
СТАНОВИЩЕ 
 

От 
проф.Димитър Бърдарев, ДПН 

-член на научно жури в конкурс за заемане на академична 
длъжност "Професор", обявен от ЮЗУ"Неофит Рилски" 
бр.21/15.03.2011г.-по “Теория и методика на физическото възпитание и 
спортната тренировка( вкл. Методика на лечебната физкултура)” – 
"Туризъм и ориентиране", съгласно заповед №1057 от 17.05.2011г. 

 
  
 На горепосочения конкурс се явява само един кандидат-
доц.Атанас Ангелов Георгиев, доктор. 
 За научна, научно-приложна и професионално-академична 
дейност доц.Георгиев представя продукция от 40 труда. От списъка на 
публикациите за становище отпада само 1 брой автореферат  на 
дисертационен труд за присъждане на образователно-научната степен 
"Доктор", която е била рецензирана по време на защитата през 1997г. и 
получила висока научна оценка. 
 Приятно впечатление прави големия брой научни статии, студии 
и доклади, които имат самостоятелен характер(18 на брой). 
Същото се отнася и до участието му в научни конгреси и конференции, 
където в голяма част от научната продукция на доц.Георгиев, 
участието му е индивидуално. 
Всички представени научни трудове на кандидата са след придобиване 
на научното звание"Доцент"от 1999г.  
Тематично те могат да се обединят в направлението - "Теория и 
методика на туризма и ориентирането" . 
 Приносните моменти, които изпълват със съдържание научните 
трудове на доц.Георгиев са следните: 

1. За първи път в България е направен опит за създаване на модел 
на "идеалния" състезател по ориентиране, като е изследван и е 
обобщен голям обем от информация от водещите световни сили в 
този спорт(Норвегия, Швеция, Финландия, Русия и др.) (трудове 
II.1)  

2. Обогатена е методиката и практиката на ориентирането въз 
основа на критичен анализ на съвременните аспекти на спортната 
подготовка от световни първенства на най-добрите състезатели в 
света и България. 



3. С особена стойност оценявам специализирания учебник 
"Туризъм, ориентиране, лагерно дело" изд.ЮЗУ (II.1)изд. 2011г., 
предназначен най-вече за студентите от Югозападния 
университет "Неофит Рилски". В унисон с духа на съвременното 
планинарство, при което основна роля се пада на сигурността и 
безопасността в разнообразната дейност, автора се изявява като 
компетентен авторитет с над 30-годишен опит като 
университетски преподавател в областта на туризма и 
ориентирането. Уместно е да се отбележат научните и 
практически резултати в така актуалния модул "Туризъм", за 
провеждане на третия учебен час по физическо възпитание и 
спорт в българските училища. 

4. По направлението "Физическо възпитание и спорт в българското 
училище" автора представя 4 публикации, които се отличават с 
категорична негова позиция – цитирам: "...учебния процес по 
физическо възпитание и спорт в България е на незадоволително 
ниво". Оценявам професионалната и научна позиция на 
доц.Георгиев, че у нас не се спазват Законите и учебния процес 
се води от неквалифицирани преподаватели(III.1; III.2; III.4; III.5; 
III.6; III.10). 

5. С над 50 годишен собствен опит в ориентирането автора прави 
периодизация на този спорт (III.15). Особено ценен е анализа на 
третия период (след 1993г.).Същевременно в духа на градивна 
критика бих отбелязал прекалено описателно съдържание на 
някои трудове(III.6; III.8). Считам за ненужно, да се цитират 
сегашни министри(на спорта, образованието и науката). 

Познавам много добре педагогическата дейност на доц.Георгиев. В 
продължение  на над 30 години води  лекционни курсове по 
организация и управление на спорта, теория и методика на 
спортната тренировка, методика на туристическата дейност и 
учебните курсове по туризъм, ориентиране и лагерно дело. 
Преподавателската му дейност се отличава с компетентност, 
ефективност и лични положителни качества. 
 В личните умения и компетенции на доц.Георгиев е владеенето 
на три езика-английски, испански и руски. Добрата 
комуникативност, професионална култура и научна 
добросъвестност на кандидат са в резултат на богатия личен опит в 
спортно-състезателната, педагогическата, ръководна и обществена 
дейност.  
Нямам съвместни публикации с кандидата. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Научните постижения и приноси на доц. Атанас Георгиев са 
достатъчни по количество  и убедителни от съдържателна гледна 
точка. Той е преминал през всички етапи на педагогическото и 
научно израстване. 
Като се основавам на изложеното считам, че кандидата отговаря на 
всички изисквания по обявения конкурс. 
ПРЕДЛАГАМ на почитаемото научно жури да избере доц.Атанас 
Георгиев, доктор за "ПРОФЕСОР" към ЮЗУ"Неофит Рилски". 
 
 

Член на научно жури: 
/проф.Димитър Бърдарев, ДПН/ 

 
 
27.05.2011г 
Гр.София 


