
 

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕН.ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ” 
1113 София, бул. „ Асен Йорданов” №2, тел: 8703481, 

e-mail: su_gvs_sofia@abv.bg 

        
ДОПУСНАТИ  УЧЕНИЦИ ДО РЕДОВНА СЕСИЯ НА 2020 / 2021 УЧ. ГОДИНА 

№ Име, презиме, 

фамилия 

Клас Предмети 

1. Магдалина 

Стоянова Стаменова 

(спортна стрелба) 

8.клас Български език и литература, Английски език, Математика, Информационни 

технологии, История и цивилизации, География и икономика, Философия, Биология и 

ЗО, Физика и астрономия, Химия и ООС, Предприемачество, Учебна практика: 

Спортна подготовка по вид спорт 

    

2.  Йоан Атанасов 

Борносузов 

(футбол) 

10.клас Български език и литература, Английски език, Чужд език, Математика, 

Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, 

Философия, Биология и ЗО, Физика и астрономия, Химия и ООС, Икономика, Теория 
на спортната тренировка, Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт, 

Учебна практика: Спортна подготовка по вид спорт, Производствена практика 

3. Иван Любенов 

Ранков 

(гребане) 

10.клас Български език и литература, Английски език, Немски език, Математика, 

Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, 

Философия, Биология и ЗО, Физика и астрономия, Химия и ООС, Икономика, Теория 

на спортната тренировка, Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт, 

Учебна практика: Спортна подготовка по вид спорт, Производствена практика, 

4. Димитър Любенов 

Ранков 

(гребане) 

10.клас Български език и литература, Английски език, Немски език, Математика, 

Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, 

Философия, Биология и ЗО, Физика и астрономия, Химия и ООС, Икономика, Теория 

на спортната тренировка, Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт, 

Учебна практика: Спортна подготовка по вид спорт, Производствена практика 

    

5. Денислава 

Венциславова 

Глушкова 
(лека атлетика) 

11.клас Български език и литература, Руски език, Математика, Гражданско образование, Чужд 

език по професията – Английски език, Теория на спортната тренировка, Теория на 

физическото възпитание, Педагогика, Анатомия на човека,  Нормативно-правна 
уредба на физическото възпитание и спорт в Република България, Теория и методика 

на спортната подготовка по вид спорт, Биомеханика и биомеханичен анализ на 

физическите упражнения, Биохимия на физическите упражнения, Теория и методика 

на кондиционната подготовка, Спортна психология, Учебна практика: Спортна 

подготовка по вид спорт, Производствена практика 

6. Васил-Александър 

Десиславов Колев 

(волейбол) 

11.клас Български език и литература, Немски език, Математика, Гражданско образование, 

Чужд език по професията – Английски език, Теория на спортната тренировка, Теория 

на физическото възпитание, Педагогика, Анатомия на човека,  Нормативно-правна 

уредба на физическото възпитание и спорт в Република България, Теория и методика 

на спортната подготовка по вид спорт, Биомеханика и биомеханичен анализ на 

физическите упражнения, Биохимия на физическите упражнения, Теория и методика 

на кондиционната подготовка, Спортна психология, Учебна практика: Спортна 
подготовка по вид спорт, Производствена практика 

7. Георги Валентинов 

Иванов 

(футбол) 

 

11.клас Български език и литература, Руски език, Математика, Гражданско образование, Чужд 

език по професията – Английски език, Теория на спортната тренировка, Теория на 

физическото възпитание, Педагогика, Анатомия на човека,  Нормативно-правна 

уредба на физическото възпитание и спорт в Република България, Теория и методика 

на спортната подготовка по вид спорт, Биомеханика и биомеханичен анализ на 

физическите упражнения, Биохимия на физическите упражнения, Теория и методика 

на кондиционната подготовка, Спортна психология, Учебна практика: Спортна 

подготовка по вид спорт, Производствена практика 

8.  Иван Иванов 

Марчоков  

(борба свободен 

стил) 
 

11. клас Български език и литература, Немски език, Математика, Гражданско образование, 

Чужд език по професията – Английски език, Теория на спортната тренировка, Теория 

на физическото възпитание, Педагогика, Анатомия на човека,  Нормативно-правна 

уредба на физическото възпитание и спорт в Република България, Теория и методика 
на спортната подготовка по вид спорт, Биомеханика и биомеханичен анализ на 

 



физическите упражнения, Биохимия на физическите упражнения, Теория и методика 
на кондиционната подготовка, Спортна психология, Учебна практика: Спортна 

