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От заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел 

„АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ „АКАДЕМИК“ 

 

Днес, 16.06.2021 г. в гр. София се състоя заседание на Управителния 

съвет на сдружение с нестопанска цел АУС „АКАДЕМИК“ (АУСА) на 

което присъстваха следните членове: 

 

1. Златко Колев Джуров 

2. Спас Богданов Ставрев 

3. Желязко Димитров Георгиев 

4. Петър Георгиев Зографов 

5. Милчо Събев Узунов 

 

Отсъстват: 

1. Димо Гиргинов Гиргинов 

2. Велислав Ецков Цеков 

3. Георги Владимиров Игнатов 

4. Йордан Костадинов Иванов 

 

Заседанието има необходимия кворум. 

 

За председател на събранието беше избран г-н Златко Джуров.  

За протоколчик: Петя Петкова 

 

Начало на заседанието: 13:00 ч. 

 

 

Управителния съвет единодушно взе решение заседанието да протече 

при следния дневен ред: 

 

1. Отчитане на Национална универсиада 2021 Стара Загора. 

2. Варианти за награждаване на комплексно класиране. 

3. Обсъждане спорт на студенти в неравностойно положение. 
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4. Обсъждане на главни ръководители на спортно-технически комисии. 

5. Летни университетски спортни игри Кранево 2021. 

6. Гласуване отчет на АУСА за 2020, за Агенция по вписвания. 

7. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред „Отчитане на Национална универсиада 2021 

Стара Загора“: 

Докладва Златко Джуров  

Изказване на Желязко Георгиев: „Давам отлична оценка на 

проведената Универсиада.“ 

Предложение от Спас Ставрев: „Да се даде официално оценка за 

проведената Универсиада. Също така да се изкаже благодарност от УС на 

АУСА към проф. Гиргинов в писмен вид.“ 

Предложение от Златко Джуров: „Да се напишат благодарствени 

писма до ММС и МОН. Също така да се уважат и ректорите от участващите 

ВУ, като им се връчат знаци от НУ 2021.“ 

Предложение от Милчо Узунов: „За предстоящите шампионати по 

ракетни спортове и по лека атлетика да се увеличи броя на съдиите, за да 

вдигне и нивото на Национален шампионат.“ 

Предложение от Желязко Георгиев: „ Да се проведе събрание на 

Техническа комисия по тенис на маса с присъствието на член от УС на АУС 

„Академик“, за да се вземе решение за обезпечаване на съдийския състав и 

разграничаване функциите на председател, главен ръководител и съдия.“ 

Решения: 

1. Управителния съвет на АУС „Академик“ оценява организацията и 

провеждането на Национална универсиада 2021 Стара Загора, като 

много добро. 

2. Управителния съвет на АУС „Академик“ дава „Отлична“  оценка на 

доц. Джуров и на екипа организирал и провел Национална универсиада 

2021 Стара Загора, в лицето на Марина, Елка, Силвена, Петя и 

Даниела, и изказва благодарност на проф. Гиргинов. 

Гласували: За – 5  Против – 0   Въздържали се – 0  
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По т. 2 от дневния ред „Варианти за награждаване на комплексно 

класиране.“: 

Предложение от Златко Джуров: „Комплексните купи (1-во-3-то 

място) да се връчат на откриването на новата учебна 2021/2022 година. 

Гласували: За – 5  Против – 0   Въздържали се – 0  

Предложение от Златко Джуров: „На класиралите се отбори след 3-то 

място да се връчат значи от НУ 2021 или комплект от медали и 

плакет.“ 

Ще се реши на по-късен етап. 

 

По т. 3 от дневния ред „Обсъждане спорт на студенти в 

неравностойно положение.“: 

Предложение от Златко Джуров: „Да се формира идея за провеждане на 

демо състезание.“; „Да се пуснат писма до ректорите на ВУ и 

ръководителите по спорт.“; „Да се намери начин да се получи информация 

за студенти от ВУ в неравностойно положение.“; „Да се определи човек, 

който да поеме организацията на състезания.“ 

 

По т. 4 от дневния ред „Обсъждане на главни ръководители на 

спортно-технически комисии.“: 

Предложение от Златко Джуров: „Да се определи член от УС на 

АУСА да отговаря за главните ръководители по спортове.“ 

Решение: УС задължава спортно-техническите комисии да 

извършат нов избор и актуализиране на състава на комисията по спорт в 

срок до 20.09.2021 г. 

 

По т. 5 от дневния ред „Летни университетски спортни игри 

Кранево 2021.“: 

Докладва Марина Терзийска: 

„ЛУСИ Кранево 2021 ще се проведат на в периода от 2 до 7 септември 2021 г.“ 

Срока за подаване на количествена заявка – до 31 юли 2021 г. 

Срок за подаване на поименна заявка – до 15 август 2021 г. 
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По т. 6 от дневния ред „Гласуване отчет на АУСА за 2020, за 

Агенция по вписвания.“: 

Така представения отчет на АУС „Академик“ за 2020 година се 

приема единодушно. 

Гласували: За – 5  Против – 0   Въздържали се – 0  

 

По т. 7 от дневния ред „Разни.“: 

✓ Участие на България в Зима универсиада Люцерн, Швейцария и 

допълнително кандидатстване за финансови средства. 

✓ Предложение от Желязко Георгиев: „В проекта към ММС за 

следващата година, да фигурират имената на членовете на УС на АУС 

„Академик.“ 

 

С това и поради изчерпване на дневния ред беше закрито заседанието 

на УС на АУС „АКАДЕМИК“. 

 

 

Протоколчик:     Председател: 

/Петя Петкова/     /доц. Златко Джуров/ 

 

16.06.2021 г., 

гр. София 

 

Дневен ред на заседание на УС на АУСА - /16.06.2021 г./ 

 
1. Отчитане на Национална универсиада 2021 Стара Загора. 

2. Варианти за награждаване на комплексно класиране. 

3. Обсъждане спорт на студенти в неравностойно положение. 

4. Обсъждане на главни ръководители на спортно-технически комисии. 

5. Летни университетски спортни игри Кранево 2021. 

6. Гласуване отчет на АУСА за 2020, за Агенция по вписвания. 

7. Разни. 
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