
 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА “ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” 

unss_sport@unwe.bg;  unss_sport@abv.bg; тел.: 02/862-88-92; 02/960-9074 

 
ПОКАНА  

ЗА КРЪГЛА МАСА 

27 ноември (петък) 2020 г. 

на тема:  

 

„100 ГОДИНИ УНСС - РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ  

НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В БЪЛГАРСКИТЕ 

УНИВЕРСИТЕТИ, СВЕТОВНИЯТ ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД 

СТУДЕНТСКИЯ СПОРТ“ 
 

под патронажа на ректора на УНСС  

проф. д-р Димитър Димитров 

 
Уважаеми колеги, 

 Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящата научна проява - кръгла 

маса, организирана от катедра „Физическо възпитание и спорт“. На нея ще се разискват 

въпроси, свързани с развитието на физическото възпитание и спорта в българските 

университети. Ще посочим добрите примери в нашата работа, както и съпътстващи 

проблеми и начина на разрешаването им. Надяваме се на полезна и ползотворна 

дискусия. Нека обединим усилията си за развитието на университетското физическо 

възпитание и спорт. 

 

Програма на кръглата маса 

 
Дата: 27 ноември (петък), 2020 г. 

12.00 - 13.00 ч. - Регистрация 

13.00 - 14.00 ч. - Зала „Тържествена”- Откриване на кръглата маса и приветствия 

14.00 - 17.30 ч. - Зала „ Научни съвети” – 2032 „А” - работа по темите на кръглата маса 

  

Работни теми: 

  

1. Състоянието на физическото възпитание и спорт в българските университети 

(презентации по темата, изказвания); 

Дискусия 



2. Световният опит във физическото възпитание и спорт в университетите 

(презентации по темата, изказвания) 

Дискусия 

3. Перспективи пред студентския спорт (презентации по темата, изказвания) 

Дискусия 

 
15.15 - 15.45 ч. - Кафе-пауза 

17.45 ч.             - Коктейл 

 

Време за презентации и изказвания по темите на кръглата маса: 8 - 10 мин. 

 
Финансови условия: 

Такса за участие: 20 лв. 

Таксата се заплаща при регистрацията или по банков път, за което се издават фактури. 

Банкова сметка на УНСС: 

Банка: БНБ 

BIC на БНБ: BNBGBGSD 

IBAN: BG03BNBG96613100174601 

 

Таксата включва символи за 100-годишния юбилей на УНСС, папки с материали, 

публикуване на дискусията на диск, кафе пауза и коктейл. Организаторите не поемат 

нощувки на участниците. 

Адрес за заявяване на участие в кръглата маса: 

София 

Студентски град 

УНСС  

Катедра „Физическо възпитание и спорт”  

е-mail: unss_sport@abv.bg; unss_sport@unwe.bg   

/ тел: +359 (2) 8628892; 02/960 90 72 

 

За контакти: 

 доц. д-р Спас Ставрев                    -              0889788861 

 доц. д-р Лариса Касабова              -              0888369952 

 ст. преп. д-р Ралица Арсова          -              0887215964 

 

*При заявено желание може да съдействаме за намиране на хотел. 

 

 

Доц. д-р Спас Ставрев 

Председател на организационния комитет  

mailto:unss_sport@abv.bg

