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Издание на Национална спортна академия
“Васил Левски”

Проф. Пенчо Гешев: Бъдещето на
Академията е в нейния завладяващ дух

Честит юбилей!

Д

ойде дългоочакваният
ден – 75 години от основаването на Национална спортна академия „Васил
Левски“. Един юбилей, който
ще бъде посрещнат повече от
достойно. Събитията в чест
на празника са редица, съпътстващи цялата година. Техният
апогей ще е на 30 ноември с тържественото събрание на Академичната общност и последващият международен конгрес
„Приложни науки в спорта“, в
следващите два дни. А грандиозният гала спектакъл „Расте,
но не старее“ ще бъде кулминацията на тържествата! Затова и
този брой е по-различен, за да
се опитаме и ние от вестника на
спортните коментатори и бъдещи магистри по журналистика
да дадем своя скромен принос в
големия юбилей!

Всичко за конгреса „Приложни науки в спорта” На стр. 6
Кулминацията за 75-годишнина ще бъдат двата спектакъла на 2. 12 в зала 1 на НДК.

„Той се предава в годините от поколение на поколение. Има
нещо специфично в нашите кадри, като започнем от студентите до преподавателите. Но този дух винаги съществува и
аз съм оптимист, че именно той, който винаги се усеща - ще
ни осигури едно стабилно бъдеще! Честита 75-а годишнина!”
Какво още сподели ректорът на НСА „Васил Левски” в специалното ни интервю може да намерите:
На
стр.4-5

Щрихи от историята
На стр. 2-3
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Звездни спортисти започват
магистратура
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Титли, медали, КУПИ и триумфи
на наши състезатели
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Щрихи от историята

Уважаеми читатели, на прага на големия празник – 75-ата годишнина на НСА „Васил
Левски“, е логично освен взор към бъдещето да оправим поглед и към славното минало
на висшето училище. А кой може да бъде по-удачен наш гид в тази разходка в миналото
от проф. Лозан Митев?! Обърнахме се с въпроси, към дългогодишния преподавател по
история на физическата култура за специалния ни брой, посветен на големия юбилей:
15 ноември 1942 г.,
усмихнати преди първия учебен ден

– Проф. Митев, какви са
спортните условия, а и обществените фактори за да
се стигне до указа на Цар
Борис ІІІ от 15.ХІ.1942 г. за
създаване на училището по
телесно възпитание?
– Създаването на Държавното висше училище по телесно
възпитание
(ДВУТВ-ВИФНСА) е следствие на няколко
основни фактора.
На първо място, това е дейността на гражданските организации – Съюза на Българските
гимнастически
дружества „Юнак“, който по
своя инициатива подготвя
специалисти в областта на
телесната култура от 1900 г,
към тези усилия трябва да
посочим Българската национална спортна федерация и
Българския олимпийски комитет, които заедно налагат в
нашето общество и държавна
политика аргументацията и
нуждата от създаване на наша
самостоятелна теоретическа
и педагогическа школа чрез
изграждане на Академия по
физическо възпитание. Тази
идея за първи път е формулирана от Съюза Юнак на неговия Х конгрес през 1922 г.
На второ място, трябва да се

вземе под внимание общата
тенденция за развитието на
школите за подготовка на специалисти в Европа, която от
1919 г. преминава в качествено ново състояние, основано
на академичната подготовка
в университети или специализирани висши училища.
Такива се създават в Германия, Съветския съюз, Унгария, Италия, Румъния. Към
тази тенденция страната ни
се стреми с всячески средства
да се придържа, но поради
разгрома на България, следствие на жестоките клаузи на
Ньойския договор и последвалите социални сътресения,
нашето общество обективно не е имало никакви възможности за изграждане на
специализирано висше учебно
заведение в областта на спорта
до икономическия ни напредък в периода 1935–1940 г.
На трето място като важен
фактор за създаването на
Академията трябва да се посочи ролята на държавните
институции. Инспектората по
телесно възпитание и Министерството на народното просвещение, включително и държавният глава Цар Борис III,
който е възпитан в голямо

уважение към гимнастическото движение, спорта и туризма. Той е и активен турист.
Всъщност, създаването на висше училище за телесно възпитание се залага в концепцията за цялостна реформа на
телесната култура у нас, която
се свързва със Закона за физическото възпитание на Българската младеж и изградения
от големия международен и
олимпийски деятел, ученикът
на Пиер дьо Кубертен – проф.
Карл Дийм – Организационен
план за реформи на телесната
култура в България през 1937 г.
Много важно е да се даде оценка и на епохата, в която се създава НСА. В далечната 1941 г.,
когато се гласува закона за
ДВУТВ, в света бушува найжестоката война в съвременната епоха. В тези обстоятелства, взимането на решение за
създаване на висше училище,
е равносилно на обществен и
културен гериозъм.
– Кои са първите факултети?
– Факултетите в Академията се изграждат едва през
1973 г. До тогава съществува
концепцията за универсална
подготовка на спортния специалист, а профилирането
по специалности е всъщност
1951 г. кръжок по
история на ФВ

