърската 

програма.  

Учебни дисциплини, водени от преподаватели, членове на катедра 

СИПС на студенти от специалност „Физическо възпитание и спорт” към 

катедра НУП – ФНОИ:  

Доц. д-р Антон Хиджов – ЗД „Учебен курс – зимни спортове“, ЗД „Учебен 

курс – Туризъм, ориентиране и лагерно дело“ и ИД „Организация и 

методика на туризма“ – лекции и практически упражнения;  

Гл. ас. д-р Венелина Цветкова – ИД „Тенис на маса“ – практически 

упражнения; 

Проф. д-р Георги Ингатов – ЗД „Методика на преподаване на футбол” – 

лекции и упражнения, „Методика на обучението по ФВ на ученици V – 

VIII клас“ и „Методика на обучението по ФВ на ученици IX – XII клас“ – 

лекции; 

Проф. д-р Ирен Пелтекова – ЗД „Методика на преподаване на хандбал” – 

лекции и ЗД „Методика на преподаване на баскетбол” – лекции и 

практически упражнения; 

Гл. ас. д-р Петър Колев – ЗД „Методика на преподаване на волейбол” – 

лекции и практически упражнения. 

 Като доказателство за некоректното отношение на някои колеги от 

катедра НУП, ФНОИ беше и премахването на практическите дисциплини: 

ИД „Спортно усъвършенстване по баскетбол” – водена от гл. ас. д-р Бояна 

Митрева; „Спортно усъвършенстване по волейбол” – водена от гл. ас. д-р 

Мина Антонова; ИД „Спортно усъвършенстване по футбол” – водена от 

проф. д-р Георги Игнатов и ИД „Бадминтон“ – водена от гл. ас. д-р 

Венелина Цветкова. Тези дисциплини бяха извадени от учебния план на 

специалността в началото на учебната 2017/2018 г. и на тяхно място бяха 

поставени „по атрактивни“ дисциплини, които да се водят от 

преподаватели не работещи в Департамента по спорт. 
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Учебни дисциплини, водени от преподаватели, членове на катедра 

СИПС на студенти от Магистърска програма „Спортни дейности и 

туризъм“ към НУП, ФНОИ:  

Доц. д-р Антон Хиджов – ЗД „Туристическа и спортна анимация“ – лекции 

и семинарни упражнения;  

Проф. д-р Георги Игнатов – ЗД „Оптимизация на обучението по ФВС“ – 

лекции и семинарни упражнения;   

Проф. д-р Ирен Пелтекова – „Спортна подготовка – съвременни тенденции 

и подходи“ “ – лекции и семинарни упражнения, ЗД „Спорт и здравно 

образование“ – лекции и семинарни упражнения (до учебната 2018/2019 г.) 

и ЗД „Организация на спортни прояви по спортни игри“ – лекции и 

семинарни упражнения (от учебната 2021/2022 г.); 

Гл. ас. д-р Петър Колев – ЗД „Организация на спортни прояви по спортни 

игри“ – семинарни упражнения (до учебната 2018/2019 г.); 

Гл. ас. д-р Тихомир Димитров – ЗД „Организация на спортни прояви по 

туристически дисциплини” – лекции и семинарни упражнения. 

Учебни дисциплини, водени от преподаватели, членове на катедра 

СИПС на студенти за придобиване на професионална квалификация 

„Учител по ФВ” – Следдипломна квалификация към Факултет по 

педагогика през учебната 2020/2021 г. 

Проф. д-р Георги Игнатов – ЗД ,,Методика на обучението по физическо 

възпитание и спорт” и ЗД ,,Организация и управление на спортната 

дейност в училищна среда” – лекции и семинарни упражнения. Същият 

преподавател е включен и в изпитната комисия за Държавен практико-

приложен изпит за придобиване на учителска правоспособност. 

III.5. Учебно-тренировъчна и състезателна дейност 

БАСКЕТБОЛ – Жени 

Проф. д-р Ирен Пелтекова – треньор на представителните отбори – жени 

по баскетбол и баскетбол 3х3. Отчетният период за учебно-тренировъчната 

и състезателна дейност на представителния отбор по баскетбол-жени и 

баскетбол 3х3-жени може да се раздели на два основни периода – първите 

две учебни години (2017/2018 и 2018/2019 г.) и вторите две учебни години 

(2019/2020 и 2020-2021 г.). 

