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Издание на Национална спортна академия
“Васил Левски”

С чест
към юбилея

Б

роени дни ни делят от найзначимото събитие за последните години, а именно
75-ата годишнина на НСА „Васил
Левски”. Един юбилей достоен за
уважение. За гордост! И не само заради традицията, заради историята на единственото спортно висше
училище в България, но и заради
днешния ден. Ден, в който Академията затвърди високото си ниво и
в спорта сред младите, а и в науката.
Доказват го и спечелените за кой ли
път Университетски игри, но и заради това, че НСА продължава да
бъде предпочитано място за обучение. Отново не останаха незаети
места и за тази учебна година, а
какво по-голямо доказателство от
това? И не на последно място, гордостта ни идва и от факта, че наши
възпитаници продължават да разнасят по краищата на света славата
на родината ни чрез своите успехи.

Димитър Бербатов: С дипломата ми
от НСА вече съм готов за управленец

Кандидатстуденстката кампания бе успешна

Следвайки динамиката и развитието в родното висше образование, за новата учебна година от НСА също направиха промени.
Именити спортисти, преподаватели в университета и студенти се
включиха в мащабната, обхванала цяла България акция, срещайки се с ученици - потенциални бъдещи кадри на НСА. Те представиха основни акценти от учебните програми и специалности, възможностите които имат учениците от спортните училища (не се
явяват на приемни изпити), сроковете и начините за подаване на
документите за кандидатстване, базата на академията, социалния
живот и студентските права. Както се видя в последствие новият
подход се оказа повече от сполучвил. Още по темата: На стр. 3
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П

ризнанието на найизявения ни футболист през ХХІ век
дойде по време на откриването на новата учебна година.
Избраният рекордните седем
пъти за №1 у нас през годината
уважи церемонията, на която
получи и дипломата си за завършена степен „бакалавър”.
Оценката, която изтъкнатият
състезател направи е поредното доказателство за качеството на образованието в единствения спортен университет в България. Във време, когато не малко висши училища в нашата страна се опитват
да създават департаменти или факултети, с цел да копират модела на Академията е ясно, че стандартът е само един и той е НСА „Васил Левски”.
Думите на Бербатов са изключително ценни и за най-младите, първокурсниците, които още в първия си ден тук се докоснаха и до голям спортист, и до критерий за образование. Затова „на добър
час”, в новата учебна година, когато ще отбележим и подобаващо 75-ия ни юбилей!
Още за официалния старт на учебната 2017/18 година:
На стр. 4

Конференциите в Академията –
възможности за научна изява

Комплексни шампиони в
Универсиадата за 2017
Студентите на НСА показаха
класата си и за пореден път, въпреки голямата конкуренция,
извоюваха отборната титла на
завършилата в Стара Загора Национална универсиада. Нашите
състезатели извоюваха общо
124 медала в 12 вида спорт, от
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които 55 златни, 41 сребърни
и 28 бронзови. На второ място
в класирането е СУ „Св. Климент Охридски“ с 39 медала,
а на трето е УНСС с общо 24
извоювани отличия. Представители на отборите на НСА
връчиха комплексните купи на
ректорското ръководство (на
снимката). Още за успехите на
нашите студенти: На стр.8

Доц. Димитър Илиев:
„Изберете си работа, която ще ви
носи удоволствие”
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Конференциите –
възможности за
научна изява
През изминалия период се проведоха редица научни форуми в НСА.
В следващите редове ще научите
повече за едни от значими от тях.
XXII международна научна
конференция „Личност, Мотивация, Спорт“ бе организирана
традиционно на високо ниво от
катедра „Психология, педагогика, социология“. Форумът, който
се състоя на 21 април и този път
бе с международно участие и се
проведе за 22-ра поредна година.
Проф. Татяна Янчева, зам.-ректор по научната и международна
дейност на Академията, при откриването на проявата акцентира
на това, че катедрата е първата,
която започва да провежда научни конференции на катедрено ниво и то в поредни години.
Този факт изтъкна и ректорът
проф. Пенчо Гешев, който поздрави участниците и гостите на
събитието. Той изтъкна още,

Професии в спорта, Превенции
и зависимости в спорта. Техният
брой надхвърли 30 на над 35 автора. Освен тях бяха представени 9
постера, а сред авторите личаха и
11 студенти.
На 6 април за трета поредна година се проведе и педагогическата
конференция
„Олимпийско възпитание и
образование чрез спорта в
училищната среда“, която е
организирана от Националната
олимпийска академия (НОА)
със съдействието на НСА,
БОК и регионалното управление по образование в София.
Над 100 участници се включиха в
инициативата. Личаха преподаватели по физическо възпитание и
спорт от 25 училища от София,
Пловдив, Благоевград, Хасково,
Камчия и др. и представители на
студенти и преподаватели от пет
висши училища: НСА, Югозапа-