втората степен на висше образование, което се осъществява чрез специализации.
Интересно е да се подчертае,
че първите специализации,
подобно на съвременната втора (нова) специалност, се въвеждат от 1950 г.
– Има ли катедри или специалностти съществуващи
и днес, тоест със 75-годишна
история?
– Това, което е важно да се
подчертае, че Българската
школа за подготовка на специалисти е изградена много
стабилно от нейните основоположници. Всички дисциплини от 1942 г. са запазени и
до днес, с изключение на обучението по рисуване, музика,
история на България и култура на България.
Първоначално академичната
структура се разделя на две
нива – теоретически катедри:
Организация на телесното
възпитание, Теория на телесното възпитание, Физиология, Педагогика. В тези катедри се преподават по няколко
предмета, които са основата и
на съвременната ни програма.
Практическите предмети не
са в рамките на теоретическите катедри първоначално, а с
реформата на висшето образование от 1949 г., се изграждат
първите катедри по спортнопедагогическите дисциплини.
– След смяната на режима от
9.9.1944 г. училището по телесно възпитание бива преименувано първо на ВУФ, а
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сетне и на ВИФ „Георги Димитров“. Какви други промени,
най-общо като учебен план
или структура настъпват?
– Смяната на наименованията е един въпрос, който не дава
яснота за това какви процеси
настъпват в образователната
концепция. Политическите
влияния върху развитието на
подготовката са двупосочни.
От една страна се осъществява
чистка сред преподавателския
състав, а от друга – развитието
на Академията се насочва към
школата в СССР, чийто модел
се налага у нас изцяло, като
държавата оказва значителна
подкрепа в утвърждаването
на ВИФ, както и в предишния
ранен период.
В учебното съдържание и
организацията на обучение
най-значителните промени
са свързани с включването
на блока от партийно-идеологически дисциплини на обучение: марксистко-ленинска
философия, научен комунизъм, политическа икономия
и история на БКП на мястото
на Българската история. Изцяло се подменя учебната литература като стандарт. В това
отношение е възприемането
на съдържанието и структурата на съветските учебници
и учебни помагала. Трябва,
обаче, да се подчертае, че те
отразяват най-високите педагогически и научни стандарти
на времето, разбира се пречупени през идеологическата
светлина на епохата.
– В този период обученията са само в страдата на ул.
„Гургулят“. Каква е нейната
история?
– Сегашната сграда на Гургулят е построена от Католическата църква през 30-те
години на ХХ век и се нарича
колеж „Санта Мария“. През
1948 г., поради острата жилищна криза в София, правителството взема решение
да настани на два етажа ВИФ,
а на следващата година Католическата църква решава да
опразни сградата и тя е дадена
на Академията. След 1990 г.
бе постигнато споразумение
между посолството на Вати-

кана и НСА за безвъзмездно
дарение на сградата на НСА.
Много е важно да се знае, че
Академията до 1948 г. не е
разполагала с никаква собственост, а заниманията са
се провеждали на базата на
спортните клубове „АС 23“,
игрище „Юнак“, Централна баня, Школата за запасни
офицери. Студентите ни фактически са бягали с голяма
скорост през центъра на София от място на място за да не
пропуснат своите занимания.
Красноречив пример за липсата на условия от това време
е и една бележка за програмата, в която се казва: „…от 10
ч. Анатомия. Ако вали дъжд
– лека атлетика.“

е успял да получи и да оцени
в двете легии 1862 и 1867 г. в
Белград.
Вторият важен аргумент,
Васил Левски е идеал и възпитателен пример на почти
всички спортни организации
в България до 1944 г. Не малко
спортни клубове избират неговото име за свои патрон.
На трето място, Васил Левски е национална величина,
каквато малко народи имат в
духовно, нравствено и политическо отношение. Той е събирателен образ и безспорна
светиня за Българския народ.
Същевременно мисията и отговорностите на НСА като
национална институция отговорна за възпитанието на

