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ДЕПАРТАМЕНТЪТ ПО СПОРТ 

на 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

Ви кани да участвате 

в 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

на 7-8 октомври 2022 г., София 

НА ТЕМА: 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 
 

конференцията се провежда 

в сътрудничество с 

ФЕДЕРАЦИЯТА НА СПОРТНИТЕ 

ПЕДАГОЗИ В РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЯ 
и 

НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО 

„АЗБУКИ“, МОН 
 

и с подкрепата на 

СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

и 

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 

МОН 

 

 

проф. дн Анжелина Янева, 

Председател 

на Организационния комитет на МНК  

медиен партньор 
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА“ 
7-8 октомври 2022 г., София 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ: 

Председател: 

проф. Анжелина Янева, дн – България 

Членове: 

от Р. България: проф. Росица Пенкова, дн; проф. Светозара Халачева, д-р; 

проф. Даниела Дашева, дн; проф. Елеонора Милева, дн; доц. Емил Прокопов, 

д-р; 

от чужбина: проф. Лариса Митина, дпсн – Москва, Русия; проф. Ина 

Федотенко, дпн – Тула, Русия; проф. Тамара Захарук, хаб. – Седльце, Полша; 

проф. Биляна Попеска, д-р – Македония; проф. Клод Шойер, д-р – президент 

на EUPEA; доц. Деспина Сивевска, д-р – УГД, Северна Македония 

от Департамента по спорт при Софийския университет: проф. Георги 

Игнатов, д-р; проф. Ирен Пелтекова, д-р; доц. Антон Хиджов, д-р; доц. Евгени 

Йорданов, д-р 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Председател: проф. Анжелина Янева, дн; Зам.-председател: гл. ас. Иванка Кърпарова, д-р; 

Научен секретар: гл. ас. Венелина Цветкова, д-р; Технически секретар: Елица Стоянова, д-р 

Членове: гл. ас. Валерия Луканова, д-р; гл. ас. Николай Стайков, д-р; гл. ас. Николета Бочева, д-р; 

гл. ас. Радослав Костадинов, д-р; гл. ас. Стефан Милетиев, д-р; гл. ас. Тихомир Димитров, д-р; ас. 

Теодор Георгиев; Емил Иванов 
 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ: 

проф. Анжелина Янева, дн – председател 

гл. ас. Иванка Кърпарова, д-р – зам.-председател 

гл. ас. Венелина Цветкова, д-р – научен секретар 

Членове: проф. Биляна Попеска, д-р; проф. Боряна Туманова, д-р; проф. Георги Игнатов; проф. Ирен 

Пелтекова, д-р; проф. Гоце Наумовски, д-р; доц. Антон Хиджов, д-р; доц. Евгени Йорданов, д-р; 

асоц. проф. Деспина Сивевска, д-р; Зоран Йованов, дн; Югослав Спасич, д-р 

Елица Стоянова, д-р – технически секретар 

 

 

Адрес за контакти: 

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, 

бул. „Цар Освободител” № 15 

Ректорат, стая 120, Департамент по спорт 

проф. Анжелина Янева, дн 

E-mail: sport_conference_su@abv.bg, 

Web: http://www.uni-sofia.bg/Sports_Department,  

Web: https://sportconference.alle.bg/ 

 

Адрес на заявката/регистрацията: 

https://forms.gle/khtkz3HDmo7n2TWt7 

 
 

 

проф. дн Анжелина Янева, 

Председател на МНК 
  

медиен партньор 
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http://uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti_i_departamenti/departamenti/departament_po_sport
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

СПОРТА“ 

на 7-8 октомври 2022 г., София 

 

 

Представените доклади се публикуват от издателство „Азбуки“ към МОН, Федерацията 

на спортните педагози в Република Македония и Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“. 

Редакционният съвет, след рецензиране, разпределя докладите, със съгласието на 

авторите, за публикуването им в списанията и сборника от Конференцията: 

• „Професионално образование“, издателство „Азбуки“; 

• „Research in Kinesiology“ – Изследвания в кинезиологията (RIK); 

• „Activities in Physical Education and Sport“ – Дейности във физическото 

възпитание и спорта (APES); 

• „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 
 

По време на провеждане на Международната научна конференция, участниците получават 

РЕЗЮМЕТА от Конференцията на книжен носител. 

