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на доц. Антонио Дачков Антонов, доктор 

 

член на научно жури за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор”, съгласно Заповед № 972/ 25.04.2018 г. на Ректора на 

ЮЗУ „Неофит Рилски”  

Област на висшето образование 1. Педагогически науки 

Професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението по .....  

Докторска програма „Теория и методика на физическото възпитание 

и спортната тренировка  

 

Докторант: Вероника Любенова Георгиева, маг. 

Научен ръководител: доц. Чавдар Коцев, доктор 

Тема на дисертацията: „Диагностика и оценяване на бързината и 

издръжливостта при 14-16 годишни състезателки по хокей на трева“ 
 

Биографични данни и квалификация на докторанта 

Вероника Георгиева е родена на 30 април, 1987 г. в град 

Благоевград. Семейно положение – омъжена, съпруг – Георги 

Георгиев, майка на две деца. В родният си град завършва средно 

образование през 2006 г., след което продължава в ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ като бакалавър в специалност „Педагогика на обучението по 

Физическо възпитание“ и магистър в програмата „Спортна анимация“. 

Със Заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“  № 325 от 25.02.2013 

е назначена за редовен докторант със срок за завършване 24.02.2016 г. 

Поради майчинство, полагане на грижи за отглеждане на 2 и деца (в 

периода 2016-2018 г.), срокът за завършване на докторантурата е 

удължен до 24.02.2018 г.  

През трите години от докторантското си обучение Вероника 

Георгиева е изпълнила всички изисквания по учебния план – успешно 

положени изпити, посетени лекционни курсове и публикационна 

активност. Полага много усилия за организацията и провеждането на 

всички изследвания, свързани с темата на дисертацията, проявявайки 

необходимата активност и организационни умения, а също 

инициативност и добросъвестност по отношение на поставяните задачи 

в хода на изследванията и написването на дисертацията.   

Докторант Вероника Георгиева, активно участва като състезател и 

треньор в създаването на първия клуб по хокей към ЮЗУ „Неофит 

Рилски“, гр. Благоевград. През 2017 г., учредява собствен – СКХТ 

„Пирин - Благоевград“, в който се обучават и практикуват хокей 

десетки деца и родители. Вероника има амбицията хокеят на трева да 

се развива и да придобива все по-голяма популярност в Благоевград. 
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Активно участва във всички организирани от БФ по хокей на 

трева квалификационни курсове, семинари и форуми за треньори. 

Участник е в Сесия на Международната олимпийска академия в 

Олимпия през 2013 г като представител на Националната олимпийска 

академия на България. 

Докторант Вероника Георгиева е преминала предварителното 

обсъждане на дисертационния труд и е допусната до официална защита 

с решение на КС на катедра „Спорт” с протокол № 8 от 23.04.2018 г.  

 

 

Оценка на изискванията по процедурата. 

Представен е дисертационен труд с обем 198 стандартни страници, 

разделен на увод, четири глави, включващи изводи и препоръки за 

спортната практика, приноси, публикации по темата и литература 

(библиография). Към дисертационният труд са приложени и 35 

приложения с обем от 36 страници, вкл. заглавна. Общ обем на труда – 

234 стандартни страници, от които 199 номерирани. Използвани са 9 

рисунки, 4 снимки и 19 таблици (без отразените 35 таблици като 

приложения). Библиографията обхваща проучване на 135 източника на 

кирилица, 91 на латиница и 8 електронни страници и е показател за 

активните творчески търсения на докторанта и наличие на богат научен 

инструментариум. 

Дисертационният труд напълно отговаря на изискванията в Чл. 6, 

(3) от Закона за развитие на академичния състав и чл. 27, (1) от 

Правилника за неговото приложение. Докторантът Вероника 

Георгиева, магистър демонстрира задълбочено познание на 

разработваната проблематика, както и своите възможности за 

самостоятелно научно изследване. Дисертационният труд е научно 

аргументиран, а резултатите от изследванията представляват 

оригинален принос в областта на спортната подготовка по хокей в 

етапа на специализацията (14-16 г.) и са безспорен показател за научно 

– приложната му стойност. 

 

Актуалност на дисертационния труд. 

 

Диагностицирането на спортната подготовка по хокей е процес, 

който изисква високо специализирани знания, както за самия спорт, 

така и компетенции в сферата на технологиите, формите, методите и 

средствата за анализ и контрол. Точността на диагностицирането е в 

съществена зависимост с обективността на оценяването в спорта. 