В час по физиология в началото на 60 - те години на ХХ век

Много важно е да се знае, че
по време на бомбардировките
над София от Съюзените сили
през 1944 г., нашето училище
се изнася на палатков лагер в
село Челопеч.
– След политическите промени от 10.11.1989 г. българският спортен университет
вече се нарича НСА. Каква
е причината да се избере за
патрон на Академията, националният ни герой Васил
Левски, а не някой изтъкнат
спортист, като Дан Колов,
Никола Петров и др.?
– Това е единственото име,
което може да носи НСА, защото Васил Левски най-напред идейно, а след това практически прилага концепцията
за телесното възпитание на
Българската младеж, чрез системно обучение, каквото той

младото поколение на България напълно отговаря и съответства на идеологията на
Васил Левски.
– Пред главния вход на НСА
има възпоменателни монументи на петима бивши ректори. Защо са избрани именно те да бъдат увековечени?
– Тази традиция отразява
инициативата на Академическата общност в различни
периоди от нашето развитие.
Тя бе започната най-напред с
идеята на проф. Ангел Шишков за паметник на проф.
Иван Стайков, ръководителя
на ВИФ, който успя да създаде
нашия университетски комплекс в Дървеница, хижата
на Витоша и стратегическата
ни база за водни спортове в
Равда. Ключовото значение на
неговото дело превърна НСА
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в световно уважаван спортен
университет. Всички ръководители на Академията са оставили своя принос в една или
друга насока, ето защо тези
паметници символизират уважението към техните дела.
– Като председател на ОС на
НСА „Васил Левски“ какво е
Вашето пожелание към преподавателите, служителите
и студентите непосредствено
в дните преди големия 75-годишен юбилей?
– Днес НСА се развива в
предизвикателствата на едно
сложно време, което по различен начин ни поставя в
положението на нашите първоучители. Техният пример
за превъзмогване на невероятните трудности ни очертава
две фундаментални ценности
– огромна отговорност пред
обществото, която се изразява
в качеството и продуктивността на подготвените поколения специалисти в България
и света. Втората ценност е всеотдайността основана на обич
и разбирането за нашето достойнство като представители
на част от националния елит.
Силата на тази ценност ни е
помагала да намерим воля там,
където всички губят самообладание и дух. Да намерим
сили, там където всички са се
изчерпали и падат на колене.
Тези две ценности са нужни в
постоянната работа на всеки
студент и преподавател днес.
Ако успеем да ги изградим и
приложим, НСА ще остане
най-успешното висше училище в България.

2006 г.
пред
патрона
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Проф. Пенчо Гешев: Бъдещето
на НСА е в нейния завладяващ дух!

На 15 ноември 2017 г. НСА „Васил Левски“ отбелязва 75 години от своето създаване. На тази дата през 1942-а в Аулата на Софийския университет
тържествено е открито Държавното висше училище за телесно възпитание. Денят е далеч по-емоционален и значим за всеки по-тясно свързан
с духа на Академията. Пред вестника на НСА застана ректорът – проф. Пенчо Гешев, който сподели емоциите си, свързани с отбелязването на
празника. Какви изненади се крият зад дългоочаквания авторски спектакъл „Расте, но не старее“ в НДК на 2-ри декември, какво прави НСА
по-специален институт от всяко друго висше училище и как вижда нейното бъдещо развитие – вижте в следващите редове.
- Проф. Гешев, в навечерието сме на 75-ата годишнината от създаването на НСА
„Васил Левски“. С каква равносметка посрещате празника?
- Първо бих искал да кажа, че
НСА „Васил Левски“ е една образователна структура, която
се е утвърдила с развитието
си през годините. Независимо
от всички сътресения, които
съпътсват висшето образование в България – тя успява
да се съхрани, да се развива и
да надгражда. НСА е характерна с това, че в нея властва
един завладяващ дух, който
се е запазил тук. Той, разбира се, се поддържа най-вече
от судентите и преподавателите. Посрещаме празника с
усещането за добре свършена
работа от цялата академична
общност. Преминалите акредитации ни определиха оценки близки до максималните,
което ни гарантира едно спокойно развитие за следващия
шестгодишен период. Усеща
се подобряване качеството на
обучение, за което допринася
и развиването на материалната база. Особено сме доволни,
че посрещаме празника със
спечеления проект, с който ще успеем да реновираме
сградата на ул. „Гургулят“.
Равносметката, която правим
от досегашните анализи е, че
противно на очакванията за
занижаване нивото на качествотото на кандидат-студентите, тази година се забелязва
едно по-добро попълнение
сред първокурсниците. Това
е много важно, защото благодарение на студентите и проявата на интерес към учебния
процес, ние можем да разчитаме за развитие на целия
спорт и на палитрата от специалности, които предлагаме.
- Казахте, че виждате повишаване на нивото сред първокурсниците. В какво се
изразява тази положителна
промяна?
- Информацията, която получавам от колегите преподаватели е, че мотивацията
и настройката на първи курс
превишава
наблюдаваната