Учебно-тренировъчен процес: през първия период (2017-2019) 

учебно-тренировъчния процес се провеждаше по установените учебно-

тренировъчни планове и подготовката на студентския женски баскетболен 

отбор се осъществи традиционно успешно. През втория отчетния период 

(2020-2021), поради настъпилата в световен мащаб пандемична 
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обстановка, учебно-тренировъчния и състезателен процес в отбора бе 

нарушен и премина в непознати до този момент възможности за 

подготовка. Въпреки непредвидените обстоятелства отборът остана в цял 

състав, задружен и с желание за участие в състезания. 

Състезания по баскетбол: представителният отбор по баскетбол 

(жени) участва в състезанията организирани от АУСА. Те се проведоха в 

два етапа – Национален университетски шампионат (НУШ) и Национална 

Универсиада (НУ). Изиграните срещи в НУШ и класирането на отборите е 

квалификация за участието на отборите за НУ. 

Състезания по баскетбол 3х3: отборът по баскетбол 3х3 се формира 

от състезателки от баскетболния отбор. В него се включват най-добрите 

състезателки разпределени по игрови постове. Състезанието, което се 

организира от АУСА за този формат на баскетболната игра е НУШ. За него 

не се играят квалификационни срещи. В различните години от отчетния 

период, НУШ – Баскетбол 3х3 се е провеждал или в рамките на НУ или 

под формата на турнир в началото на летните семестри. 

Класиране: НУШ-Баскетбол (жени) 

Година Място Град 

2017/2018 II - място София 

2018/2019 III- място София 

2019/2020 II - място София 

2020/2021 III - място София 

Класиране: НУ-Баскетбол (жени) 

Година Място Град 

2017/2018 III - място София 

2018/2019 IV- място Варна 

2019/2020 III - място София 

2020/2021 IV - място Стара Загора 

Класиране: НУШ-Баскетбол-ЗХ3 (жени) 

Година Място Град 

2017/2018 II - място София 

2018/2019 I - място - Шампиони Пловдив 

2019/2020 Не се проведе Благоевград 

2020/2021 III - място Стара Загора 

Отборите по баскетбол (жени) и баскетбол 3х3 (жени) нямат участие 

в международни състезания през отчетния период. 

Шампионската титла по баскетбол 3х3 през 2019 г. ни позволяваше 

да участваме в Европейското състезание по баскетбол 3х3 през 2020 г., но 

за огромно съжаление, това участие не бе осъществено по ред обективни и 

субективни причини. 
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БАСКЕТБОЛ – Мъже 

Гл. ас. д-р Бояна Митрева – Треньор на представителните отбори по 

баскетбол 3х3 и баскетбол – мъже. При участието на отборите през 

периода са постигнати следните класирания: 

Финалният турнир по баскетбол на Националната Универсиада през 

2018 г. се състоя в гр. София. Отборът на СУ „Св. Климент Охридски“ 

(мъже) се класира на 7-мо място. Същата година отборът участва във 

финалите на баскетбол 3Х3 и зае 8-мо място, а Константин Коев спечели 

конкурса за забивки. 

През 2019 г. НУ се проведе в гр. Варна. Отборът се класира на 6-то 

място, а във финалите на баскетбол 3Х3  в гр. Пловдив – 5-то място. 

Поради епидемичната обстановка през 2020 г. се проведе финален 

турнир по баскетбол в гр. София с по-малък брой отбори и отборът се 

класира на 3-то място. 

На Националната Универсиада Ст. Загора – 2021 г. отборът се 

класира на 3-то място в турнира баскетбол 3Х3 и на 4-то място на 

баскетбол. 

Треньор на годината на СУ – 2021 г.  