Поради този факт темата е актуална, тъй като засяга най–важните 

компоненти свързани с контрола на спортната подготовка, а имено – 

диагностиката и оценяването на показатели пряко свързани с ръста  на 
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спортното постижение и разкриване на степените на зависимост. 

Именно разкритието на тези зависимости и определянето на водещите 

показатели на спортната подготовка дават възможност за 

разработването на моделни характеристики и модели на спортна 

подготовка и правят актуалността на дисертационния труд – значима.    

Спортната подготовка по хокей в България през етапа на 

специализацията (14 – 16 г.) като процес е детайлно проучен при 

юношите до 16 г., но при девойките проблемът е частично разработен и 

всяко научно – приложно изследване в това направление е съществен 

принос за спортната наука в областта на хокея.  

Бързината и издръжливостта са основни компоненти в 

кондиционната подготовка на съвременния хокеист и играят 

съществена роля при характеризиране на профила на всеки състезател 

– т.е. определят в значима степен моделната му характеристика. 

Диагностицирането на тези две основни двигателни качества, 

взаимовръзката им със силата от една страна и влиянието и върху 

проявлението на техниката от друга е актуален проблем, разработен от 

автора на достъпен език. В тази връзка представеният ми за рецензия 

дисертационен труд е безспорно актуален като тема, цел и проблем за 

проучване и анализ.  

 

Познаване на актуалното състоянието на проблема.  
Авторът, внимателно и задълбочено проучва достатъчен  брой 

български и чужди научни и научно-приложни източници по темата, 

вкл. и редица публикации в интернет пространството. Актуалното 

състояние е подробно и систематично представено в глава първа от 

дисертационния труд, където се демонстрира добро познаване на 

системата на спортната подготовка по хокей и развитието на спорта в 

България. Това е логичен факт, тъй като самата авторка е участник в 

развитието на хокея като спорт в България през последните 8 - 10 год.    

Специално внимание докторантът отделя на развитието на 

основните двигателни способности - качества (компоненти на 

физическата кондиция) и тяхното значение за спортната подготовка.   

Съществена част в обзорния материал на дисертационния труд е 

отделена и на въпроси, свързани с възрастовите особености в етапа на 

спортната специализация и контрола на спортната подготовка.  

Авторът анализира важни структурни понятия (звена), тясно 

свързани с управлението на подготовка като диагностицирането и 

оценяването. Диагностицирането, като понятие определящо 

отношението и зависимостта между причината и ефекта е рядко 

използван термин в спортната теория и практика, но считам че в 

бъдеще ще намира все по – голямо приложение в контрола на 

спортната подготовка за определяне на причините на някои негативни 
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явления в тренировъчния процес и състезателната дейност с цел 

решаване или облекчаване на проблемите.  

Дефинираните от автора основни работни понятия в края на глава 

първа, са доказателство за ниво на компетенции по актуалността на 

проучвания проблем. 

Авторът е допуснал незначителни грешки свързани с посочени в 

глава първа доминиращи хокейни нации, които не фигурират сред 

първите 20 от  Ранглистата (РЛ) на Международната федерация по 

хокей (МФХ ) като Иран (не фигурират в РЛ при мъжете) и Канада (21 

в РЛ при жените). Посочените грешки са незначителни, тъй като нямат 

отношение по проблематиката на дисертацията. 

 

Характеристика на структурата на дисертационния труд. 

Авторът на дисертацията и научния ръководител са разработили 

стандартна структура на научния труд, която разпределя логично и 

систематично резултатите от изследователската и организационна 

дейност в четири обособени части: (І глава)  Аспекти на 

проблематиката; (ІІ глава) Концептуален и методологичен дизайн на 

изследването; (ІІІ глава) Резултати от изследването и обсъждане; (ІV 

глава) Система за диагностика и оценяване на кондиционно-

техническите качества на 14-16 – годишните състезателки по хокей. 

Изводите, препоръките, приносите и публикациите по темата са 

обобщени в отделна не номерирана част от дисертацията, което е 

приета практика. Като цяло структурата напълно съответства на 

академичните стандарти за балансиран и добре аргументиран научен 

труд.  

В заключение, общото ми впечатление от дисертационния труд на 

Вероника Георгиева в структурно отношение. говори за висока 

теоретико-методологическа култура, отлично владеене на 

практическите техники за представяне и теоретико – логичен анализ, 

подреденост и оригинално систематизиране на информацията от 

проведените изследвания. 

