
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Ирен Йорданова Пелтекова, член на научно жури със 

Заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” № 1778/30.08.2017 г. 

 

във връзка с конкурса за присъждане на 

академичната длъжност „доцент”  

 

Кандидат: старши преподавател Жасмин Тодорова Цанкова, доктор 

 

Информация за конкурса 

Конкурсът за доцент по професионално направление 7.6 Спорт/ 

Баскетбол е обявен в ДВ, бр. 57/14.07.2017 г. В конкурса участва като 

единствен кандидат Жасмин Цанкова. 

 

Кратка информация за кандидата 

Ст. преп. д-р Жасмин Цанкова е преподавател с 20 годишен трудов 

стаж. Този опит тя е придобила в центъра за езиково обучение и физическо 

възпитание и спорт (ЦЕОФВС) към Медицинския университет (София), 

където преподава учебната дисциплина „Спорт” в ОКС „магистър” на 

студенти от факултетите по Медицина, Фармацевтичния факултет и 

Факултета по обществено здраве. Също така, ст. преп. д-р Цанкова 

преподава и на чуждестранните студенти, които се обучават на английски 

език. Жасмин Цанкова защитава докторски труд през 2008 г. в НСА „Васил 

Левски”, на тема „Влияние на специализирана методика върху 

ефективността на обучението по баскетбол във висшите училища”. 

Тя е треньор на представителния женски отбор на МУ, с които има 

участия в повече от 120 баскетболни срещи в Националния университетски 

шампионат по баскетбол и над 40 в състезанията на НУШ по баскетбол 

3х3. Жасмин Цанкова не е преставала да практикува специалността си на 

треньор по баскетбол придобита през 1989 г. във ВИФ (сега НСА). През 

годините постига впечатляващи треньорски успехи със своите отбори – 

четири пъти е Държавен шампион с подрастващи (2001, 2007, 2012, 2013 

г). Ст. преп. д-р Цанкова е била треньор на националните отбори по 

баскетбол за кадетки (2006 г.) и за жени до 20 г. (2009 г.). Самата тя е 

участвала като състезател на четири Европейски първенства. Двукратен 



републикански шампион е с отбора на БК „Кремиковци” (1997 и 1999 г.) и 

носител на Купата на България със „Септември Рила Кооп” (1994 г.). 

 

Лични впечатления за кандидата 

Ст. преп. д-р Жасмин Цанкова е утвърден преподавател в ЦЕОФВС 

към Медицинския университет (София) и успешен треньор по баскетбол. 

Наблюденията ми за треньорска й работа са свързани с водените от нея 

отбори – студентският на МУ и клубните към БК „НСА”. В процеса на 

работа успешно съчетава традиционните баскетболни методи на обучение 

с най-новите подходи, с което допринася за развитието на играта. В 

работата си с клубния отбор, тя успява да покаже най-новите тенденции в 

развитието на баскетболната игра, като винаги се съобразява с 

възрастовите особености на състезателките. При воденето на срещите ст. 

преп. д-р Цанкова успява да използва подходящо и ефективно 

възможностите на своите състезателки. Така тя постига баланс между 

приятна игра за практикуване от състезателките и красива за наблюдение 

от зрителите, независимо от крайния резултат в срещите. Винаги се отнася 

с уважение и внимание към студентите и състезателките. Отбелязвам и 

нейната коректност, отговорност, упоритост, сърдечност, достъпност и 

силното й чувство за справедливост. 

С усилията и всеотдайността, които влага в нейната треньорска и 

учебно-преподавателска дейности, ст. преп. д-р Жасмин Цанкова се 

превръща в един от малкото хора, който истински се стреми да запази от 

погубване женския баскетбол в нашата страна! 

 

Обща характеристика на представените материали 

В пакета материали има включени публикации, обособени по 

различна тематика и направления, като се спирам на научните трудове: 1 

монография, 1 учебно помагало в съавторство, 1 студия в Годишник на 

ЦЕОФВС, 1 статия в Годишник на ДЕОСС, 3 статии на английски език 

публикувани в реферирани международни списания в чужбина, 15 статии в 

специализирано научно издание „Наука и спорт” със сериозна редакционна 

колегия, 7 доклада от сборници на международни научни конференции в 

България, също с редакционни колегии. Общо 29 бр. научни публикации и 

един докторски труд. Някои от статиите и докладите са в съавторство като 

в 9 от тях е първи автор. Има 4 самостоятелни публикации като едната е на 



английски език в реферирано списание. Списъкът с научни публикации, 

резюметата към тях и справката с приносния характер се отличава с 

точност и представя пълно информацията. Публикациите на кандидата, с 

които участва в конкурса обхващат период от 11-годишен творчески труд. 

