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Югозападен Университет „Неофит Рилски” 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Стоян Иванов Иванов, 

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

”ПРОФЕСОР”, обявен от ЮЗУ в ДВ. р.21/15.03.2011 

 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от доц. д-р Атанас 

Георгиев 

 

 Представените от кандидата научни, научно-образователни, 

методико-практически и спортно-педагогически доказателства, 

свидетелствуват за участието в конкурса на един развиващ се във 

времето спортен специалист, общественик и ръководител. Амбициозен, 

търсещ и новаторски устроен кандидатът доц. д-р Атанас Георгиев 

участва лично в решаването на не един управленски въпрос свързан с 

високото спортно майсторство, физическото възпитание и спорта за 

всички, като зам.председател на комитета за младежта и спорта и зам. 

председател на комитета за физическо възпитание и спорт, а така също и 

като главен експертен сътрудник в 38, 39 и 40 народно събрание. През 

този период бяха съгласувани и приети с негово участие Закон за 

физическото възпитание и спорта и правилник за неговото приложение, 

държавните образователни изисквания по физическо възпитание и спорт 

в училище, системата за работа със спортните федерации и клубове. 
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Като председател на федерацията по ориентиране осъществява 

целенасочена и активна вътрещно-организационна дейност и 

международни контакти с водещи спортни нации и международната 

федерация за което спомага и владеенето от него на няколко чужди 

езика.  

 Доц. д-р Ат. Георгиев има конкретен принос за положителните 

процеси на промяна в областта на високото спортно майсторство, 

училищното физическо възпитание и спорта за всички в годините на 

прехода, като успя да запази постиженията от миналото и да осъществи 

трансформациите в политиката за младежта и спорта. Изследванията му 

за процесите и явленията сред младежта ( 17 ) недвусмислено доказват 

ролята на спорта за социализиране на българската младеж и оформяне 

структурите на гражданското общество. Задълбочени са научните 

разработки за ролята на спорта (монография и  7, 9, 13, 15, 19 ) в тях 

кандидатът представя основи на методиката по ориентиране, 

организация и управление на спорта на национално ниво и  по места, 

спорта за всички и др., Приоритет в научната работа на доц. д-р Ат. 

Георгиев е и училищното физическо възпитание (публ. 4, 6, 8, 13, 19), 

като акцентите са поставени върху качеството на учебния процес, 

подготовката на кадри за учители по физическо възпитание и спорт. 

 Представените научни тези имат фундаментално значение в 

областта на научната и научно-методическата дейност на спорта като 

цяло и на спортното ориентиране в частност. 

В качеството си на общественик кандидатът спомогна за 

разкриването на специалността „Педагогика на обучението по физическо 

възпитание” в „ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград 

 Педагогическата му дейност е свързана преди всичко с 

преподаването в ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград. Основните 

лекционни курсове: Теория и методика на спортната тренировка, 
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Управление на физическото възпитание и спорта, Теория и методика на 

спортното ориентиране имат базово значение за оформяне облика на 

спортния педагог завършващ Югозападния университет „Неофит 

Рилски”. Лектор е на национални и международни академии, школи и 

курсове. Като ръководител на учебния курс „Туризъм,алпинизъм и  

ориентиране” формира у студентите така необходимата любов към 

планината, към природата и здравословния начин на живот. 

Доц д-р Ат. Георгиев е зам. председател на УСК „Академик” и 

активно работи за издигане авторитета на клуба и на студентския спорт. 

Цялостната научна и обществено значима дейност на доц. д-р Ат. 

Георгиев ще достигне до повече спортни специалисти - научни 

работници, учители, треньори и деятели с повече публикации в 

специализирани издания у нас и зад граница. 

 

Давам положителна оценка за научната, научно-

методическата, педагогическата и обществената дейност в областта 

на спорта на доц. д-р Атанас Георгиев и за заемането от него на 

длъжността „Професор” 

                                                                

27.05.2011г.  Член на журито:  

       доц.д-р Стоян Иванов 

           (подпис) 

 

 

 