ВОЛЕЙБОЛ – Жени  

Гл. ас. д-р Мина Антонова – треньор на представителния отбор по 

волейбол – жени. При участието на отбора през периода са постигнати 

следните класирания: 

2017/2018 г.: I-во място на НУШ Волейбол, V-то място на Национална 

Универсиада – май 2018 г., гр. София, V-то място на Международен 

турнир в гр. Милано, Италия (водач гл. ас. Петър Колев) 

2018/2019 г.: I-во място на НУШ Волейбол – Есенен полусезон; VIII-мо 

място на Национална Универсиада – май 2019 г., гр. Варна (отборът на 

Универсиадата е воден от гл. ас. д-р Петър Колев, поради отпуск по 

майчинство на М. Антонова (от март 2019 г.) 

2019/2020 г.:  

I-во място на НУШ Волейбол – Есенен полусезон (отборът е воден от хон. 

пр. Таня Гогова, поради отпуск по майчинство на М. Антонова), НУШ – 

Пролетен полусезон и Национална Универсиада по Волейбол не бяха 

проведени, поради пандемията от Ковид’19. 

2020/2021 г.:НУШ Волейбол – Есенен полусезон не бе проведен поради 

Ковид пандемията, I-во място на НУШ Волейбол – Пролетен полусезон, 

III- то място на Национална Универсиада – май 2021 г., гр. Стара Загора. 
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Спечелена индивидуална награда „Най-добър играч – MVP“ на 

Национална Универсиада в гр. Стара Загора от Никол Накова (СУ). 

ВОЛЕЙБОЛ – Мъже 

Гл. ас. д-р Петър Колев – треньор на представителния отбор по волейбол 

– мъже. При участието на отбора през периода са постигнати следните 

класирания: 

2021 г. – Предварителна група – 2-ро място, Универсиада, Стара Загора – 

2-ро място. 

2020 г. – Предварителна група, София, есенен кръг – 2-ро място, 

Универсиада не се провежда. 

2019 г. – Предварителна група, София – 3-то място, Универсиада, Варна – 

3-то място. 

2018 г. – Предварителна група, София – 3-то място, Универсиада, Стара 

Загора – 4-то място. 

Треньор на годината на СУ – 2019 г.  

СПОРТНО КАТЕРЕНЕ 

Гл. ас. д-р Тихомир Димитров – треньор на представителните отбори по 

спортно катерене (мъже и жени). При участието на отборите през периода 

са постигнати следните класирания:  

- 2018 г. –  отборно 1 място жени, мъже отборно 1 място; 

- 2019 г. – отборно 1 място жени, мъже отборно 3 място; 

- 2020 г. – отборно 1 място жени, мъже отборно 3 място; 

- 2021 г. – отборно 1 място жени, мъже отборно 3 място. 

Треньор на годината на СУ – 2017 г.  

СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ 

Доц. д-р Антон Хиджов – треньор на отбора по спортно ориентиране 

(мъже и жени). При участието на ръководения от доц. д-р Хиджов отбори 

се получиха следните резултати: 

НУШ 2021 – Стара Загора 

Жени – 1-во отборно, 1 зл. 1 ср., 1бр., Мъже – 4, 6 място 

Индивидуален шампионат София 2021 

Жени – 1-во отборно, 2зл. 1ср., 2бр., Мъже – 3-то отборно, 2 ср. 

2020 г. НУШ – Жени 1-во отборно, 2ср., 2 бр., Мъже – 4то отборно 

   ЛУСИ Кранево – Мъже 3 отборно, Жени 4то отборно 

2019 г. НУШ Жени – 1-во отборно, Мъже – 3-то отборно, Есенен 

шампионат Жени и мъже – 3-то отборно 

2018 НУШ – Жени 2-ро отборно, Мъже 3-то отборно, Есенен шампионат – 

Жени 2-ро отборно, Мъже 5-то отборно 
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ТЕНИС НА МАСА 

Гл. ас. д-р Венелина Цветкова – треньор по тенис на маса – мъже и жени. 

При участието на отборите през периода са постигнати следните 

класирания: 

Класиране 2017/2018 г., Универсиада „София“  

Отборно: Жени – 5-то място, Мъже – 3-то място. 

Индивидуално жени: Й. Ботева – 5-8 м., В. Иванова – 9-16 място. 