през последните години. По
отношение на представянето
на кандидатстудентската кампания също имам информация, че нивото е доста високо.
- Можем да се похвалим и
със запълване на всички
бройки държавна поръчка и
тази учебна година. На какво
се дължи този положителен
резултат?
- НСА има утвърден авторитет през годините, а спортът
е един феномен, който повлича първо децата, а после и
учениците, които имат амбициите да се реализират в това
поприще. Ние сме единственото специализирано висше
училище в подготовката на
кадри в сферата на спорта. До
голяма степен ни подпомагат
спортните училища. Не можем да не отбележим факта,
че голяма част от нашите студенти идват именно оттам. В
тази връзка ние направихме
промени и в кандидатстудентските изисквания. Дадохме
възможност на тези, които
завършват такива училища да
бъдат приемани без изпити.
- Но смятате ли, че това говори за качество сред студентите?
- Те завършват спортни училища с квалификация за помощник-треньор. Така те имат
възможност да работят в сферата на спорта, а тук ще дойдат да надградят придобитите
знания, за да станат треньори.
Не смятам, че това понижава
качеството, защото липсата
или отмяната на кандидатстудентските изпити се отнася само за тези деца, които
завършват спортни училища.
- Кои са най-търсените специалности и защо?
- Определено физиотерапията
е най-желана, но там е по-малка бройката за прием, поради
невъзможност за обучаване
на повече студенти. Ние гоним капацитет, а желаещите,
които можем да приемем са
доста повече. Не търсим само
голям брой студенти, а търсим
качествено обучение. Интересът към тази специалност от
години е огромен, тъй като не
само в България, но те нами-

рат реализация и в чужбина.
От треньорските специалности най-голям е напливът към
футбола. Тази година се забелязва повишаване на интереса към бойните спортове. Ние
реагираме и на търсенето на
пазара, като напоследък много хора се занимават с йога. И
ако досега осигурявахме подготовка при след дипломната
квалификация, то вече създадохме такава специалност.
Тук не става въпрос за философията на йогата, а за елементите на упражненията, които
се прилагат и подобраването
на здравословното състояние
на хората. Имаме и други специалности, които разкриваме
– кондиционен треньор. Това
е идея, която няколко години
съществуваше. Обикновено в
тази насока се развиват колеги, които се занимават с лека
атлетика. Решихме, че тази
специалност ще даде много
по-голяма гама от подготовка
на различните спортове и поширока квалификация на самите кондиционни треньори.
- В този смисъл как Ви звучи идеята за създаване и на
четвърти факултет, в който
да намерят място специалности, като спортен коментатор,
спортен мениджмънт, психология на спорта, спортна
журналистика, философия, а

защо не и спортно право?
- Ако трябва да отговоря съвсем административно, създаването на един факултет
трябва да отговаря на определени изисквания. Зад него
трябва да има определен брой
катедри и числен състав преподаватели. На този етап ние
не можем да си го позволим,
тъй като в момента и трите
ни факултета, покриват изискванията на закона. От друга
страна при нас тези звена са
твърде условни, като разпределение на катедри, които са
насочени в развитието на кадри в професионална насока.
В направление „Спорт“ има
всичките необходими нюанси
за коментатори и мениджъри,
но подготовката за всичките
специалности се осигурява
от всички катедри, които са
включени във факултетите.
- А не смятате ли, че по-интензивното обучение на конкретните специалности, а
не към странични предмети
(биомеханика, биохимия),
би повишило качеството на
тези специалисти?
- Не съм много съгласен, защото точно това отличава и
трябва да отличава нашите
спортни коментатори от тези,
които завършват журналистика в Софийски университет. За да се анализира даден
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Ректорът заедно с поредните шампиони

спорт или спортът, като система – трябва да си доста добре запознат със структурата
на спортната подготовка. Не
сме били веднъж или два пъти
свидетели на коментари, които са твърде повърхностни.
Не смятам, че тази по-широка
подготовка, която получават
нашите кадри е в минус на
квалификацията им. Също
бих казал за мениджъра – не
може да се готви един бъдещ
специалист, който ще работи
в системата на спорта и да не е
запознат с основите на подготовката на спортистите, които
ще ръководи.
- А защо образователната ни
система допуска все повече
университети да преподават
„всичко“?
- Това е слабост в развитието на нашата образователна
система. На последния съвет
на ректори този факт бе констатиран. Нескромно мога да
кажа, че по мое предложение
се взе решение за налагане на
мораториум за разкриване
на нови, професионални направления в неспецифични
за тях области. Тъй като, за да
се разкрие едно направление
са необходими основно три
неща: база, кадрови потенциал и учебна документация.
Последното не е проблем,
тъй като достъпа до нашата
е свободен и всеки може да я
ползва. Ако базата, която даден университет притежава
е налице, то тогава трябва да
го има и третия компонент –
преподаватели.
Специално
в Югозападния университет
това се оказа много сериозен
проблем. Софийският университет също имаше идея,
дори свикан разширен академичен съвет за разкриване на
направление „Спорт“, но там
навреме осъзнаха, че това не е
възможно. Тъй като, ако имат
добри преподаватели, то те
нямат материална база. Така,
че понякога от чиста амбиция

