
Югозападен Университет „Неофит Рилски” 
СТАНОВИЩЕ 

От доц. Валентин Георгиев Гърков, доктор, 

Член на научно жури в конкурс за заемане на научна длъжност „Професор” 

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

 

Единствен участник в конкурса за „професор” е Атанас Ангелов 

Георгиев, той е доцент, ръководител катедра ТМФВ, ЮЗУ „Неофит 

Рилски”. 

Научната продукция на кандидата представена в документацията за 

конкурса (След придобиване на званието „доцент) обхваща: Автореферат на 

дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор” -1; Самостоятелна монография – 1; Учебници  -1; Публикации, 

свързани с обявения конкурс – 17; Участия в научни конференции с доклади 

– 9. 

По-голямата част от тази продукция обяснимо е в сферата на спорта 

ориентиране /1, 2, 3, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 18, /. Това е така, поради факта, че 

научният интерес и по-голямата част от научните изследвания доц. 

Георгиев е провел именно в този спорт. В резултат е създадена научно 

обоснована методика за  начална, спортна подготовка по ориентиране за 

деца, която и сега  с успех се прилага от българските треньори. 

 Изследвайки голяма по обем информация от публикации в страни, 

водещи в ориентировъчния спорт, както и беседи със състезатели от 

световния елит, са получени и обобщени данни за възрастта и 

антропометрията на всички световни шампиони в класическата (дълга) 

дистанция от първото световно първенство във Финландия през 1966 г. до 

2010г. 

На тази основа са изведени моделни характеристики за „идеалния” 

състезател.  



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

ориентирането.  

За първи път (2) се прави критичен анализ на съвременните методи и 

средства за подготовка и участие в световните първенства на най-добрите 

състезатели в света, включително и на най-добрия български състезател (К. 

Николов), намерил място в световния елит. 

В трудовете на доц. Ат. Георгиев (4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19 и 20) се 

разглеждат и проблемите на структурната реформа в българския спорт и 

училищното физическо възпитание 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. 

Като слабост на представената научна продукция бих изтъкнал липсата 

на някои оригинални издания, а представяне на фотокопия. Това обаче в 

никаква степен не намалява значимостта им. 

Доц. Атанас Георгиев, убедено мога да кажа, е не само специалист в 

областта на спорта ориентиране, а енциклопедист и ерудит в областта на 

спорта и физическото възпитание въобще. Той е доказано успешен 

ръководител на спортни организации, обществени и държавни структури в 

областта на спорта. Уважаван и много цитиран учен. 

Ето защо в заключение, предлагам напълно уверено на уважаемото 

научно жури да присъди на доц. Атанас Ангелов Георгиев академичната 

длъжност „Професор”. 

 

30.05.2011г.      Член на Журито: 

/доц. Валентин Гърков/ 