Индивидуално мъже: Д. Дончев – 3 м., Хр. Йовановски – 5-8 м., С. Илиев – 

9-16 м., Г. Радев – 9-16 м., А. Гълъбов – 9-16 място. 

Двойки жени: Й. Ботева – В. Иванова – 3 място. 

Двойки мъже: Д. Дончев – Д. Денев (ШУ) – 1 м., А. Гълъбов – Х. 

Йовановски – 3 м., Г. Радев – С. Шутов (ТУ) – 3 място. 

Смесени двойки: Д. Дончев – В. Иванова – 3м., Г. Радев – М. Димова 

(УНСС) – 3м., А. Гълъбов – Й. Ботева – 9-16 място.  

Класиране 2018/2019 г., Универсиада „Варна“ 

Отборно: Жени – 3 м., Мъже – 2 място. 

Индивидуално жени: Д. Ботева – 5-8 м., Й. Ботева – 5-8 м., А. Арнаудова – 

9-16 място. 

Индивидуално мъже: Я. Белаков – 5-8 м., А. Гълъбов – 9-16 м., Хр. 

Йовановски – 17-32 място. 

Двойки жени: Й. Ботева – Д. Ботева – 3 м., А. Арнаудова – Д. Цолова 

(НСА) – 5-8 място. 

Двойки мъже: Я. Белаков – Хр. Йовановски – 3 място. 

Смесени двойки: Я. Белаков – Д. Ботева – 2 м., А. Гълъбов – А. Арнаудова 

– 9-16 м.,Хр. Йовановски – Й. Ботева – 9-16 място. 

Класиране 2019/2020 г., НУШ „Кранево“ 

Отборно: Жени – 1 м., Мъже – 3 място. 

Индивидуално жени: Й. Ботева – 1м., Д. Ботева – 2 м., А. Арнаудова – 3 м 

Индивидуално мъже: Я. Белаков – 5-8 м., А. Гълъбов – 9-16 м., Хр. 

Йовановски – 9-16 място. 

Класиране 2020/2021 г., Универсиада „Стара Загора“ 

Отборно: Жени – 7 м., Мъже – 4 място. 

Индивидуално жени: Д. Ботева – 3 място, Й. Ботева – 3 място, А. 

Арнаудова – 5-8 място. 

Индивидуално мъже: Я. Белаков – 5-8 м. А. Гълъбов – 17-32 м. 

Двойки жени: Д. Ботева – Й. Ботева – 2 място А. Арнаудова – М. Иванова 

(ТУ) – 3 място. 

Двойки мъже: Я. Белаков – А. Гълъбов – 5-8 място. 
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Смесени двойки: Я. Белаков – Д. Ботева – 3 м., Д. Калоянов (ТУ) – Й. 

Ботева – 3 м., А. Гълъбов – А. Арнаудова – 9-16 място. 

Международно участие в Европейско студентско първенство по тенис на 

маса, Камерино (Италия), 15-20.07.2019 г., 15-то място отборно мъже.   

Треньор на годината на СУ – 2020 г.  

ФУТБОЛ 

Проф. д-р Георги Игнатов – треньор по футбол и футзал – мъже. При 

участието на отборите през периода са постигнати следните класирания: 

Най-силния период в историята на Университета за футболния отбор на 

СУ „Св. Климент Охридски“: 

2017/2018 г.: НУШ Футбол – IV място 

2018/2019 г.: НУШ Футбол – III място 

НУШ Футзал – „Купа 8-ми декември-2019“ (1-ви кръг) – II място, Приз за 

„Най-полезен състезател“ на турнира беше определен Йордан Ризов (СУ) 

НУШ Футзал – „Купа – Габрово-2019“ (2-ри кръг) – V място 

НУШ Футзал – Финален турнир-София – III място 

2019/2020 г.: НУШ Футбол – I място, НУШ Футзал – „Купа 8-ми декември-

2019“ – II място, Приз за „Голмайстор“ на турнира – Иван Ангушев (СУ) 

2020/2021 г.: НУШ Футбол – II място, НУШ Футзал – IV място 

Треньор на годината на СУ – 2019 г.  