Момент от работата на форума „Олимпийско възпитание
и образование чрез спорта в училищната среда“
ден университет в Благоевград,
Великотърновският университет,
Свободен университет в Бургас,
СУ „Св. Климент Охридски”.
Сред официалните лица се откроиха проф. Манфред Лемер
– член на комисията за Честна игра към МОК и Тобиас
Кнох – директор на Националната олимпийска академия
на Германия, г-жа Румяна Динева от БОК и г-жа Мариана
Стоилова от РУО – София.
Присъстваха още зам. ректорите доц. Николай Изов, проф.
Апостол Славчев, декана на ТФ
проф. Красимир Петков, ръководителите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“

Част от участниците на XXII конференция „Личност, Мотивация, Спорт“

че във форума има голямо участие на студенти, което показва
високото ниво на конференцията и на работата на катедрата.
Сред официалните гости бяха
зам.-ректорите доц. Николай
Изов, проф. Апостол Славчев,
деканите на ТФ и УФ проф. Красимир Петков, проф. Огнян Миладинов и почетният професор на
НСА и председател на федерацията на педагозите в Република Македония проф. Александър Наумовски, който представи свой доклад.
Пленарните заседания откри
проф. Янчева, която е и ръководител на катедрата с презентацията
„Спортът
като
психологически
феномен“.
Докладите бяха разпределени в четири заседания: Психологически
и социални аспекти на спорта,
Физическо възпитание и спорт,

проф. Бисер Цолов и на катедра
ТМФВ доц. Каролина Лазарова.
Ректорът проф. Пенчо Гешев,
който е и председател на НОА
и зам.- председател на БОК даде
началото на академичния форум.
Той подчерта ролята на олимпийските принципи за възпитанието
на подрастващите.
Приветствие към участниците
отправи и Румяна Динева – ръководител на международния отдел
към БОК. Почетен плакет в чест
на Оскар Шпранц (почетен член
на Олимпийски клуб НСА и деятел на НОА) бе връчен на Димитър Алексиев за доброволна треньорска дейност в гр. Драгоман.
Проф. Лемер коментира актуалните проблеми на олимпийското движение и това породи
оживена дискусия за бъдещето на олимпийските игри.
Г-н Кнох представи дейността на
НОА на Германия. Мариана Стоилова и ас. Ина Владова също бяха
сред лекторите на конференцията.
По време на форума бяха направени интересни обобщения и предложения от студентите.
Теодора ПИСКОВА

45 години катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“

Тържество и международна конференция беляза 45-ата годишнина от създаването на катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ в Академията. На проявата на 19 май присъстваха гости от висши спортни училища в Сърбия и Македония, а волейболистите бяха с най-звездно присъствие. Като започнем от славните ветерани Димитър Златанов, Борислав Кьосев, Николай Иванов и Владимир Николов и стигнем
до най-популярните днес наши треньори Радостин Стойчев и Александър Попов.
Доц. Цанко Цанков, ръководител на катедрата и зам.-декан на Учителския факултет, връчи специални
плакети на заслужили преподаватели, които са отдали силите си за създаването на треньорски и педагогически кадри в трите спорта през този период. За принос в развитието на катедрата бяха връчени над
20 плакета. Сред наградените личаха доц. Анна Крумова, доц. Богдан Кючуков, Васил Пелтеков, доц.
Кръстина Гьошева, проф. Кръстю Църов, доц. Никола Кръстев, проф. Цветан Желязков и др.
Научната конференция бе посветена и е част от програмата на честванията на 75-ия юбилей на НСА
„Васил Левски“. В пленарните заседания бяха представени 25 доклада и 8 постера. В отделна секция
студенти изнесоха 9 доклада.

За новата
кампания…

Започна новата академична година на НСА „Васил Левски“,
година – юбилейна, 75-а поред. 700 първокурсници поеха
по своя нов път, наречен висше образование.

Сн.2
За всички учебни заведения това е
един изключително важен период,
от който до голяма степен зависи
тяхното финансово бъдеще. Предвид
че издръжката на университетите
се определя от Министерство на
финансите „въз основа на броя на
приетите за обучение студенти
и докторанти“, напоследък все
по-често се наблюдава тенденцията
„количество“ вместо „качество“.
Създават се нови специалности и
факултети, увеличават се местата в
отделните направления, снижават се
критериите за прием, прибягва се до
различни маркетингови стратегии
и кампании.
Като единственото специализирано
висше училище, което предлага
университетско образование по
три основни направления – спорт,
физическо възпитание и кинезитерапия, НСА „Васил Левски“ дълги
години е предпочитаният избор за
студенти, решили да се развиват в
областта. Университет с история,
с традиции, лидер в спортното
образование у нас. Напоследък, обаче
се наблюдава „отлив“ на кандидатстуденти, които по финансови,
регионални или други причини,
избират висши училища, които също