на някои преподаватели за поширока реализация в техните
университети, се разкриват
тези направления. От друга
страна в някои висши училища от провинцията под въздействие на местни интереси
се явява определен натиск за
разкриването на тези специалности. Има упражняване
на такъв натиск по отношение
и на създаване на филиали в
определени градове с идеята
за развитието на региони. Но
всичко това води до снижаване на качеството.
- В този ред на мисли, с какво
Академията ще остане предпочитаният избор за бъдещите студенти?
- С името и авторитета, които
са изградени през годините. В
момента НСА е призната в цял
свят с това, че всички наши кадри се реализират в тези тежки условия на развитието на
спорта. Ние предлагаме добри
възможности за подготовка на
преподаватели и смятам, че
този интерес към Академията
ще просъществува и в бъдеще.
- Броени дни ни делят от
спектакъла в НДК на 2-ри
декември. Как върви подготовката и какви изненади да
очакваме?
- Преди спектакъла ние ще
имаме тържествено събрание,
което ще бъде проведено на
30 ноември от 11 часа в Аула
„Максима“. Там са поканени да
присъстват всички ръководни органи от държавата, като
имам информация, че на събитието ще бъде и президента
на републиката – Румен Радев.
Ще отличим предимно преподаватели, които имат принос
в развитието на Академията.
Преди това ще проведем един
тържествен академичен съвет,
на който ще наградим по-масовата група преподаватели, които отново имат основна роля в
надграждането през годините.
Също така ще се състои конгрес
„Приложни науки в спорта“,

който ще бъде проведен на 1 и
2 декември с участието на много чуждестранни и български
лектори. Антоанета Кръстева
от Комисията на Европейския
съюз също ще бъде част от
проявата, а на 2-ри декември
ще бъде спектакълът в НДК. В
тази връзка искам да ви кажа
две неща – НСА има традиция
в тази дейност, като честването по случай 70-годишнината
също бе там, бе предаван пряко
по телевизията и имаше много
добър отзвук в обществеността. Дори колеги преподаватели в НАТФИЗ, режисьори от
Югозападния университет се
учудиха, че зад шоуто стоят
само наши студенти и преподаватели. Характерното за тази
година е, че ние го провеждаме
съвместно със Столична община по повод избора на София за
столица на спорта 2018 г. Това
дава нов нюанс на шоуто и съдържанието му не е насочено
само и единствено към историята и постиженията на НСА.
Насочено е към развитието на
София, като столица и респективно към постиженията й в
спорта. Спектакалът ще бъде
грандиозен, като в неговата
основа ще бъдат нашите близо
500-студента, които участват в
организацията. Дейността през
този семестър е насочена главно
към отбелязването на юбилейната годишнина на Академията.
- НСА е единственото българско висше училище, което за втори пореден път отбелязва годишнина извън
границите на България – в
Чикаго, а инициативата бе
на бивши студенти. Какво
означава това за вас?
- Бях изключително учуден,
когато ми поднесоха грамоти
за подпис, с които трябваше да
отличим нашите специалисти,
които работят в и около Чикаго. Изненадах се от купчинката
грамоти, които разписах и те
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наистина не бяха малко. Това
означава, че в този регион ние
имаме сериозно присъствие.
Това още веднъж говори за нивото и качеството на нашите
специалисти.
- През годините Ви на ръководител освен положителни
моменти е имало и тежки.
Коя е най-трудно спечелената Ви битка?
- Смятам, че това е опазването на базата в Несебър. Бих
казал, че ще приключа дейността си след изтичането
на втория мандат, основно и
главно с убеждението, че съм
направил нещо в тази посока. Защото точно по времето,
когато станах ректор, бяха и
най-големите проблеми. Успяхме, благодарение на екипа,
с който работя, да реализираме важни нормативни документи, които спасиха базата.
Това е мораториума, който бе
наложен от парламента, с който се забранява строителство
и разпореждане с имоти на
територията на Академията
и второто, че бяхме включени
в закона на спорта като бази
с национално значение. Това
окончателно ограничи апетита да навлизат в нашата територия. Казвам спечелена битка, защото от позиция на вече
изминала дейност, тези два
документа ни дадоха възможност спокойно да работим по
отношение подготовката и
участието в делата. Факт е, че
вече имаме дванадесет спечелени дела, а още по-радостното е, че вече първият акт за
публична държавна собственост за базата е издаден от
Министерски съвет. Предстои
издаването и на другите и още
четири дела, но смятам, че ще
спечелим, защото вече има
създадена съдебна практика.
Станимира АТАНАСОВА,
ІІІ курс