На всички презентирали докладите се издават СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ. 

За участие с доклад на учителите/пед. специалисти се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ. 

За всички участници в Конференцията се изисква РЕГИСТРАЦИЯ в ORCID. 

РАБОТНИТЕ ЕЗИЦИ на Конференцията са: български, руски, македонски и английски. 

Докладите и постерите се представят на езика на автора, но презентацията на Microsoft 

PowerPoint или на друго приложение е на английски език. 

Конференцията се ПРОВЕЖДА в Ректората на Университета – Заседателна зала № 2. 

 

 

проф. дн Анжелина Янева, 

Председател на МНК  

медиен партньор 

Направления: 

1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в 

образователната система; 

2. Рекреацията, анимацията и спортът в свободното време – 

превенция за здраве; 

3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта; 

4. Връзка на физическото възпитание и спорта с други 

дейности и научни области; 

5. Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт. 

Кръгла маса на тема „Иновации в спортната педагогика: от 

теорията към практиката“ 
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СРОКОВЕ (до дата): 

1. Попълване на анкета с цел предварително проучване за участие в 

Конференцията: https://forms.gle/T6Juh8NvgjoUJFLz8 (незадължителна) 

24.06.2022 г. 

2. Изпращане на електронна заявка (форма за регистриране) на: 

https://forms.gle/khtkz3HDmo7n2TWt7 

20.09.2022 г. 

3. Потвърждаващ отговор за участие от домакините 25.09.2022 г. 

4. Заплащане на такса за участие 05.10.2022 г. 

5. Изпращане на доклади 20.10.2022 г. 

6. Публикуване на докладите/статиите 31.12.2022 г. 
 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

Такса участие българи чужденци 

Такса за един доклад 100 лв. 80 € 

За щатните преподаватели и служители, докторанти и студенти 

(само редовна форма) от Софийския университет „Св. Кл. 

Охридски“ 

70 лв. - 

За всеки следващ доклад (общо до 3 бр. доклади) 70 лв. 50 € 

Участващи съавтори в заседанията, когато авторът участва 50 лв. 30 € 

Придружители 50 лв. 30 € 

Таксата се заплаща до 05.10.2022 г., след изпращане на потвърждаващ отговор от 

организационния комитет за участие в Конференцията. 

Сметка 
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - Централно управление 

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, 

BIC CODE: BNBGBGSD 

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски", 

за конференцията на Департамента по спорт 

Вносител: трите имена на участника 

Докладите на незаплатилите такса участие не се публикуват. 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

✓ Докладите на конференцията се представят на два от работните 

езици, като задължително единият е на английски език. 

✓ Разходите за нощувки и пътни са за сметка на участниците. 

✓ Домакините поемат разходите за кафе-паузите и коктейла 

(Ректората на Университета – Заседателна зала № 2 и ресторант 

„Алма Матер“). 

✓ Статиите се рецензират анонимно от двама до трима рецензенти. 

 

 

 

 

 
проф. дн Анжелина Янева, 

Председател на МНК  

медиен партньор 
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ПРОГРАМА 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА“ 

7-8 октомври 2021 г., София 

7.10.2022 г. (петък) Зала № 2, Ректората на СУ 

9,00 ч. 10,00 ч. Регистриране на участниците 

10,00 ч. 10,30 ч. Откриване – Приветствия от ръководството на Университета, 

партньори и гости на Конференцията 

10,45 ч. 11,30 ч. Лекция на проф. Даниела Дашева: „Интегративност на спортното 

знание - история и настояще“ 

11,45 ч. 13,15 ч. Първо направление 

водещи: проф. Георги Игнатов, гл. ас. Иванка Кърпарова, д-р 

13,45 ч. 14,30 ч. Лекция на проф. Милена Алексиева: „Програма „Еразъм+“ като 

възможност за обмяна на добри практики и развитие на 

компетентностите“ 

14,45 ч. 15,45 ч. Второ направление 

Водещи: доц. Антон Хиджов, д-р; гл. ас. Гергана Деспотова, д-р 

16,00 ч. 16,45 ч. Лекция на проф. Биляна Попеска: „Methodical preparation of 

generalist teachers for physical education and tandem teaching in PE“ 

17,00 ч. 18,00 ч. Трето и четвърто направления 

Водещи: доц. Евгени Йорданов, д-р; гл. ас. Венелина Цветкова, д-р 

18,00 ч. 18,45 ч. Лекция на доц. Теодора Симеонова: „Адаптирано физическо 

възпитание“ 

19,00 ч. 21,00 ч. Официална вечеря: „Алма Матер“ 

 