предлагат спортни специалности. И
докато „Педагогика на физическото
възпитание“ е вече утвърдена и добре
позната бакалавърска програма за
университетите в Пловдив, Велико
Търново, Шумен и Благоевград, то
от учебната 2015/2016 Югозападният университет „Неофит Рилски“
предлага и специалност „Спорт“ с
професионална квалификация
„треньор по вид спорт“. Нещо
повече, Софийски университет дори
организира краткосрочни курсове
за модулно обучение по физическо
възпитание и спорт?! Та къде отива
смисълът от 4-годишна програма, след
като само за няколко седмици, срещу
определена сума, може да си осигуриш
правоспособност да практикуваш
професиите учител и треньор?
Осъзнавайки кадровата, а и финансовата заплаха за предстоящата година,
ръководството на Национална
спортна академия реши да подходи
по различен и атрактивен начин
в кампанията си по набиране на
студенти. Именити спортисти,
преподаватели в университета и
студенти се включиха в мащабната,
обхванала цяла България акция, срещайки се с ученици – потенциални
бъдещи кадри на НСА (сн. 1).
Основни акценти по време на
посещенията се поставиха върху
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учебните програми и специалности,
възможностите и привилегиите,
които имат учениците от спортните
училища (не се явяват на приемни
изпити), сроковете и начините за
подаване на документите за кандидатстване, базата на академията,
социалния живот и студентските
права. Присъстващите навсякъде
показаха силен ентусиазъм и интерес, задаваха конкретни въпроси,
което допринасяше за протичането
на обширна и полезна за тях дискусия. Зрелостниците получиха
информационни материали, а найактивните, справили се успешно със
„закачливите“ въпроси на лекторите,
заслужиха и подаръци – шапки и
тениски със знака на НСА.
Лице на кампанията беше олимпийската шампионка Тереза Маринова
(сн. 2). Тя посети Плевен, Велико
Търново и Враца, а дискусиите с нея
предизвикаха огромен интерес сред
бъдещите зрелостници, спортисти
и преподаватели. „На мен ми е много
лесно да убеждавам тези, които
завършват, да продължат своето
образование в спорта. Тези ученици
са избрали да се занимават със спорт
и няма по-логично нещо от това
да продължат образованието си
в тази област. И още по-хубаво е
това да стане в НСА, защото това
е лидерът в спортното образование
у нас“, сподели лекоатлетката пред

БНР по повод полезните визити.
А дали те наистина бяха успешни и
полезни? За децата – със сигурност!
Възможността за среща с „големи“
шампиони от една страна, с водещи
лица на спортната наука от друга и
със студенти, които съвсем скоро са
били още зад ученическите чинове
от трета, няма как да не донесе
позитиви и вълнение. Личният
контакт подпомага асоциирането
с тези хора и в допълнение с
полезната информация, която
носят, се създава една силна връзка,
предпоставка за бъдещи съвместни
дейности. Това е начинът, да. Това е
начинът, по който в съзнанието на
младежите да се „внедри“ идеята, че
физическото възпитание и спортът
са неизменна част от процеса на
изграждането ни като личности
(сн. 3). Самите младежи пък трябва
да внедрят идеята в практиката. За
да го направят, обаче, трябва да са
качествени специалисти, а такива не
се става с „няколкоседмичен курс по
спорт“. Изисква се лична амбиция
и упоритост от едната страна, а от
другата качествен учебен процес,
отдадени преподаватели и поле
за изява, а Национална спортна
академия „Васил Левски“ е мястото,
което предлага всичко това, в името
на спорта и неговия престиж.
Теодора СЛАВОВА

Сн.3
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Gaudeamus igitur
за 75-и път
Н

а 18 септември НСА „Васил Левски“ откри новата учебна
година с тържествено събрание, започнало по традиция
със студентския химн. Водещ на церемонията бе зам.-ректорът по учебната работа доц. Николай Изов, в присъствието и на
останалите от ръководството: ректора проф. Пенчо Гешев, зам.ректора по научна и международна дейност проф. Татяна Янчева,
зам.-ректора по качество на обучението и акредитация проф. Апостол Славчев и помощник-ректора проф. Кирил Андонов.

Аула максима отново се оказа тясна да побере всички желаещи да
присъстват на старта на новата учебна година

На церемонията бяха и деканите на Треньорски факултет
– проф. Красимир Петков, Учителски факултет – проф. Огнян
Миладинов, Факултет по кинезитерапия, туризъм и спортна
анимация – доц. Иван Мазнев
и техните заместници – доц.
Цанко Цанков (УФ) и проф. Даниела Любенова (ФКТТСА).
В приветствието си към Академичната общност ректорът
проф. Гешев подчерта, че това,
което обединява всички възпитаници на НСА, е „грижата за
здравето на нацията ни“.
Сред официалните гости бяха
зам.-министърът на младежта и
спорта г-жа Ваня Колева, ректорът на НСА от 2003–2012 г.
проф. Лъчезар Димитров, членът на Парламентарната комисия по въпросите на децата,
младежта и спорта г-н Иван
Ченчев, областният управител
на гр. Перник г-жа Ирена Соколова, кметът на район „Студентски“ г-н Димитър Дилчев,
председателят на Държавната
агенция за закрила на детето
г-жа Офелия Кънева, директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Щаба на отбраната бриг.
ген. Емил Шошев, ген.-секретар
на Българския олимпийски комитет г-н Белчо Горанов.