подготовка по вид спорт, Производствена практика 

9. Александър 

Валентинов 

Марковски 

(футбол) 

11.клас Български език и литература, Руски език, Математика, Гражданско образование, Чужд 

език по професията – Английски език, Теория на спортната тренировка, Теория на 

физическото възпитание, Педагогика, Анатомия на човека,  Нормативно-правна 

уредба на физическото възпитание и спорт в Република България, Теория и методика 

на спортната подготовка по вид спорт, Биомеханика и биомеханичен анализ на 

физическите упражнения, Биохимия на физическите упражнения, Теория и методика 

на кондиционната подготовка, Спортна психология, Учебна практика: Спортна 

подготовка по вид спорт, Производствена практика 

10.  Светла 

Добромирова 

Згурова 

(плуване) 

11. клас Български език и литература, Руски език, Математика, Гражданско образование, Чужд 

език по професията – Английски език, Теория на спортната тренировка, Теория на 

физическото възпитание, Педагогика, Анатомия на човека,  Нормативно-правна 

уредба на физическото възпитание и спорт в Република България, Теория и методика 
на спортната подготовка по вид спорт, Биомеханика и биомеханичен анализ на 

физическите упражнения, Биохимия на физическите упражнения, Теория и методика 

на кондиционната подготовка, Спортна психология, Учебна практика: Спортна 

подготовка по вид спорт, Производствена практика 

    

11. Александра Яворова 

Георгиева 

(волейбол) 

12.клас БЕЛ, Свят и личност, Спортна подготовка – ЗП, Теория и методика на спортната 

тренировка, Теория и методика на физическото възпитание, Английски език по 

професията, Педагогика, Физиология и физиология на физическите упражнения, 

Биохимия и биохимия на физическите упражнения, Нормативно-правна уредба на 

физическото възпитание и спорт в Република България, Спортно-педагогическа 

специализация (Въведение в специалността) – теория, Управление на детско-

юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения, Адаптирана физическа 

активност, Спортна медицина и хигиена, Спортен масаж, Учебна практика по: 
Спортно-педагогическа специализация (Въведение в специалността), Спортна 

подготовка – СИП, Производствена практика 

12. Ерика Василева 

Енчева 

(художествена 

гимнастика) 

12.клас БЕЛ, Свят и личност, Спортна подготовка – ЗП, Теория и методика на спортната 

тренировка, Теория и методика на физическото възпитание, Английски език по 

професията, Педагогика, Физиология и физиология на физическите упражнения, 

Биохимия и биохимия на физическите упражнения, Нормативно-правна уредба на 

физическото възпитание и спорт в Република България, Спортно-педагогическа 

специализация (Въведение в специалността) – теория, Управление на детско-

юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения, Адаптирана физическа 

активност, Спортна медицина и хигиена, Спортен масаж, Учебна практика по: 

Спортно-педагогическа специализация (Въведение в специалността), Спортна 

подготовка – СИП, Производствена практика 

13. Константин 
Христов Паисиев 

(баскетбол) 

12.клас БЕЛ, Свят и личност, Спортна подготовка – ЗП, Теория и методика на спортната 
тренировка, Теория и методика на физическото възпитание, Английски език по 

професията, Педагогика, Физиология и физиология на физическите упражнения, 

Биохимия и биохимия на физическите упражнения, Нормативно-правна уредба на 

физическото възпитание и спорт в Република България, Спортно-педагогическа 

специализация (Въведение в специалността) – теория, Управление на детско-

юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения, Адаптирана физическа 

активност, Спортна медицина и хигиена, Спортен масаж, Учебна практика по: 

Спортно-педагогическа специализация (Въведение в специалността), Спортна 

подготовка – СИП, Производствена практика 

14. Марк – Емилио 

Иванов Папазов 

(футбол) 

12.клас БЕЛ, Свят и личност, Спортна подготовка – ЗП, Теория и методика на спортната 

тренировка, Теория и методика на физическото възпитание, Английски език по 

професията, Педагогика, Физиология и физиология на физическите упражнения, 

Биохимия и биохимия на физическите упражнения, Нормативно-правна уредба на 
физическото възпитание и спорт в Република България, Спортно-педагогическа 

специализация (Въведение в специалността) – теория, Управление на детско-

юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения, Адаптирана физическа 

активност, Спортна медицина и хигиена, Спортен масаж, Учебна практика по: 

