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От заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел 

„АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ „АКАДЕМИК“ 

 

Днес, 30.09.2021 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. Йордан Костадинов Иванов 

4. Желязко Димитров Георгиев 

5. Милчо Събев Узунов 

6. Георги Владимиров Игнатов 

 

Заседанието има необходимия кворум. 

 

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

За протоколчик: Марина Терзийска 

 

Начало на заседанието: 12:00 ч. 

 

Управителния съвет единодушно взе решение заседанието да протече 

при следния дневен ред: 

 

1. Отчет на Летни университетски спортни игри Кранево 2021 

докладват Златко Джуров и Марина Терзийска 

2. Подготовка за участие в Зимна универсиада в Люцерн (Швейцария). 

3. Обсъждане правила за участие в националните университетски 

шампионати от вътрешния спортен календар на АУСА. 

4. Приемане на университетски спортни клубове с решение на 

Академичния съвет за членове на АУС „Академик“. 

5. Разни: 

1. Награждаване купите за второ и трето място от НУ Стара Загора 2021. 
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2. По предложение на проф. Гиргинов, УС да включи за следващата 

спортно-състезателна година спорта Крикет, като НУШ. Тъй като има 

достатъчно отбори във ВУ в страната. 

3. Спортът Доджбол да се включи във вътрешния спортен календар на 

АУСА като Национален университетски шампионат. 

4. Промяна в закона, АУС Академик да стане НОУС и всички клубове да 

членуват в АУС. 

По т. 1 от дневния ред 

Решение: УС приема отчета за ЛУСИ Кранево 2021 и поставя много добра 

оценка по провеждане на Летни университетски спортни игри 

Кранево 2021. 

Проф. Йордан Иванов изказва благодарности към екипа, организирал 

ЛУСИ Кранево 2021 и на всички колеги участници от ВУ. „Спортът 

– това е бъдещето“, каза професор Иванов. 

• Предложение за участие на всички преподаватели от ВУ в 

шампионата организиран от СУ.  

• Предложение към НПСС – Шампионите от Летен университет да 

участват в ЛУСИ 2022 

• Среща на УС на АУС с УС на НПСС 

По т. 2 от дневния ред 

Решение: УС приема предложението в зимна универсиада Люцерн 

Швейцария да участват предложените по спортове състезатели: 

1. Ски алпийски д-ни – 4 състезатели 

2. Ски бягане – 2 състезатели 

3. Сноуборд – 2 състезатели 

4. Биатлон – 2 състезатели  

5. Фигурно пързаляне – 2 състезатели  

6. Шортрек - ???? 

АУС Академик не може да финансира участие в Зимна Универсиада 

Швейцария 2022г. 

Предложение към ВУ да финансират предложените състезатели.  

УС потвърждава становището си, че приоритет на държавните 

средства по проект е изпълнение на вътрешния спортен календар. 
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По т. 3 от дневния ред 

Решение: да се добави 

 „Всички редовно записани студенти и докторанти, в текущата година 

придобиват състезателни права от името на съответното ССК / ВУ в 

деня на записването си.“ 

„Студенти и докторанти, които са завършили семестриално през 2022 

година, могат да участват в Националните университетски шампионати 

до 01.10.2022 година. 

Всички завършили семестриално 2021г. нямат право да участват в 

шампионатите след 1 октомври 2021г.“ 

„Студенти от други ВУ (които не участват в НУШ по вид спорт, нямат 

право да участват от името на друго ВУ.“ 

По т. 4 от дневния ред 

Решение: по т.4.1 Купите от НУ Стара Загора да бъдат връчени на 

ректорите на СУ и УНСС. 

По предложение на спортните структури към ВУ да се номинират 

ръководствата на ВУ с подходящ символ на АУС „Академик“ - СУ, УНСС, 

ЛТУ, ТУ СОФИЯ, МГУ, НСА, УАСГ, ТРУ. 

Решение: по т.4.2 

УС приема в следващата спортно състезателна година да бъде 

включен спорта Крикет, като НУШ при условие, че отговаря на 

правилника на АУС „Академик“. 

Решение: по т.4.3 

 УС приема в следващата спортно състезателна година спорта 

Доджбол да бъде включен като НУШ в ЛУСИ 2022. 

 

 

С това и поради изчерпване на дневния ред беше закрито заседанието 

на УС на АУС „АКАДЕМИК“. 

 

Протоколчик:     Председател: 

/Марина Терзийска/     /доц. Златко Джуров/ 

30.09.2021 г., гр. София 
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