Научната публикационна дейност показва възходящото развитие на ст. 

преп. д-р Жасмин Цанкова като преподавател, изследовател и 

усъвършенстващ се специалист по баскетбол. Представеният списък с 

цитирания от нейни научни трудове съдържа 22 източника, като 9 от тях са 

в дисертационни трудове, 2 в дипломни работи, 1 в монография. 

Останалите са в статии и доклади. 

 

Научни и научно-приложни постижения на кандидата 

Към научните текстове с методична насоченост при работата със 

студенти от неспециализирани (по спорт) висши училища се открояват 

нейните публикации с №№  9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,28. 

Основните приноси на кандидата са представени в монографията 

„Методика на обучение по баскетбол във висшите училища” (2013). 

Монографията е оригинален авторски текст с научно-приложен характер. 

Монографичната книга обогатява и осъвременява съдържанието на 

учебния процес по баскетбол на студенти от неспециализирани висши 

училища. Същевременно всеки, които иска да научи полезни и актуални 

неща за обучението по баскетбол със студенти, може да ползва текста 

както за информиране, така и за база за сравнение със собствени 

проучвания. 

Кандидатът е автор и на няколко публикации, където се открояват 

пресечни точки между физическата годност и развитие, специфичните 

технико-тактически баскетболни умения и психологическа подготовка на 

подрастващи баскетболистки между 13 – 20-годишна възраст. Тук се 

съотнасят публикациите с №№  3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 

29. В тях се изясняват, обобщават и анализират взаимозависимостите в 

процеса на спортната подготовка на баскетболистките от най-ранния етап 

на обучение до тяхното изграждане като състезатели. 

Авторът достига до систематизирането на показателите за физическа 

подготвеност и разработва методика за техния контрол и оценка в процеса 

на многогодишната баскетболна подготовка. 



Не е подминат и въпроса за удовлетвореност от участието на 

състезателките в учебно-тренировъчния процес – деликатна тема 

изискваща много умения и търпение от страна на треньорите. 

Към треньорските проблеми и търсения на ст.преп. д-р Жасмин 

Цанкова са статиите „Връзката между спортната подготвеност и 

игровата реализация на национален отбор кадетки” (2013) и „Връзката 

между спортната подготвеност и игровата реализация на национален 

отбор жени до 20 г.” (2014). Тук тя насочва своите научни търсения в по-

голям мащаб –  подготовката на баскетболистките на национално ниво и 

конкурентоспособността им в международен план. 

В статията „Сравнителен анализ на състоянието и перспективите за 

развитие на баскетбола в България” (2013) ст. преп. д-р Жасмин Цанкова 

показва, че тя не остава само в полето на чисто спортно-практическите 

проблеми. Тя търси възможностите от една страна баскетболът да се 

развитие като пазарен продукт (както е в редица страни), а от друга да се 

разшири неговото практикуване в демографски план. 

 

Критични бележки и препоръки 

Бих препоръчала на ст. преп. д-р Жасмин Цанкова да увеличи 

участието си в научни конференции, което ще допринесе за по-широко 

разпространение на постигнатите от нея резултати и ще създаде 

възможности за съвместна работа и научни дискусии с други 

изследователи на баскетболната игра. 

Заключение 

Представените научни публикации от Жасмин Тодорова Цанкова, 

както и преподавателската й дейност и треньорския опит покриват 

изискванията за присъждане на академичната длъжност „доцент”. 

В заключение препоръчвам на научното жури да гласува за 

присъждането на академичната длъжност „доцент” на Жасмин Тодорова 

Цанкова по професионално направление 7.6. Спорт/ баскетбол; както и да 

заявя, че в качеството си на член на журито ще гласувам „за”. 

 

16.10.2017 г.     Член на журито: 

       Доц. д-р Ирен Пелтекова 


