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От заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел 

„АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ „АКАДЕМИК“ 

 

Днес, 21.10.2021 г. се състоя онлайн заседание на Управителния съвет 

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

присъстваха следните членове: 

1. Златко Джуров 

2. Спас Ставрев 

3. Йордан Иванов 

4. Желязко Георгиев 

5. Милчо Узунов 

6. Георги Игнатов 

7. Велислав Цеков 

8. Петър Зографов 

 

Заседанието има необходимия кворум. 

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

Начало на заседанието: 16:30 ч. 

 

 

Управителния съвет единодушно взе решение заседанието да протече 

при следния дневен ред: 

1. Картотекиране на студентите състезатели от висшите училища. 

2. Трансформиране на планираните средства за Национален 

университетски шампионат по футбол за есенен полусезон, за 

участието на България в Зимна универсиада, Швейцария 2021. 

 

По т. 1 от дневния ред 

Решение: Картотекиран състезател е участник в Национален 

университетски шампионат по спорт който е представил 

предсъстезателен медицински преглед, присъства в списъка на отбора 

заверен от учебния отдел на университета и е с платена такса участие. 
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По т. 2 от дневния ред 

Решение: На основание, решение на техническата комисия по футбол, да не 

се провежда есенния полусезон, да се трансформират планираните 

средства за футбол есен към организиране участието на България в 

зимната Универсиада Люцерн, Швейцария през месец декември. 

 

 

С това и поради изчерпване на дневния ред беше закрито заседанието 

на УС на АУС „АКАДЕМИК“. 

 

 

Председател: 

/доц. Златко Джуров/ 

 

21.10.2021 г. 

mailto:office@aus.bg
mailto:sport@aus.bg