Сред получените многобройни поздравителни адреси са
приветствия от председателя
на Комисията по образованието и науката в НС г-жа Милена
Дамянова, министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, министъра на здравеопазването проф. Николай
Петров, кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, министъра на туризма г-жа
Николина Ангелкова, началника на Отбраната ген.-лейтенант
Андрей Боцев и др. Поздравителен адрес от Националното

представителство на студентските съвети прочете зам.-председателят Габриела Наскова.
Първокурсници в специалността „Художествена гимнастика“ на ТФ са няколко от
новите „златни момичета на
България“ – Лаура Траатс, Невяна Владинова, Катрин Тасева и Бранимира Маркова. Те,
както и обещаващият талант
в ски-алпийски дисциплини
Алберт Попов, получиха студентските си книжки лично от
ректора, заедно с класиралите
се с най-висок успех в трите факултета. Веселина Атанасова от
специалността „Кинезитерапия“ е първокурсникът са найвисок бал (23,60) във ФКТТСА
на НСА. Ванеса Найденова от
специалността „Художествена
гимнастика“ е с най-висок бал
(23,54) в ТФ, а Ангел Желев (бал
22,55) е отличникът на УФ.
Общо 700 са първокурсниците,
които ще се обучават в бакалавърските програми по трите
професионални направления:
„Спорт“, „Обществено здраве“ и
„Педагогика на обучението по
физическо възпитание“. От тях
95 ще следват в задочна форма.
Сред новостите през настоящата академична година, са специалностите „Кондиционна подготовка“, „Инструктор по йога“
и „Треньор по бойно-приложна
физическа подготовка“. Общо
62 са видовете спорт, които се
изучават в НСА.
Академията започна учебната
година и с обновена спортна

Психологът на националките по художествена гимнастика
проф. Татяна Янчева, тук в качеството си на зам.-ректор,
приветства част от новите „златни момичета“ на
България като първокурснички

база. С финансовата подкрепа
на ММС беше подновена лекоатлетическата писта на централния стадион, а със собствени средства бяха реновирани
баскетболната зала и входната
арка, която отскоро е с красиво
нощно осветление. Предстои
основен ремонт на сградата на
ул.“Гургулят“, където се помещава ФКТТСА.
Тържеството приключи с водосвет и „Многая лета“ за всички присъстващи.

Бербатов: „Нека
младите си кажат:

щом може той, мога и аз”

С

пециален гост на събитието бе Димитър Бербатов, който получи
дипломата си за бака лавър по
спортен мениджмънт от ректора проф. Пенчо Гешев. Бе
удостоен и с почетния медал
за утвърждаване авторитета
на НСА за дейността му като
основател на едноименната
фондация и заради значимите
му спортни успехи в прослава
на България.
Бербатов поздрави първокурсниците от трибуната, като
им пожела да се възползват от
възможността да се обучават
при най-добрите преподаватели и да учат упорито. „Аз се
опитвам да давам пример на
младите и те да се замислят,
и да си кажат: „щом може той,
значи мога и аз!“, заяви футболната звезда.
„С тази диплома мога да бъда
управленец, добави още той и
продължи сетне с темата, превърнала се в централна новина
за медиите този ден: Дали мога
да застана начело на БФС? Да,
аз мога да бъда и министър с
тази диплома, нали? Трябва
да се целим високо, но всичко с
времето си.. Догодина ще бъда
на 37 години и полека-лека приключвам с футбола.
Впоследствие с инструментите, които имам, в случая моята диплома, ще ми помогнат,
ако реша да се занимавам с управление, или мога да поискам
да съм министър”.
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Доц. Димитър Илиев: „Съветвам младите
да изберат работа, която
им носи удоволствие!”

Той е един от най-популярните автомобилни сътезатели,
петкратен първенец в родния рали шампионат (2000, 2001,
2006, 2007 и 2008 г.). Гордее се с факта, че е един от тримата
българи, печелили най-престижната надпревара у нас - Рали
България през 2007 г. (победители са още Илия Чубриков - 1971 г.
и Крум Дончев - 2008 г.). Състезава се в Европейския шампионат
за тима на „БТК ADSL Рали Тим“ (по-късно преименуван на
ВИВАКОМ Рали Тим), със състезателен автомобил Мицубиши
Лансер Ево 9, Група N. От сезон 2010, екипът получава много
модерната и атрактивна кола - Шкода Фабия S2000. Доц.
Димитър Илиев е преподавател и в НСА „Васил Левски”, катедра
„Технически и ледени спортове”