ФУТЗАЛ – Жени 

Гл. ас. д-р Николай Стайков – треньор на представителния отбор по 

женски футзал. При участието на отбора през периода са постигнати 

следните класирания: 

2017/2018 г.: НУШ Футзал – „Купа 8-ми декември-2017“ – I място, Приз за 

„Голмайстор“ на турнира – Вяра Илиева (СУ), Приз за „Най-полезна 

състезателка“ на турнира – Ева Слънчева (СУ) 

На 18 април 2018 г. Софийския университет организира „Седмият“ 

традиционен Великденски студентски турнир по футзал за жени, за купата 

на СУ „Св. Климент Охридски“, под патронажа на Ректора на СУ. 

Турнирът се проведе в спортна зала „Академик“ – Гео Милев. Отборът на 

СУ заслужи бронзовите медали. Приз „Мис турнир“ бе присъден на Вяра 

Илиева от СУ.  

2018/2019 г.: НУШ Футзал – „Купа 8-ми декември-2018“ – III място, Приз 

за „Най-полезна състезателка“ на турнира – Ева Слънчева (СУ), Приз „Мис 

турнир“ бе присъден на Полина Ръсина от СУ.  

НУШ Футзал – Финален турнир-София – III място 
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На 05 юни 2019 г. Софийския университет организира „Осмият“ 

традиционен Великденски студентски турнир по футзал за жени, за купата 

на СУ „Св. Климент Охридски“, под патронажа на Ректора на СУ. 

Турнирът се проведе в залата на спортен комплекс „Бонсист“ в Студентски 

град. На първо място се класира отборът на Софийския университет, който 

взе златните медали. Във финалната среща СУ – УНСС (1:1) в редовното 

време и (4:3) след изпълнение на наказателни удаи за излъчване на 

победител в срещата. Призът за най-добра вратарка беше спечелен от 

Елица Стоянова от СУ. 

2019/2020 г.: НУШ Футзал – „Купа 8-ми декември-2019“ – II място 

НУШ Футзал – Финален турнир (София) – III място 

2020/2021 г.: НУШ Футзал – II място, Приз за „Най-добра вратарка“ – 

Елица Стоянова (СУ). 

Треньор на годината на СУ – 2018 г.  

ХАНДБАЛ 

Хон. пр. Димитър Асенов – треньор по хандбал – мъже (от тази учебна 

година и на жени). При участието на отборите през периода са постигнати 

следните класирания: 

След като му беше поверен отбора по хандбал за мъже през 2019 г. и след 

здрава работа Д. Асенов успя да сформира отбор, с който да участваме на 

студентски първенства. 

През учебната 2019/2020 г. участвахме на Градски (Софийски турнир ) 

през месец октомври в НСА „В.Левски“. В него взеха участие взеха НСА, 

СУ, УАСГ и ТУ. След изиграването на равностойни срещи и резултат 2 

загуби и една победа над УАСГ, заехме престижното трето място (1-ви 

НСА. 2-ри ТУ, 3-ти СУ и 4-ти УАСГ. 

През 2020 г. месец март взехме участие на държавното студентско 

първенство, което също се проведе в НСА „В.Левски“. В него взеха 

участие отборите на НСА, ТУ , СУ и МУ – Варна. На държавното 

студентско  първенство заехме четвърто място (1-ви НСА, 2-ри ТУ, 3-ти 

МУ – Варна и 4-ти СУ. 

През учебната 2020/2021 г. се проведе само един турнир през месец 

октомври в НСА „В. Левски“. В него взеха участие НСА, ТУ, СУ и ЮЗУ. 

След две загуби на и една победа на турнира заехме трето място (1-ви 

НСА, 2-ри ТУ, 3-ти СУ и 4-ти ЮЗУ – Благоевград. 

След този турнир през октомври 2021 г. не са се провеждали повече 

студентски първенства по хандбал, поради епидемичната обстановка 

обхванала цялата страна. 
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IV. Научно-изследователска дейност и научно израстване на 

преподавателския състав 

Всички колеги участват в научни конференции и имат нужните 

публикации за положителна и задоволителна атестация и научно 

израстване. Научната продукция се качва навреме в системата „Авторите“ 

на Университета с малки изключения, което е една и от забележките ми 

към колегите. 

