
Югозападен Университет „Неофит Рилски” 
РЕЦЕНЗИЯ 

 

На представените трудове за участие в конкурс за академична длъжност 

„Професор”, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ., брой 21/15.03.2011г. 

 

Рецензент: доц. Георги Панайотов Жълтов, доктор 

Кандидат: доц. АтанасАнгелов Георгиев, доктор 

 

Участникът в конкурса за „Професор” Атанас Ангелов Георгиев, е 

доцент, ръководител катедра ТМФВ, ЮЗУ „Неофит Рилски” от 15.05.2006 

г. 

Средно техническо образование завършва в Бургас (Техникум по 

строителство и архитектура „Кольо Фичето”, а през 1974 година ВИФ 

„Георги Димитров” със специалност „Треньор по ориентиране” с 

образователна степен „магистър”. От 01.11.1974 г. до 01.09. 1980г. е 

преподавател по ориентиране и психология на спорта в ССУ с. Правец. От 

1980 г. до 1992г. е асистент, ст. асистент, гл. асистент във филиала на СУ 

„Св. Климент Охридски” в Благоевград, ВПИ – Благоевград и ЮЗУ „Н. 

Рилски”. От 15.06.1992г. до 30.06.1994г. и от 21.02.1997г до 06.07.2000г. е 

зам. председател на КМФВС към МС. От 01.11.2000г до 24.08.2005 г. е 

главен сътрудник и съветник в 38-мото и 39-тото Народно събрание. От 

01.12.2005г. до 15.05.2006г. е главен експертен сътрудник в 40-тото 

Народно събрание. От 15.05.2006г. до сега е ръководител катедра ТМФВ в 

ЮЗУ „Н. Рилски”.  

 През 1997г. след успешно защитен дисертационен труд, получава 

академичната длъжност „Доцент”. 

 Като доцент води лекционно курсове по организация и управление на 

спорта, теория и методика на спортната тренировка, методика на 



туристическата дейност и учебен курс по туризъм, ориентиране и лагерно 

дело. Ръководи докторант. 

Като зам. председател на КМС е председател на Държавния фонд за 

подпомагане на спорта, също така на експертния съвет по спорт и отговаря 

за програмите на Европейския съюз: „Младежта за Европа”, „Младежта в 

действие”. Член е на CDEJ в Страсбург. 

От 2003 г. до сега е председател на БФО. Организационен секретар и 

зам. председател на УСК „Академик” при ЮЗУ „Н. Рилски”. Зам. 

председател на българската асоциация „Спорт за всички”. Участва в 

експертна група, която да разработи и предложи проект за закон за 

физическото възпитание и спорта. Сътрудник е на председателя на ДАМС 

В. Лечева през 2007г. Владее много добре английски, испански и руски език 

и има компютърна компетенция Microsoft office и Интернет. 

 Доцент Атанас Георгиев до сега има трудов стаж 38 години и 5 

месеца. 

 Научната и научно-приложната дейност на доц. Атанас Георгиев 

може да се раздели на два основни дяла: 

- Научно изследователска дейност 

- Учебна дейност 

Разделът „Научно изследователска дейност” обхваща: Самостоятелна 

монография – 1; Публикации, свързани с обявения конкурс – 40; 

публикации в реферирани списания, доклади, изнесени на международни 

форуми – 10; доклади на национални форуми (симпозиуми) – 15; 

реферирани чужди списания и други трудове (дисертации, монографии, 

книги, учебници, списания, енциклопедия на БАН – 40. Членство в 

редакционни комисии у нас и в чужбина – 1; лекции на национална 

олимпийска академия – 1. Рецензии в реферирани списания, книги 

монографии, учебници, учебни помагала. 



 Създал е ново научно направление, научна и творческа школа, 

ръководил е научни и образователни проекти и програми. 

 Чрез анализ и обобщаване на изследванията на водещи специалисти в 

света в областта на теорията и практиката и на многогодишните 

наблюдения, изследвания и анализи  на автора като специалист е 

направил моделни характеристики и е установил началната възраст за 

ранно обучение по ориентиране (II – 2 IV – 16) 

 За първи път в теорията на спорта ориентиране се използва 

семиотичен подход за определяне последователността на обучението за 

четене на карта, разпределя условните знаци в първи и втори ред (IV. 24, 

I – 1)* 

 На базата на тези постановки доц. Ат. Георгиев е създал научно 

обоснована методика за  начална спортна подготовка по ориентиране за 

деца, която с успех се прилага от българските треньори. 

(I – 1; IV 15; IV – 16; IV – 20; IV – 21; IV – 22; IV – 24) 

 Като преподавател по психология и треньор по ориентиране доц. Ат. 