— Как започнахте да се занимавате с автомобилизъм?
— Израснах в сферата на този спорт, защото баща ми се занимаваше с атомобилни състезания и аз имах шанса да пътувам с него. В
онези години нямаше много развлечения за децата. Повечето играеха по дворовете или караха колелета, а аз имах възможност да
се докосна до автомобилите. Това ми повлия много и събуди в мен
огромна любов към атомобилизма.
— Как се чувствахте на първото си състезание?
— Никога няма да забравя как пътувах натам, много притеснен, с
редица въпросителни в себе си. Усещах вътрешно раздвоение дали
това, което съм тръгнал да правя е редно или не. Стартирах с много
колебания, но се представих добре. Бях много внимателен и не допуснах някакви сериозни грешки.
— Какво е усещането да сте първия български пилот участвал в
Световния рали шампионат?
— Не харесвам тези терминологии – първият българин и други
подобни, все едно ние сме някаква изостанала нация, която върви
много по назад от всички останали. Ние по нищо не отстъпваме на
всички останали. Да, действително имах възможност да участвам
в Световното. За мен това беше много интересно и преживях вълнуващи моменти там. Видях един нов свят на автомобилния спорт,
нещо което бях гледал само по телевизията. Никога няма да забравя
тези мигове, особено първите ми ралита, оставили са много траен
положителен отпечатък в мен.
— Защо точно вашата кола беше продадена на един от най-добрите пилоти в Европа – Фреди Лоикс?
— Това по-скоро няма някаква зависимост, просто така се случи.
Неговият мениджър намери нас, знаеше че колата е успешна, както
и колко победи имаме с нея. Дойде, огледа я, изпробваха я и я взе.
— Кой е бил най-трудният ви момент в кариерата?

— Те не са един или два. Много са. В нашия спорт са големи разочарованията, когато преживееш тежка катастрофа. Това се отразява
изключително тежко и върху финансовото състояние на отбора, а
човек трудно преживява този тип разочарования. Аз съм имал не
един или два тежки инцидента, следователно съм преодолявал
кризата след това с много трудности. Но в живота всеки човек има
трудни моменти, идеята е как ти гледаш на тях. Трябва да е философски и да се изправиш след като паднеш, защото лесно става.
— Защо решихте през 2013 г. да сложите край на кариерата си?
— Нямаше някаква конкретна причина. Но прецених, че съм в автомобилните състезания от далечната 1994 г. Това е изключително
дълъг период за такива надпревари. Може би малко се уморих, някак си загубих ентусиазма от това, което вършех и реших че щом
вече слагам каската без вълнение, значи е време да приключвам. Аз
съм на мнение, че човек трябва да прави неща само, които му доставят удоволствие и харесват.
— Кое е по-лесно – да управлявате кола с над 200 конски сили
или да преподавате на студенти в НСА?
— Така поставен въпросът не може да има конкретен отговор и ще
ви кажа защо. Защото двете неща са много различни. Първо, когато
човек управлява състезателен автомобил, той трябва да изпадне в
състояние на много дълбока концентрация и да може да я запази
за дълъг период от време. А като работиш с хора виждаш, че няма
двама еднакви човека, за всеки трябва да намираш индивидуален
педагогически подход, за да можеш да му бъдеш полезен конкретно
на него. Аз съм късметлия, защото и двете са интересни и на мен
винаги ми е било приятно да върша работата си. Сега е моментът да
направя един призив към младите хора – изберете си работа, която
ще ви доставя удоволствие, защото ще я вършите всеки ден.
Кристиян ЙОРДАНОВ и Иван СТОИЦЕВ, III курс