Ректорът проф. Пенчо Гешев в компанията на Н.пр. Масато Ватанабе,
посланик на Япония (вдясно) и президентът на Международната
федерация по гимнастика Моринари Ватанабе, на церемонията при
удостояването на последния със званието Почетен професор на НСА
на 13 ноември 2017 г.
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Годината е 1942, с указ на Негово Величество цар Борис III е основано Държавното висше училище
за телесно възпитание. Днес, 75 години по-късно, вече носещо името Национална спортна академия „Васил Левски“, учебното заведение е утвърден център на спортната наука у нас. Университетът ежегодно се превръща в дом на множество научни конференции, семинари и симпозиуми.
През юбилейната 2017 г. НСА приема големия международен конгрес „Приложни науки в спорта“.
Събитието е под патронажа на министъра на младежта и спорта Красен Кралев и ще се проведе
на 1 и 2 декември. Разговаряме с проф. Татяна Янчева – президент на организационния комитет
на форума и основно действащо лице около неговото провеждане.

НСА – домакин на
международния конгрес

„Приложни науки в спорта“

Професор Янчева, ще ни разкажете ли накратко какво
да очакваме от международния конгрес „Приложни науки в спорта“?
– Като всяко научно събитие
и това ще протече под различни форми. Ще има две пленарни сесии. Първата е посветена
основно на председателството
на България на Европейския
съюз, а втората е свързана с
високото спортно майсторство. Като основна задача си
поставихме да създадем една
добра симбиоза между наука
и практика, доверявайки се на
международно признати лектори, които ще придадат още
по-голяма тежест на форума.
Един от тях е проф. Сидонио
Серпа - президент на Световна
асоциация по спортна психология в периода 2009–2013.
В програмата са включени и
4 симпозиума. Те ще бъдат
насочени съответно към проблемите на кинезитерапията,
мениджмънта и доброволчеството в спорта, всички методи и иновации в областта на
спортните научни изследвания, както и психологически
проблеми и предизвикателства в съвременния елитен
спорт. Заявено е много силно
участие и в постерните секции.
Предвидена е награда за найдобър постер, както и такава
за млад научен работник. Като
цяло се надяваме да се представим на ниво и да се получи
едно добро научно събитие.
Предвидена ли е специализирана студентска секция?
– Считаме, че нашите студен-

ти, които работят достатъчно
добре, вече са си завоювали
правото да участват равноправно със своите ментори и
преподаватели, така че няма
обособена студентска секция.
Имаме участници студенти и
докторанти, при това с много
добри презентации.
До събитието остава помалко от месец. На какъв
етап е организацията?
– На най-сериозния, но като
цяло всичко вече е организирано. Предстоят довършителни дейности от логистично естество. Работим още по
окомплектоване на материалите, изработване на сувенири, финализиране на книгата
с абстрактите и сборника от
конгреса.
А ясна ли е вече окончателната бройка на участниците?
– Заявките са около 200, а
до момента са предадени 163

пълни текста. Това е приблизителният брой на хората,
които участват реално със
свои публикации. Отделно
има много регистрирани колеги, които просто ще бъдат част
от работата на конгреса без да
имат собствени презентации.
Очертава се един доста значим форум. В тази връзка
има ли отношение и интерес
от страна на българските
медии?
– Нормално, има медиен интерес, но ако трябва да бъдем
честни, науката в спорта не се
радва на вниманието, което
има спортът. Както виждате
присъствието на един много
титулуван или достатъчно
обсъждан, или просто интересен в днешния ден спортист
привлича повече интерес. За
съжаление науката не е толкова атрактивна за медиите,
което още веднъж ни кара да