Колегата Николай Стайков защити докторска дисертация и спечели 

конкурс за главен асистент. 

Колегите Мина Антонова и Марина Недкова спечелиха конкурси за 

главен асистент през 2017 г., а Венелина Цветкова през 2020 г.  

Двама колеги – Ирен Пелтекова и Георги Игнатов през този 

четиригодишен период спечелиха конкурси и заеха академичната 

длъжност „професор”.  

V. Проектна и докторантска дейност в Катедра СИПС 

За последните три години (2019, 2020, 2021 г.) проф. д-р Ирен 

Пелтекова спечелени научно докторантски проекти към фонд „Научни 

изследвания“ към Софийския университет. Темите на проектите са: за 2019 

г. – „Подпомагане на научната дейност на докторанти от департамента по 

спорт“; за 2020 г. – „Повишаване на научния потенциал и възможностите 

за развитие на докторанти в областта на физическото възпитание и 

спорта“; за 2021 г. – „Насърчаване на образователната и научна дейност на 

докторанти в областта на спортната педагогика и кинезитерапия“. 

В проектите са включени докторанти, зачислени към Катедра СИПС 

и Катедра ИСР и научните ръководители на докторантите. През отчетния 

период към Катедра СИПС бяха зачислени двама докторанти – Юсуф 

Горелски и Еди Иванов. През 2021 г. Юсуф Горелски защити успешно 

докторския си труд. Докторантът Еди Иванов продължава своето научно-

докторантско изследване. Участието в проектите доближи докторантите до 

най-новите тенденции в научните изследвани, свързани със спортната 

педагогика и ги подпомогна в разбирането на образователните процеси 

чрез изучаването на теорията за научни изследвания, както и навлизането 

на науката в чисто спортната дейност и прилагането и в помощ на здравето 

и двигателната активност на деца, ученици и студенти. 

През последните три години проф. д-р Георги Игнатов като 

Председател на „Спортен клуб Академик-Софийски университет Св. 

Климент Охридски“ спечели три проекта към Столична община. 

Проектите са свързани с популяризиране на спортните дейности и 
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социалния туризъм сред студентите от СУ „Св. Климент Охридски” преди 

и по време на пандемия, както и насърчаване на спортносъстезателната 

дейност на студентите от представителните отбори по различните видове 

спорт на Софийския университет, свързани с подкрепата на инициативата 

„София – Европейска столица на спорта”. За успешното осъществяване на 

проектите участие вземат преподавателите от Департамента по спорт 

съвместно със „Спортен клуб Академик – СУ „Св. Кл. Охридски” към 

Софийски университет. За популяризирането и насърчаването на спорта 

сред студентите съществува необходимост от награден фонд за закупуване 

на купи медали, плакети, статуетки и фланелки във връзка с 

организираните спортни събития: Купата на Ректора 2019 и 2020 през м. 

април (вътрешно студентско първенство за излъчване на победител между 

отделните факултети по спортовете: аеробика, баскетбол, баскетбол 3х3, 

волейбол, джудо, лека атлетика, плуване, спортни танци, спортно катерене, 

тенис, тенис на маса, фехтовка, фитнес, футбол. Факултетът с най-много 

отличия, печели наградата „Купата на Ректора”). Поради пандемията от 

Covid-19 тази проява не се проведе през 2021 г.; Открит турнир по плажен 

тенис – Лозенец през м. септември (състезания между студентите от 

всички висши училища в България (индивидуално, мъже, жени и смесени 

двойки); Изкачване на Черни връх през м. октомври (организирано за 

всички студенти, преподаватели и служители на Университета); 

Церемонията по награждаване на Спортист на годината 2021 през м. 

ноември (всяка година се награждават най-добрите студенти спортисти на 

Софийски университет). 

Подкрепяйки инициативите за физическата активност, физическото 

възпитание и спорт се осъществява подкрепа на образователните, здравни, 

социални, културни и спортни функции на обществото. 

Темите на проектите са както следва: 

2019 г. – „Да спортуваме докато учим“;  

2020 г. – „Спортувай и се обучавай“;  

2021 г. – „Спортувай по време на пандемия“. 