Жан Тод е новият
Доктор хонорис кауза на НСА

П

резидентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) бе удостоен
с титлата Доктор хонорис кауза на НСА „Васил Левски” на тържествена церемония в Аула „Максима“, състояла се на 6 юли.
Жан Тод е бивш френски автомобилен рали състезател и екс мениджър на легендарния тим от Формула 1 - Ферари. В София бе по покана на Съюза на българските
автомобилисти, който чества своя 60-годишен юбилей. Годишнината съвпада и с
още две знакови събития: 60 години сектор „Автомобилизъм“ в НСА, както и 75тия юбилей от създаването на Спортната академия. След приемането от ректора
на НСА проф. Пенчо Гешев на символите на почетното звание Жан Тод изнесе
своята първа академична лекция на тема „Социалната отговорност на спортните
шампиони и организации по примера на кампаниятана ФИА - 3500 живота“.
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Проф. Никола Попов: „Очаквам в бъдеще НСА да грее като слънце
за доброто на физическата култура и спорта,
за доброто на България”
Уважаеми, проф. Попов, в далечната 1984 г. във вестник ВИФ е публикувано интервю с Вас под
надслов: „Иска ми се моят Еверест да предстои занапред…“ Интервюто е взето от проф. Юлия
Мутафова, която по това време е гл. ас. в катедрата по „Психология, педагогика и социология“.
Днес, нещата са коренно променени. От 1995 г. ВИФ е Национална спортна академия „Васил
Левски“; факултетът по Обществени професии е закрит; в. ВИФ не се издава, а много от структурите на училището са изцяло преобразени. Но има нещо, което е непроменено: Вие продължавате да сте неделима част от Академията, макар че идвате по-рядко, че обществената Ви
дейност не е така изявена.
В изданието, който излиза в момента в НСА – в. „Спорт“, има една рубрика „Пожелахте да ви
срещнем“. За поредния брой мнението на редакционната колегия бе единодушно, че трябва да ни
Факсимиле на интервюто на проф. гостувате Вие. Предлагаме да повторим въпросите зададени Ви преди повече от 30 години, а в
Никола Попов със същите въпроси края да споделите мисли и да направите пожелание към Академичната общност в навечерието
публикувано във в. ВИФ през 1984 г. от 75-ата годишнината на НСА.
• Вашият идеал за земно щастие?
• Какво очаквате от бъдещето развитие на Академията?
• НСА има богата история. Върви по своята пътека вече 75 лета. • На нашата планета Земя страдащите и нещастните са милиони.
През тази година аз също имам личен юбилей – навършвам 60 го- И тъй върви светът. Моята мечта е за едно хармонично земно общедини педагогическа, преподавателска и научна дейност. От юби- житие, където хората да се гледат в очите с добро и да се радват един
лейните 75 години на Академията само през първите 16 от тях на друг.
нямам лично присъствие. А след 1970 г. бях член на Академичния • Идеалът Ви за лично щастие?
съвет без прекъсване, десет години и на Ректорския съвет. Казвам • Добрите човешки взаимоотношения, а аз колкото мога, да правсичко това, защото без да се познава историята на НСА, не може вя добро. А, когато не успявам, натъжавам се. От Съюза на учените
да се очертава бъдещето. В Академията има коридор с лицата на в България поискаха от мен (като председател на секция към Сънаши възпитаници, прославили България на олимпийски игри и юза) да представя човек от Академията за член-кореспондент на
на световни първенства. Това е много добре. Но защо няма кът на БАН. И решихме това да е проф. Р. Петров. Проучих научните му
онези наши преподаватели и служители, оставили трайна диря, публикации (не само учен със световна популярност, но и истинвсеки един от тях и като личност: Веселин Темков, проф. Н. Манче- ски енциклопедист) и го докладвах на събрание на БАН. Бяхме още
ва, Н. Аладжов, проф. И. Илиев, Станка Виденова, Лидия Ачкова, трима докладчици, а мястото е едно. Съвсем малко не достигна той
проф. Р. Петров. Не е необходимо всички да изброявам. Хубаво е да бъде избран – не присъстваха всички членове на секцията. ВиНСА да приема правилник и утвърди подходящи прояви, за да може наги ми става тъжно, когато си спомня този неуспех. Личното ми
академичната общност да изказва своята признателност, уважение щастие е да допринеса за успеха на колегите си, на другия.
към тях. Очаквам Академията да се развива и като книжовен цен- • Кое Ви отблъсква, отвращава у човека?
тър. Изданията на НСА ПРЕС могат да се даряват на читалища и • Винаги гледам на човека с добро. Понякога сигурно съм наибиблиотеки, могат и да се продават в някоя централна книжарница вен. Отвращават ме демагогията и предателството. Изглежда прес договор. Убеден съм, че чрез разпространението на научната кни- дателите нямат свършване.
жнина ще се утвърждава авторитетът на Академията. За това да се • Вашият девиз?
ангажират и медиите. Очаквам в бъдеще НСА да грее като слънце за • Струва ми се, че този въпрос е станал журналистическо клише.
Човек върши няколко дейности или както казваме психолозите,
доброто на физическата култура и спорта, за доброто на България.
• Вашето любимо занимание след напускането на Академията? изпълнява няколко социални роли. Като преподавател моето ръ• Въпросът е зададен неточно. Никога през тези шест десетиле- ководно начало е било да бъда толерантен към студентите, да им
тия не съм напускал НСА. И в момента работя на граждански дого- прощавам лудориите. Като човек, който работи в различни общновор. Не вземам тази учебна година часове, но изпитвам закъснели сти следвам правилото да общувам с колегите си на равноправна
студенти, консултирам докторанти и колеги, участвам в заседани- основа, вън от йерархическите рамки.
ята на катедрата. Удоволствие за мен е, че през последните 5–6 го- • Покорихте ли своя „Монт Еверест“?
дини можех да напиша и издам няколко монографии. Психологи- • Човек винаги се надява да постигне нещо повече.
чески поглед към някои проблеми на обществото и спорта (2010); Благодаря Ви, проф. Попов, благодаря и от името на цялата акаЗа културата на физическата култура и още нещо (2015); Психоло- демична общност на НСА „Васил Левски“, благодаря Ви и от името
гията: с очи към себе си, с очи към света, с очи към спорта (2016). В на всички Ваши възпитаници и приятели! Аз съм един от тях и за
момента под печат е друга книга, посветена на психическото здраве сетен път се убеждавам, че при всяка среща има какво да научим от
и на здравето на здравите хора. А що се отнася до другото любимо Вас. От сърце желаем крепко здраве, нови срещи и приятели и винаги
занимание като хоби, колекционирам мисли на забележителни и да бъдете така искрен и вярващ в доброто.
Проф. Цветко ЦВЕТКОВ
велики хора. Имам вече 10 тома в ръкопис.

