
История на спорта в УНСС
На 27 ноември 1923 г. в УНСС е основан първият студентски спортен клуб в България,
с който е поставено началото на организирания студентски спорт в нашата страна. В
първите години спортният клуб развива три вида спорт – футбол, туризъм и танци. За
негов първи председател е избран А. Пигулев.
В началото спортните занимания  се провеждат във физкултурния салон на ул.”Екзарх
Йосиф”,  в  басейна  на  градската  минерална  баня  и  на  открито  на  терените  на
“Колодрума”  в  Борисовата  градина”.
На 8 март 1954 г. е създадена катедра по физкултура, чийто временен ръководител е
ст. преп. Драган Господинов.
От началото на самостоятелното си съществуване през 1954 г. до 2010 г. катедра
“Физическо възпитание и спорт”е имала в своите ръководства все утвърдени в своята
си дисциплина преподаватели-спортисти.
Ръководители на катедрата са били: Драган Господинов (1954-1981 г.);  доц. Иван
Несторов (1981-1994 г.); Светлана Цонева (1994-1996 г.); Надя Недялкова (1996- 2003
г.); м.с. Петър Иванов (2003-2009 г.) и м.с. Спас Ставрев (2009 г. и в момента).
Не по-малко известни спортисти са и редовите преподаватели в катедрата.  След
създаването й в нея, заедно с първия й ръководител - Драган Господинов (волейбол и
ОФП),  са  назначени  Калина  Василева,  специалист  по  спортна  и  художествена
гимнастика, Петко Лашев (плуване), Любен Дървов, змс Ангел Колев (лека атлетика),
мс  Димитър  Самсаров  (футбол),  змс  Димитър  Захариев  и  Цветана  Берковска
(волейбол).
След увеличаването на броя на студентите се привличат нови преподаватели. През
1965-1975 г.  са  назначени змс  Александър Ангелов  (хандбал),  змс  Георги  Панов
(баскетбол), змс Виктория Колчева (волейбол) Иван Несторов (плуване и ЛФК), змс
Нитула  Борисова  (баскетбол),  проф.  Сима  Черногорова  (ЛФК).  През  1977  г.  към
катедрата  се  присъединяват  змс  Боян  Мошелов  (волейбол),  Борис  Сеченски 
(баскетбол, спортна гимнастика и ОФП), доц. Кунка Карагонова (ОФП) доц. Живка
Петкова (ОФП), Димитър Димитров (Пиката) [8]  .
От 1977 до 1995 г. в състава на катедрата влизат млади преподаватели: змс Георги
Стойковски (лека атлетика), проф. Георги Щерев (туризъм и ски), Христо Кутровски
(тенис),  Надя Недялкова (туризъм и ски,  каланетика,  тенис),  Петър Шошев (ОФП,
фитнес),  мс Лиляна Млякова (ОФП, фитнес),  Светлана Цонева (плуване),  Цветан
Владайчев  (футбол), мс Кирил Германлиев (хандбал, тенис),   Анастасия Ваташка
(каланетика,  ориентиране),  мс Петър Иванов (волейбол),  Борис Минчев (футбол),
Антоанета Чергиланова (тенис),  Мария Трифонова (художествена гимнастика).
През втората половина на 90-те години на ХХ в. в катедрата са назначени мс Спас
Ставрев (баскетбол), Лариса Касабова (баскетбол), Севдалина Стоянова (гребане,
плуване),  Ася  Рамизова  (аеробика-напуска  след  един  семестър),  Ралица  Арсова
(волейбол), Иван Стоилов (футбол), Елена Монева (тенис на маса), Надя Цветкова 
(аеробика), Екатерина Тошева (фитнес, лека атлетика) [8].