Спортно-педагогическа специализация (Въведение в специалността), Спортна 

подготовка – СИП, Производствена практика 



15. Мартин Мариус 
Польовски 

(джудо) 

12. клас БЕЛ, Свят и личност, Спортна подготовка – ЗП, Теория и методика на спортната 
тренировка, Теория и методика на физическото възпитание, Английски език по 

професията, Педагогика, Физиология и физиология на физическите упражнения, 

Биохимия и биохимия на физическите упражнения, Нормативно-правна уредба на 

физическото възпитание и спорт в Република България, Спортно-педагогическа 

специализация (Въведение в специалността) – теория, Управление на детско-

юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения, Адаптирана физическа 

активност, Спортна медицина и хигиена, Спортен масаж, Учебна практика по: 

Спортно-педагогическа специализация (Въведение в специалността), Спортна 

подготовка – СИП, Производствена практика 

16. Радостин Юриев 

Петракиев 

(футбол) 

12. клас БЕЛ, Свят и личност, Спортна подготовка – ЗП, Теория и методика на спортната 

тренировка, Теория и методика на физическото възпитание, Английски език по 

професията, Педагогика, Физиология и физиология на физическите упражнения, 

Биохимия и биохимия на физическите упражнения, Нормативно-правна уредба на 
физическото възпитание и спорт в Република България, Спортно-педагогическа 

специализация (Въведение в специалността) – теория, Управление на детско-

юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения, Адаптирана физическа 

активност, Спортна медицина и хигиена, Спортен масаж, Учебна практика по: 

Спортно-педагогическа специализация (Въведение в специалността), Спортна 

подготовка – СИП, Производствена практика 

17. Стефан Симеонов 

Нанкински  

(бокс) 

12. клас БЕЛ, Свят и личност, Спортна подготовка – ЗП, Теория и методика на спортната 

тренировка, Теория и методика на физическото възпитание, Английски език по 

професията, Педагогика, Физиология и физиология на физическите упражнения, 

Биохимия и биохимия на физическите упражнения, Нормативно-правна уредба на 

физическото възпитание и спорт в Република България, Спортно-педагогическа 

специализация (Въведение в специалността) – теория, Управление на детско-
юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения, Адаптирана физическа 

активност, Спортна медицина и хигиена, Спортен масаж, Учебна практика по: 

Спортно-педагогическа специализация (Въведение в специалността), Спортна 

подготовка – СИП, Производствена практика 

18. Християн Ивайлов 

Петров 

(футбол) 

12. клас БЕЛ, Свят и личност, Спортна подготовка – ЗП, Теория и методика на спортната 

тренировка, Теория и методика на физическото възпитание, Английски език по 

професията, Педагогика, Физиология и физиология на физическите упражнения, 

Биохимия и биохимия на физическите упражнения, Нормативно-правна уредба на 

физическото възпитание и спорт в Република България, Спортно-педагогическа 

специализация (Въведение в специалността) – теория, Управление на детско-

юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения, Адаптирана физическа 

активност, Спортна медицина и хигиена, Спортен масаж, Учебна практика по: 

Спортно-педагогическа специализация (Въведение в специалността), Спортна 
подготовка – СИП, Производствена практика 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕН.ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ” 
1113 София, бул. „ Асен Йорданов” №2, тел: 8703481, e-mail: su_gvs_sofia@abv.bg 

 

          

ГРАФИК  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В СФО, РЕДОВНА СЕСИЯ  

2020 / 2021 УЧ. ГОДИНА 

№ Учебен предмет Дата Място на 

провеждане 

Начален час 

1. БЕЛ – писмен за 8. клас, 10.клас, 11.клас и 12.клас 19.11.20 г. 
(четвъртък) 

к-т 405 10 30 

2. РЕ / НЕ - писмен, устен за 10.клас, 11. клас 19.11.20 г. 
(четвъртък) 

к-т 405 1330 

3. УДЮС – писмен за 12.клас 19.11.20 г. 
(четвъртък) 

к-т 405 1330 

4. Английски език– писмен, устен  за 8. клас, 10.клас 20.11.20 г. 
(петък) 

к-т 405 9 30 

5. Английски език по професията писмен, устен за 

11.клас, 12.клас 

20.11.20 г. 
(петък) 

к-т 405 9 30 

6. Уч. практика: Спортна подготовка по вид спорт – 

практически за 8.клас, 10.клас, 11.клас 

20.11.20 г. 
(петък) 

зали по 

спорт 

1400 

 

7. Учебна практика по СПС – практически за  12.кл. 20.11.20 г. 
(петък) 