Шамил Тарпищев вече е
„Почетен професор“ на НСА

Президентът на Руската федерация по тенис и член на Международния олимпийския комитет Шамил Тарпищев бе удостоен със званието „Почетен професор“ на Национална спортна академия „Васил Левски“, а мотивите за това решение са изключително сериозния принос и заслуги на г-н Тарпищев за развитието на тениса в световен мащаб.
Шамил Тарпищев е едно от светилата в световния тенис. Бил е треньор на националния отбор на
Русия мъже и жени в продължение на 20 години, като под негово ръководство те печелят 26 златни
медала от европейски първенства. През 1974 г. и 1976 г. извежда страната си до полуфинал за Купа
„Дейвис“, а през 1978 и 1979 г. достига тази фаза и с тима за „Фед къп“.
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Уважаеми читатели, както ви анонсирахме в
миналия брой, днес ще ви представим и успешните
участници от НСА в паралимпийските игри.

Елена Узунова - нежното
копие на леката атлетика

Елена Узунова и треньорът
Иван Стойков на базата на НСА
Мъничка, нежна и плаха. Такава изглежда Елена Узунова, когато не
е в сектора за хвърляне на копие. А, каква е всъщност ли? Тя е боец,
тя е сила, тя е кралицата на своя бал, тя е световна рекордьорка.
Още от ранна детска възраст Елена се среща с най-голямото си предизвикателство, когато заради лекарска грешка губи част от слуха
си. Но благодарение на майка си Лени започва да тренира лека атлетика от 12-годишна. В началото родената през 1992 г., Елена тръгва
с петобой, а по-късно се специализира в хвърлянето на копие. Преди постъпването си в НСА има постижение от 43.98 метра, като
тогава работи с треньора Валентин Осев в Петрич.
През 2013 г. наставник на състезателката вече е Иван Стойков, който
надгражда постигнатото и успехите не закъсняват. Две лета по-късно на Европейското първенство по лека атлетика за глухи в полския
град Бидгошч Елена печели златото поставяйки нов световен рекорд,
изпращайки уреда на 47.23 м. По-малко от 10 дни след това Узунова
взема участие в Балканиадата за мъже и жени в Румъния. Там се класира на 6-то място, но подобрява собствения си рекорд, постигайки
резултат от 48.55 м. Но не това е върховото й постижение. То е 48.95
метра, което е и най-доброто на планетата! Тогава разкрива и формулата за успеха: „Тренирам по два пъти на ден. Конкуренцията пък
никога не ме е плашила, напротив, дава ми стимул, за да направя подобри резултати. Знам, че всички мои съпернички се подготвят много
сериозно и всяка иска да е номер едно, но винаги давам всичко от себе си,
за да се чуе българският химн след края на състезанието”.
На следващата година това отново се случва, след като е покорен и
световния връх. Тя печели златото на Първенството на планетата в
Стара Загора. През 2017 г. Лени
е фаворитът на страната ни за
медал и от Олимпийските игри
за глухи в Самсун, но заради
травма на рамото записва резултат от 43.65 м, който я класира
на 4-то място.
Паралелно с тренировките
за „големите” състезания тя е
и студентка в НСА, с профил
„Треньор по лека атлетика”.
Мъничка, нежна и плаха, вече
едва ли бихте си помислили, че
Елена е такава, след като знаете
постиженията й.
Деница ДЯНКОВА
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Денислав Коджабашев: „Искам да
вдъхновявам хората!“

Той се състезава, както при параспортистите, така и при здравите и не спира да печели. Надбягва се, както със себе си, така и със
съдбата. Роден е без дясна китка, но това не му пречи да побеждава – с
талант, хъс и упорит труд. Двукратен сребърен медалист от европейски първенства за хора с увреждания, пети на Паралимпийсите
игри в Рио, притежател на титлата от световните игри в Сочи.
Ще ви представим момчето, което се превърна във фактор не само в
Европа, но и в света – Денислав Коджабашев.
• Денислав, да те върнем назад – кога и защо започна да се
занимаваш с тенис на маса?
• Баща ми е човекът, който ме
запали. Той ме заведе в спортната зала във Варна, а там треньорите от клуб СКТМ ме забелязаха. Така стартира моят път.
• В кой момент спорът от
„игра“ се превърна в „цел“?
• Когато едно дете започне да
се занимава с даден спорт – в началото трудно ще осмисли, колко
сериозно може да бъде това. В един
момент, когато постигнеш първата
си точка на състезание, след това
и победа, а после започнеш да печелиш и медали, тогава усещаш,
че искаш да си сред най-добрите.
Сетне започваш да тренираш по
съвсем различен начин.
• За втори път се качи на
почетната стълбичка на Европейско първенство за хора с
увреждания. Как би обобщил
поредния си успех?
• Щастлив съм от това, което постигнах. Утвърдих се като
един от най-добрите състезатели
за хора с увреждания на Стария
континент. Много е трудно, когато постигнеш даден успех, да
го защитиш и да докажеш, че не е
случаен. През 2015 г. на Европейския шампионат в Дания, когато
спечелих първия си медал бях
страшно щастлив. Сега отново успях да завоювам сребърно
отличие и доказах на себе си, че
мога да бъда постоянен и борбен.
• Състезаваш се и при здравите, и при паралимпийците.
Къде се чувстваш по-комфортно?
• И в двете ситуации се
чувствам добре. През 2014 г.
започнах да се състезавам при
паралимпийците и в началото
ми беше доста дискомфортно.
Трябваше да играя без протезата, която използвам за подхвърляне на топчето при сервиз и
за баланс на тялото по време на
игра. Всичко започна от нулата
за мен… Започнах да тренирам
подхвърляне на топчето с лявата ръка, докато държа и хилката.