проф. Татяна
Янчева

поемем своите отговорности в
тази сфера и журналистите в
областта на спорта да разширят обсега на своите интереси
и внимание.
И за финал можем ли да наречен конгресът „Приложни
науки в спорта“ научното
събитие на годината за НСА?
– По принцип ние имаме
много традиции в провеждането на международни
конгреси. Обикновено те се
случват на всеки две години.
Тазгодишната идея беше да
обвържем конгреса и въобще
цялата научна проблематика,
която разработваме и с новото международно списание
– „Journal of Applied Sports
Sciences“. Нормално е, след
като ние сме домакини на такъв форум, той да е съобразен
в най-голяма степен с интереса и усилията на всички преподаватели и учени в НСА, в
областта на спорта в България, а и извън нея.
Теодора СЛАВОВА

Проф. Янчева:
„Доброволците са ни гордост“
Като всяко обществено значимо събитие, било то спортно,
научно или политическо, и предстоящият международен
конгрес „Приложни науки в спорта“ не би бил това, което е
без отдадеността и неуморния труд на доброволците. В тази
връзка проф. Янчева споделя: „За нас доброволците не са нещо
кампанийно, напротив. НСА „Васил Левски“ има трайна политика за тяхното развитие. Вече няколко години разработваме проект, който първоначално беше свързан със създаването
на добра организация по отношение на доброволчеството, а
вече говорим за финализиране на специализиран център за
доброволчество в спорта. Тук наистина много усилия полага
катедра „Мендижмънт и история на спорта“ и по специално
доц. Георги Драганов. Нашите възпитаници са изключително
търсени за подпомагане на различни събития. Те са не просто
студенти, които желаят да получат сертификат за участие, те са обучени да бъдат доброволци в спорта. Осигуряват много световни и европейски първенства, световни купи
и международни турнири.“

Освен реализацията на
конгреса, друга гордост за
НСА в юбилейната година е
създаването на списание „Journal
of Applied Sports Sciences“
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Плеяда знакови спортисти
ще учат за магистри в НСА
Н

а 6 ноември в препълнената зала А2 се
състоя откриването
на учебната година на студентите от образователно-квалификационна степен „Магистър“. Доц. Галина Очева,
ръководител на Център „ОКС
Доц. Галина Очева

Магистри“ даде начало на церемонията, която уважиха и
редица други преподаватели:
проф. Красимир Петков, декан на Треньорски факултет,
проф. Огнян Миладинов, декан на Учителски факултет,
доц. Юри Вълев, зам.-декан на
Треньорски факултет, както и
ръководителите на магистърските програми. Студентите
бяха поздравени от Академичното ръководство в лицето на доц. Николай Изов, зам.ректор по учебната работа
Сред бъдещите магистри се

отличаваха имената на бронзовите медалистки по художествена гимнастика от последните олимпийски игри в
Рио (2016 г.): Михаела Маевска, Ренета Камберова, Цветелина Найденова и Християна
Тодорова, избрали да учат
„Спортна журналистика“. В
това направление ще са още
две гимнастички: Мелани Коларова и Камелия Угринова.
Тук бе и световният шампион
по борба Иво Ангелов, който
ще продължи образованието си в програмата „Спорт за
високи постижения – борба“.
Двама негови колеги – петият
в Рио Николай Байряков и Даниел Александров, който спечели бронза на Европейските
игри в Баку, също избраха тази
програма. Представителките
на нежния пол в този спорт –
медалистките Евелина Николова и Джанан Манолова пък
записаха „Спорт и сигурност“.
По обясними причини, заради
започващия сезон в Индия,
в залата не бе най-успешният
български футболист в последните години Димитър
Бербатов. Логично, той отново
избра програмата „Спортен
мениджмънт“ в дистанционна форма, където колега ще

Сред студентите в програма „Спортна журналистика”
личат и „златните момичета”
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таекуондо Владимир Далаклиев, най-ус пешната ни бадминтонистка Петя Неделчева
и тенисистката Далия Зафирова-Стойчева. След края на церемонията преподавателите от

Препълнената зала А2 с бъдещите магистри на НСА

му бъде световният шампион
по бокс Детелин Далаклиев.
Да продължат образованието
си в това направелние записаха още бронзовият медалист
от световното първенство по

различните програми връчиха
книжките на бъдещите магистри. Като цяло студентите ще
се обучават в 16 програми.
Християн ЙОРДАНОВ и
Борислав ТОДОРОВ, ІІІ курс

Дипломи за поредния випуск

П

овече от 200 бакалаври и магистри
на НСА „Васил Левски“ получиха дипломите си
на тържествена церемония,
състояла се на 4 октомври в
Многофункционалната зала.
Всички те бяха поздравени
от ректорското и деканското ръководство, както и от
официалните гости проф.
Лъчезар Димитров, ректор
на НСА от 2003–2012 г. и г-н
Красимир Дачев, председател
на Съвета на настоятелите.
В приветствието си ректорът проф. Гешев пожела успешна реализация и да се
възползват от възможностите за обучение в по-висока
образователна степен, които
предлага НСА. Той изрази