VI. Учебно-спортни практики 

Доц. д-р Антон Хиджов и гл. ас. д-р Тихомир Димитров са основните 

организатори на учебно-спортните зимни практики за обучение и 

състезания по ски за студенти от всички факултети на СУ. През този 

мандат зимните практики се провеждат в Мальовица. В тази практика 

участват почти всички колеги от катедрата. Изказвам отличните си 

впечатления от колегата гл. ас. д-р Николай Стайков, на който бяха 
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поверени финансовите отговорности за зимните практики. Всеобщо е 

мнението, че той се справя отлично и не допуска никакви финансови 

компромиси, като отчетите са му изключително изрядни. 

Гл. ас. д-р Петър Колев е основен организатор на международния 

волейболен турнир по плажен волейбол, който се провежда в рамките на 

учебно-спортната лятна практика (дълги години турнирът се провеждаше в 

Лоценец). Този турнир е най-масовото състезания по време на тази лятна 

практика. В тази практика също участват почти всички колеги от 

катедрата. През 2018 г. турнирът се проведе в Камчия, а през 2019 г. в 

Кранево. От 2020 г. ДС преустанови участието в организацията на този 

турнир. 

Всички колеги от катедрата се включват според възможностите си в 

организираните форуми на спортните педагози от страните на Балканския 

полуостров в Паничище преди пандемията от Cowid-19, както и в лятната 

учебно-спортна практика със студентите от Университета в Лозенец. Тук 

бих отличил гл. ас. д-р Венелина Цветкова, на която се възлага 

организацията на турнира по плажен тенис. 

VII. Спортни празници 

Преподавателите от Катедра СИПС вземат активно участие при 

провеждането на вътрешноуниверситетските състезания за „Купата на 

Ректора“ (преди пандемията от Covid-19), „Изкачване на Черни връх“ и 

„Спортист на годината“.  

• Тук искам да изкажа благодарността си към ст. пр. Таня Гавраилова, 

която помага всяка година при организацията на „Спортист на 

годината“ чрез осигуряването на подаръци за всички отличени 

студенти, както и на доц. д-р Антон Хиджов и гл. ас. д-р Тихомир 

Димитров, които правят организацията и вещо ръководят 

изкачванията на Черни връх. 

VIII. Атестация на преподавателите 

През този мандатен период са атестирани следните преподаватели:  

Проф. д-р Георги Игнатов – една атестация (2013-2018) – положителна 

атестация.  

Проф. д-р Ирен Пелтекова – една атестация (2013-2018) – положителна 

атестация.  

Гл. ас. д-р Бояна Митрева – една атестация (2017-2020) – положителна 

атестация.  

Гл. ас. д-р Николай Стайков – една атестация (2017-2020) – положителна 

атестация.  
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Гл. ас. д-р Петър Колев – една атестация (2017-2020) – положителна 

атестация.  

Гл. ас. д-р Тихомир Димитров – една атестация (2017-2020) – положителна 

атестация.  

Гл. ас. д-р Марина Недкова и гл. ас. д-р Мина Антонова не са атестирани, 

защото са в атестационната комисия и според правилника не подлежат на 

атестация през този период.  

Доц. д-р Антон Хиджов – предстои му атестация през 2021 г. 

Гл. ас. д-р Венелина Цветкова няма три години работа в катедрата. 

Ст. пр. Таня Гавраилова е в удължение. 

IX. Заключение 

Като ръководител на катедра СИПС съм на мнение, че успях да 

постигна относителна независимост в работата си, което не беше така при 

управлението на предни РК и Директор на ДС. 

Винаги са спазвани сроковете при изпълнение на текущите задачи от 

мен и членовете на катедра СИПС. Индивидуалните планове и отчети, 

както и научните планове са предавани винаги в поставените срокове. В 

работата съм се стремял да помагам на всички преподаватели, както при 

попълването на индивидуалните планове и отчети, така и в съвместните ни 

дейности и отговорности. Тук искам да благодаря на проф. Пелтекова за 

предоставената ми от нея информация и документация за времето, в което 

е била РК, което беше от голяма помощ за мен. Винаги помагаше със 

съвети при възникнали въпроси, особено в началото на мандата ми. 