Тренирах и без протеза, за да
свиква тялото. И ето, че в даден
момент всичко това ти се отплаща и разбираш, че си заслужава.
• Минавало ли ти е на ум да
се откажеш през годините?
• Имало е моменти, когато ми
писва от всичко и съм бил на косъм да се откажа. Винаги съм си
казвал, че всеки човек е роден да
се занимава с нещо определено
и трябва да инвестира време и
средства в него. Да се развива и
да бъде сред най-добрите. В моя
случай, както се казва „Бог дал,
бог взел“. Явно ми е дал дарбата да
бъда тенисист на маса, да постигам
много високи резултати и да живея
с този спорт, който съм започнал
преди 15 години. Когато ми е било
тежко, просто сядам със себе си
и правя равносметка на нещата,
ставам и продължавам.
• Колко е важно да намериш
баланса между доброто образование и успешния спортист?
• За един спортист образованието е много важна част в живота,
тъй като след приключването на
спортната си кариера, трябва да
се занимаваш с нещо. Повечето
успешни състезатели започват
да учат към края на спортната си
дейност, поради липсата на време.
Аз успявам да балансирам между
двете и се надявам след време да
направя спортен комплекс, от който да излязат много шампиони.
Също така бих се кандидатирал
за председател на федерацията
• Какво си пожелаваш занапред?
• Най-вече да съм здрав и
всички около мен. Искам да постигам все по-големи успехи, за
да радвам и вдъхновявам хората.
Станимира АТАНАСОВА,
ІІІ курс
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шампионският ни живот

Неизброми са и този сезон
спортните успехи на нашите
студенти. Затова ще ви представим само една малка част
в следващите редове.
Отборна купа по борба
Рекорден брой медали завоюваха представителите на НСААкадемик в Сливен на Държавен лично-отборен шампионат
по борба. Общо 19 е техният
брой за класическия и свободния стил при мъжете и жените!
Нашите състезатели станаха
първи в отборното класиране
при класиците със 70 точки, а в
свободния стил с 63 т. (сн. 1).
НСА запази титлата по Ръгби 7
НСА е новият-стар шампион на
България по Ръгби 7, след финалите на ДП в Бургас с участието
на 9 клуба. След чудесна игра,
отборът ни се наложи над „Академик“ и „Берковица“ в груповата фаза на турнира и още по
категорично във финалите над
габровския „Янтра“ и РК „София“. Това е 17-та поредна титла
от общо 22 за клуба (сн. 2). Успехът бе дебютен за играещия наставник Петър Николов – студент ІV курс. НСА е Абсолютен
първенец в ръгби-7, след като и
жените спечелиха своята 18-та
титла порано през сезона.
Шампиони в гимнастиката
Съставът на НСА стана държа-

вен първенец на републиканското по спортна гимнастика,
състояло се в „Арена Армеец“.
Шампиони са Емил Стоименов,
Светослав Ангелов, Димитър
Бардарски и Добромир Стойнев.
5 медала от силен турнир
Отборът на НСА по борба
представи България на силния
международен турнир „Македонски бисер“, който се проведе
в Щип. Нашите студенти спечелиха една титла и общо четири
медала. Със злато се окичи Мехмед Гази при 86-килограмовите, сребро взеха Хюсеин Ахмед
(70 кг) и Пресиян Михов (74),
а бронз спечели Йордан Кунгалов (86). Пети остана Петър Савков в кат. до 97 кг (сн. 3).
Футболистките ни пак с Купата
Женският отбор на НСА „Васил Левски“ спечели Купата на
България по футбол след победа с 3:1 във финала срещу ЛП
„Суперспорт“ (София). Това е
пореден трофей за момичетата
на Станислава Цекова, които
преди това спечелиха и своята
14-та титла от Държавното първенство и по този начин направиха нов дубъл (сн. 4).
Злато и от конен спорт
Студентът от ІІІ курс ТФ, Бранимир Кръстанов се класира
първи на престижния международен турнир по всестранна

Сн.6

Сн.5
езда (Олимпийска дисциплина по конен спорт), провел се в
Арбанаси. В проявата участваха
състезатели от 6 страни(сн. 5).
Отличия за борците ни от ЕП
Възпитаникът на НСА Николай Байряков спечели бронзов
медал на ЕП по борба в Нови
Сад. В решителна битка за отличието в кат. до 85 кг класически
стил петият от Олимпиадата в
Рио българин надви с 2:0 точки Еерик Апс (Естония). Тайбе

Юсеин пък стигна до сребърото
в категория до 63 кг (сн. 6).
Първи и по шахмат
Любомир Данов спечели безапелационно и еднолично държавната титла по блиц за 2017 г.
със 7 т. След него останаха гросмайсторите националът Момчил Николов и класическият
шампион Мариан Петров, както и напористият бъдещ гросмайстор Ивайло Енчев.
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Сн.3
Сн.4

Сн.2
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