8.10.2022 г. (събота) Зала № 2, Ректората на СУ 

9,00 ч. 9,45 ч. Лекция на доц. Деспина Савовска: Adults motivation for 

participation in sport activities in leisure 

10,00 ч. 11,00 ч. Пето направление 

Водещи: проф. Ирен Пелтекова, д-р, гл. ас. Петя Христова, д-р 

11,00 ч. 11,45 ч. Лекция на проф. Елеонора Милева: “Проблеми и 

предизвикателства пред онлайн обучението във висшите училища 

в България” 

11,45 ч. 12,30 ч. Кръгла маса: “Физическото възпитание и спортът по време на 

пандемия и след нея”/ „Иновации в спортната педагогика: от 

теорията към практиката“ – водещr: проф. Боряна Туманова, д-р; 

гл. ас. Марина Недкова, д-р 

12,30 ч. 13,00 ч. Закриване – Приветствия и връчване на сертификати на 

участниците 

Забележка 
Програмата може да се променя в зависимост от ситуациите или от единодушното решение на 

участниците в конференцията. 
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 

Материалите се изпращат на следния е-mail: sport_conference_su@abv.bg в DOC формат, редактор 

Word 2000 или по-висока версия. Предложените статии трябва да са оригинални и непубликувани в 

други издания (попълва се декларация за оригиналност и достоверност). 

Обемът е от 5 до 15 страници на А4, включително анотация, таблици, графики, библиография, 

данни и бележки на авторите. 

Настройка на страницата:  

Формат: А4, Portrait; 

Полета: вляво, горе, долу и вдясно – 2.5 cm. 

Форматиране: 

Подравняване: Alignment Justified; без сричкопренасяне; 

Отстъп (нов ред на абзац): First Line Indent – няма; 

Междуредово разстояние: Line spacing – Single; 

Разстояние между абзаците: Don`t add space between paragraphs – 0 pt; 

Шрифт: Times New Roman; 12 р. 

Подреждане на доклада: 

Заглавие на езика на автора: Bold, ALL CAPS; 

Автор/и: на следващия ред – собствено и фамилно име на авторите, Bold, ALL 

CAPS; 

Заглавието и имената на авторите на английски език се разполагат през 2 

празни реда на ALL CAPS фамилно и собствено име на авторите, следвано от 

заглавието. 

Забележка: Ако статията е написана на английски език, заглавието, абстрактът и ключовите 

думи, се изписват на български език. 

Абстрактът (резюмето) на езика на автора и на английски език се разполагат през 1 празен ред, в 

обем до 150 думи. Съдържанието му не трябва да бъде идентично или да съвпада с част от текста 

на статията. Не трябва да има съкращения. Абстрактът следва да представя същността на 

разработката, методологията, резултатите и заключенията на научните изследвания. 

Ключовите думи (Key Words) следват на следващия ред Italic, съответно на езика на автора и на 

английски език. Ключовите думи (3-6 бр.) не трябва повтарят заглавието, а да указват основните 

проблеми на изследването. 

Основният текст е със следната структура: увод (въведение), методология на изследването, 

резултати, изводи и препоръки, библиография (използвана и цитирана в текста – посочва се 

съгласно АРА, като в текста цитирането се указва с кръгли скоби (Иванов, 2018), а в края ползваните 

източници се номерират и подреждат по азбучен ред по фамилията на първия автор; 

Таблиците, фигурите, диаграмите, снимките и схемите (групирани): трябва да са в черно-сиво-

бялата гама (не пълноцветни), интегрирани в текста, да бъдат номерирани и наименувани. 

Прилагат се и на отделни файлове в JPEG или TIFF формат. Заглавията на таблиците се изписват 

над тях, а на фигурите под тях (Paragraph Alignment: Centered). 

Формулите да бъдат номерирани с цифри в кръгли скоби, подравнени вдясно от тях. 

Библиографията (използвана и цитирана в текста) трябва да съдържа най-малко 15 източника в стил 
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