Тук е мястото да отбележа и за въведения ред от проф. д-р Ирен 

Пелтекова при заявките и изпълнението им за закупуване на спортни уреди 

и пособия по 129 ПМС, не само в нашата катедра, а и в катедра ИСР. 

Друго, което е изключително хуманно е това, че по нейна инициатива 

остатъка от събраните от всички нас средства по линия на Фунис винаги се 

предоставят за крайно нуждаещи се наши колеги или за всякакви общи 

нужди на целия Департамент по спорт. 

Всички колеги от катедра СИПС са и отговорници за спорта в 

различните факултети в Университета. В тази си роля всеки правеше 

каквото е по силите му – в т.ч. разясняване статута на спорта на студентите 

от съответния факултет и раздаване на предварително подготвените 

брошури, касаещи предлаганите спортни дисциплини от Департамента по 

спорт, како и нанасяне на оценките на студентите в края на отделните 

семестри. 
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Уважаеми колеги, по време на съвместната ни работа имаше и 

трудни моменти в отношенията ни, особено в началото на мандата ми, 

когато някои от вас не бяха свикнали с характера и начинът на работата 

ми. Искам да отправя две препоръки, особено към по-младите колеги, а 

именно: 

1. Опитайте се да бъдете максимално стриктни при изпълнение на 

поставените задачи не само от РК, а и от департаментната общност. Зная, 

че всеки е ангажиран неимоверно много, но в крайна сметка всички ние 

работим тук и поемайки различни инициативи и изпълнявайки навреме 

поставените задачи помагаме на колегите и градим постепенно собствения 

си авторитет сред тях. 

1.а. Всички колеги да качваме навреме в края на всяка учебна година 

постигнатото от нас в научната си дейност в системата „Авторите“ на 

Университета; 

1.б. Всички колеги да бъдем много отговорни при нанасянето на оценките 

в края на учебната година. Получават се закъснения с нанасянето, което 

затруднява работата на отговорниците за спорта по факултети. 

2. Един от проблемите в Департамента е хабилитирането на младите 

колеги. Този проблем тепърва ще се разраства. Бих посъветвал всеки 

колега, който има желанието да израства в академична длъжност да работи 

непрестанно – от разработването на монографии, писането на доклади, 

участието в проекти, конференции и създаване на нови контакти с колеги 

от други ВУ, което ще доведе и до цитиране на трудовете ви. За да 

съберете необходимите ви наукометрични данни трябва да вложите 

изключително много труд, последователност и целеустременост в 

действията си. Но това не е достатъчно – знаете, че най-важното условие е 

да имате 45 учебни часа лекционен курс. Това не може да се случи от днес 

за утре. Всеки трябва да търси тези лекционни курсове, най-вече чрез 

контактите си в другите департаменти и факултети. За да се случи това 

трябва академичната общност в Университета да ви познава и да ви има 

доверие, което се постига с много работа във времето. Да, всички ние 

сегашните хабилитирани колеги имахме шанса да бъдем поканени в 

новооткритата специалност ФВС към ФНПП, сега ФНОИ и с помощта на 

тогавашния Директор на ДС – проф. Янева и подадената ръка от 

Юридически факултет успяхме да се хабилитираме. Но ние не спряхме, а 

продължихме да се развиваме. Не спирайте и вие, а гледайте смело напред. 

Не е в стила ми да давам оценка за работата си, само ще кажа, че съм 

дал всичко от себе си за да представлявам достойно катедра СИПС, както 
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сред академичната общност в Университета и останалите висши училища, 

така и сред спортната общественост в страната. 

Уважаеми колеги, въпреки казаното по горе искам да приемете 

поздравленията ми за постигнатите от вас успехи в преподавателската и 

треньорската си дейност през последните четири години. Пожелавам преди 

всичко здраве на вас и семействата ви и още по-добри резултати във 

всичките ви научни начинания в бъдеще. 

 

28.11.2021 г.   Ръководител катедра СИПС: 

/проф. Георги Игнатов, доктор/ 

 

 


		2021-12-09T16:23:50+0200
	Georgi Ignatov