зали по 

спорт 

1400 

 

8. Информационни технологии 

писмен, практически за 8.клас, 10.клас 

23.11.20 г. 
(понеделник) 

к-т 228 10 30 

9. Биохимия и биохимия на физическите упражнения- 
писмен за 12.клас 

23.11.20 г. 
(понеделник) 

к-т 405 10 30 

10. Биохимия на физическите упражнения - писмен за 

11.клас 

23.11.20 г. 
(понеделник) 

к-т 405 10 30 

11. Спортна подготовка ЗП -практически за 12.кл. 23.11.20 г. 
(понеделник) 

зали по 

спорт 

1400 

 

12. Предприемачество - писмен за 8.клас 24.11.20 г. 
(вторник) 

к-т 405 10 30 

13. Икономика – писмен за 10.клас 24.11.20 г. 
(вторник) 

к-т 405 10 30 

14. Физиология и физиология на физическите 

упражнения - писмен за 12.кл. 

24.11.20 г. 
(вторник) 

к-т 405 10 30 

15. Анатомия на човека – писмен за 11.клас 24.11.20 г. 
(вторник) 

к-т 405 10 30 

16. Спортна подготовка СИП – практически за 12.клас 24.11.20 г. 
(вторник) 

зали по 

спорт 

1400 

 

17. Математика - писмен за 8. клас, 10.клас, 11.клас 25.11.20 г. 
(сряда) 

к-т 405 10 10 

18. Спортна медицина – писмен за 12.клас 25.11.20 г. 
(сряда) 

к-т 405 10 10 

19. Производствена практика за 10.кл., 11.клас, 12.клас 25.11.20 г. 
(сряда) 

зали по 
спорт 

1400 
 

 



20. История и цивилизации - писмен за  8.клас, 10.клас 26.11.20 г. 
(четвъртък) 

к-т 405 10 30 

21. НПУ- писмен за 11.кл., 12.клас 26.11.20 г. 
(четвъртък) 

к-т 405 1030 

22. Философия - писмен за 8.клас, 10.клас 26.11.20 г. 
(четвъртък) 

к-т 405 1330 

23. Гражданско образование - писмен за 11.клас 26.11.20 г. 
(четвъртък) 

к-т 405 1330 

24. Свят и личност - писмен за 12.клас 26.11.20 г. 
(четвъртък) 

к-т 405 1330 

25. География и икономика - писмен за 8.клас, 10.клас 27.11.20 г. 
(петък) 

к-т 405 11 10 

26. Педагогика - писмен за 11.клас, 12.клас 27.11.20 г. 
(петък) 

к-т 405 11 10 

27. Биология и ЗО - писмен за  8.клас, 10.клас 30.11.20 г. 
(понеделник) 

к-т 405 10 30 

28. Биомеханика и биомеханичен анализ на физическите 

упражнения - писмен за 11.кл. 

30.11.20 г. 
(понеделник) 

к-т 405 10 30 

29. Физика и астрономия - писмен за 8.клас, 10.клас 
 

30.11.20 г. 
(понеделник) 

к-т 405 1330 

30. Спортна психология - писмен за 11.клас 30.11.20 г. 
(понеделник) 

к-т 405 1330 

31. Адаптирана физическа активност – писмен за 12.клас 30.11.20 г. 
(понеделник) 

к-т 405 1330 

32. Спортен масаж – писмен за 12.клас 01.12.20 г. 
(вторник) 

к-т 405 10 10 

33. Теория и методика на кондиционната подготовка - 

писмен за 11.кл. 

01.12.20 г. 
(вторник) 

к-т 405 10 10 

34. Химия и ООС - писмен за 8.клас, 10.клас 01.12.20 г. 
(вторник) 

к-т 405 10 10 

35. СПС – теория - писмен за  12.клас 01.12.20 г. 
(вторник) 

к-т 405 13 30 

36. Теория и методика на спортната подготовка по вид 

спорт-писмен за 10.клас, 11.клас 

01.12.20 г. 
(вторник) 

к-т 405 13 30 

37. ТСТ – писмен за 10.клас, 11.клас 02.11.20 г. 
(сряда) 

к-т 405 10 30 

38. ТМСТ – писмен за 12.кл. 02.11.20 г. 
(сряда) 

к-т 405 10 30 

39. ТФВ/ТМФВ – писмен за 11.кл., 12.клас 02.11.20 г. 
(сряда) 

к-т 405 13 30 

 
 

 

 