благодарност към семействата и близките на студентите
за тяхната подкрепа и грижа
през годините на следване.
Завършилите с отличен
успех абсолвенти от трите факултета на Академията, получиха дипломите
си лично от ректора. По
традиция той връчи дипломите и на абсолвенти с високи спортни постижения.
Церемонията, водена от зам.ректора по учебната работа
на НСА доц. Николай Изов,
завърши със символичното
хвърляне на шапките под
звуците на „Многая лета“ и
с обща снимка пред паметника на Васил Левски, чиято
180-та годишнина от рождението честваме през 2017 г.
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Студентските спортни успехи
Уважаеми читатели, традиционно на
страниците на изданието Ви представяме хронологично някои от най-значимите триумфи за изминалия период.
Наш кадър – вицешампион от ЕП по
крос дуатлон
Сребърен медал на Европейското първенство за мъже до 23-годишна възраст
по крос дуатлон извоюва студентът ни по
кинезитерапия Александър Сръндев (сн.
1). Дисциплината включва планинските:
бягане – 6,2 км, колоездене – 20 км и бягане – 3,1км. Шампионатът се проведе на 28
юли в румънската област Трансилвания.
Нашият колега направи много силно
първо бягане, но се забави в колоезденето, заради контузия в областта на кръста.
Към края той загуби натрупаната в началото преднина и бе задминат от представител на домакините, но зае второто
място в крайното класиране.
Хюлия и Лютфия Велиева с титлата по
тенис
Сестри Велиеви от ТК НСА спечелиха
златото на Държавното лично първенство по тенис при двойките. Състезанието се проведе на 1 септември на кортовете
на БНТЦ в Борисовата градина в София.
Във финалната среща сестрите успяха да
направят обрат и да победят с 4:6, 7:6(5),
13:11 Габриела Михайлова ТК „Сливен
92“ и Михаела Кафтанова ТК „Дема“. Това
бе 11-а титла за Велиеви, които са истински хегемони у нас.
Злато и за бадминтонистката ни Мария
Мицова
Студентката Мария Мицова спечели без
загубен гейм Откритото първенство на
България по бадминтон. Надпреварата
се състоя от 5 до 8 октомври в зала „Европа“. По повод 50-ия юбилей на БФ Бадминтон, нейният председател
проф. Пюзант Касабян връчи

на Мария специална награда
за най-проспериращ млад състезател (сн. 2).
Женският ни тим по ръгби
ликува с Купата
Отборът дублира шампионската си титла, като взе и националната купа по ръгби 7
на проведения на 15 октомври
финален турнир в Ихтиман.
Студентките от Академията
се наложиха безапелационно
над съперниците не оставяйки
съмнение за заслуженото спечелване на трофея. С успех се
поздрави и вторият отбор на
НСА „Академик 2010“, който
взе бронзовите медали.

Четвъртокурсник стана държавен първенец по езда
Бранимир Кръстанов, студент от ІV курс
на специалността „Конен спорт“ спечели шампионската титла на всестранна
езда (сн. 3). Турнирът бе в периода 20–22
октомври в Шумен. Кръстанов спечели
и второто място на първенството, но с
различен кон. Състезанията включваха
следните дисциплини: обездка, крос кънтри и прескачане на препятствия.
Наш студент втори в света по таекуон-до
27-годишният Ангел Кугийски, студент
в Треньорския факултет, стана световен вицешампион по таекуон-до ITF на
Откритото Световно първенство, което
се проведе в Барневелд, Холандия. Той
спечели сребърен медал в дисциплината
спаринг, категория над 90 кг (сн. 4). Интересно е, че това бе негов дебют като състезател на такъв форум. Шампионатът се
проведе от 27 септември до 1 октомври и
бе уникален по рода си, тъй като позволява участие на всички, които тренират
таекуон-до, без значение към коя федерация или асоциация принадлежат. Изявиха се представители на над 30 държави.
НСА – първи на международен турнир
по спортна гимнастика
На 28–29 октомври се проведе ХIV Международен турнир „Л. Солачки“ в Благоевград. В тазгодишната надпревара участваха над 230 състезатели от Англия, Гърция,
Сърбия, Кипър, Македония и България.
При момичетата отборът на НСА завоюва
отборната титла, а момчетата се наредиха
на трето място. Децата спечелиха над 20
медала на отделните на уреди (сн. 5). СК
НСА благодари на родителите за доверието към треньорите и на всички деца за
създадените положителни емоции.
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