Георгиев използва за първи път психологическа теория при началното 

обучение (превръщането на чуждия код в естествен) за деца (II.4; I.1) 

 Доц. Атанас Георгиев, изследвайки голяма по обем информация от 

норвежки, финландски, руски и други източници, водещи в 

ориентировъчния спорт, чрез анализ, индукция, дедукция и моделиране 

за първи прави опит за създаване на модел на идеалния състезател (в 

трудовете II -1). 

В монографията (II.1; и IV.2) на основата на литературни източници, 

беседи със състезатели от световния елит, са получени и обобщени данни 

за възрастта, антропометрията на всички световни шампиони в 

класическата (дълга) дистанция от първото световно първенство във 

Финландия през 1966 г. до 2010г. 



 В това се състои основният принос на доц. Ат. Георгиев към теорията 

на физ. възпитание и спорта. 

За първи път (в II-1) се прави критичен анализ на съвременните 

методи и средства за подготовка и участие в световните първенства на 

най-добрите състезатели в света, а също така и на най-добрия български 

състезател (К. Николов), намерил място в световния елит. 

 От особено значение при ориентировъчния спорт е сигурността на 

придвижване. В трудовете (IV – 15; IV – 25) за първи път се използва 

кибернетичния подход и се определят факторите за сигурността на 

състезателя. Въведени са понятия като „показател за ориентировъчни 

способности”, „критична скорост на ориентирането” и „критична 

интензивност” 

 В трудовете на доц. Ат. Георгиев (IV – 4; IV – 6) се разглеждат 

проблемите на структурната реформа в българския спорт, а също така 

стратегията за бъдещето развитие за периода 2010-2020г. За първи път са 

анализирани основните причини за незадоволителните резултати и което 

е най-важно, са посочени пътищата за излизане от това състояние. Като 

главна причина се изтъква незадоволителното състояние на учебния 

процес по физическо възпитание в училище, като причина за това е 

неспазване на законите и нормативните наредби. Дадени са препоръки 

към държавните и общински институции: (IV.1; IV.3; IV.5; IV.9; IV.10;) 

В раздела Учебна дейност влизат: Лекционни курсове със студенти – 

6; семинарни упражнения, практически упражнения, кандидатът е въвел  

 нови интерактивни методи и средства на обучение, публикуван 

самостоятелен учебник – 1; съавторство в публикуван учебник и учебно 

ръководство – 5; ръководство на изследователски и творчески проекти 

със студенти – 3. 

След придобиване на научното звание „доцент” през 1999г. доц. Ат. 

Георгиев има 21 научни приложни разработки и публикации. Участие в 



научни конференции и изнесени доклади – 9. Освен всичко това, той има 

участия в множество редакционни колегии, дейно участие в работата на 

народното събрание като съветник по спортните въпроси. 

Научните приноси в областта на ориентировъчния спорт могат да се 

видят в самостоятелната монография „Модели за спортна подготовка по 

ориентиране”. По своята същност трудът представлява цялостна методика 

за подбор, обучение и тренировка на 8-10 годишни деца, плюс 

изключително интересна трактовка на съвременните тенденции в 

подготовката на елитни състезатели, продиктувани от измененията в 

правилниците за състезания и нарасналата конкуренция, което е и 

основният научен принос на автора. 

Изведените моделни характеристики за „идеалния” състезател са 

друга много важна заслуга на доц. Атанас Георгиев. Тези показатели  не са 

нещо „изсмукано от пръстите”, а са в резултат на много сериозно проучване 

на данни за всички световни шампиони по ориентиране в дългата 

„класическа” дистанция,  както за мъже, така и за жени. 

Изключителна ерудиция проличава при коментара на цитираните 

автори, както и невероятната подборка от значими научни твърдения под 

формата на ползвана литература. Това се отнася, както за триъгълника на 

Фреге за триединството - знак, понятие, предмет, така и за изключително 

сложни теми като функционалното състояние на основни физиологични 

системи, обезпечаващи високото ниво на работоспособност у елитните 

състезатели. 

Научните разработки на кандидата са актуални, значими и с 

неоспорими научни достойнства. 

Доц. Атанас Георгиев е награждаван многократно за своята 

професионамна и обществена дейност (медал „Алеко” и медал „За особени 

заслуги”). 



Като известна слабост бих посочил използването на места на 

разказвателен стил, нещо по характерно за популярни четива отколкото за 

научни изследвания, но това не намалява приложната стойност на научните 

разработки на кандидата. 

Нямам съвместни публикации с кандидата за длъжнодстта 

„Професор”. 

В заключение, имайки предвид всичко казано до тук, предлагам 

напълно уверено на уважаемото научно жури да присъди на доц. Атанас 

Ангелов Георгиев академичната длъжност „Професор”. 

 

30.05.2011г.      Рецензент: 

/доц. Георги Жълтов/ 

 