 

Методики на изследване и достоверност на резултатите. 
Основната цел на дисертационния труд „Да се проучат 

структурно-функционалните зависимости между компонентите на 

игровата бързина и издръжливост и влиянието им върху спортната 

техника при изследвания контингент състезателки и на базата на това 

да се разработи система за диагностика и оценяване в етапа на 

спортната специализация“ е логична и добре формулирана, но 

прекалено дълга. Втората част се препокрива с пета задача. Считам, че 

по добре би звучала „Да се проучат структурно-функционалните 

зависимости между компонентите на игровата бързина и издръжливост 



5 

 

и влиянието им върху спортната техника“, всичко останало е ясно от 

темата и контингента отразен в съответния раздел от дисертацията. Но 

и така формулирана, целта е ясна, логична и възлага планиране на 

задачи и дейности, конкретно свързани с тематиката на труда. 

Формулираните пет задачи логично кореспондират и отразяват 

реализирането на основната цел. В съответствие с целта и задачите, 

авторът е планирал организацията на изследването от м. март 2013 г. до 

м. януари 2016 г. да премине през три етапа, които оригинално е 

наименувал, а именно: 

1. Теоретико-концептуален етап; 

2. Диагностично-изследователски етап; 

3. Заключителен етап  

Авторът е използвал широк инструментариум от изследователски 

методи: 

1. Теоретико-логичен анализ от проучвани на специализирана 

литература и нормативни актове; 

2. Изследователско наблюдение; 

3. Експертна оценка и анализ, на базата на които  е разработен 

кондиционен авторски модел на хокеист с водещи страни и 

форми на проявление на физическите качества; 

4. Спортно-педагогическо тестиране по тестова батерия, 

включваща 21 теста с 35 показателя. Макар да считам, че броя 

на тестовете и показателите е твърде голям за подобно 

изследване, безспорно това е съществен научно – приложен 

принос на докторанта.  

5. Математико-статистически методи за анализ на цифровите 

данни, проверка на хипотези и потвърждаване достоверността 

на получените резултати. 

Резултатите от проведените изследвания са коректно представени 

от автора в глава трета и представляват най–съществената и стойностна 

част от дисертационния труд на Вероника Георгиева. 

Особен интерес и ценна информация за практиката ни дават 

стойностите на разкритите структурно–функционални зависимости 

между показателите на игровата бързина (т.н. скоростната техника) и 

издръжливостта, както и изчисляването на коефициентите за  

специална игрова бързина (т.н. специализирана скоростна техника) и 

специална игрова скоростна издръжливост (т.н. техническа стабилност 

и устойчивост).  

Въпроси към докторанта:  

1. Включените компоненти на представеният авторски 

кондиционен модел на състезател по хокей на трева са част от 

моделната характеристика на елитен (висококвалифициран) 



6 

 

състезател или на подрастващ в етапа на специализацията (14 – 

16 год.)?;  

2. Счита ли, че специалната игрова бързина и специалната 

игрова скоростна издръжливост са приоритетни кондиционни 

показатели на модела при 14 – 16 год. състезателки по хокей? 

Проведените в глава трета изследвания и получените резултати са 

безспорен принос на автора към теорията и практиката в областта на 

хокея. 

В заключение, резултатите от проведените изследвания са дали 

основание на автора да формулира десет коректни, ясни и точни 

извода, логично кореспондиращи с поставените задачи, а към 

спортната практика са отправени четири важни препоръки касаещи 

ефективното развитието на бързината и издръжливостта в синхрон с 

техниката 

 

Научни и научно-приложни приноси. 

Като пряк свидетел на съществена част от работа на Вероника 

Георгиева при реализирането на дисертационния труд, си позволявам 

да твърдя, че авторът коректно е посочил три научно-приложни 

приноса, които са лично дело, както на самата нея, така и на научния 

ръководител – доц. д-р Чавдар Коцев, който като експерт в областта на 

кондиционната подготовка е трасирал прецизно изследователската и 

дейност. Приносите, обективно отразяват стойността на научно-

изследователската дейност и ползите от нея за спортната практика в 

областта на хокей.  

 

Публикации по дисертационния труд.  

Авторката е представила четири публикации по темата на 

дисертацията. Публикациите са в съавторство с научния ръководител – 

доц. д-р Чавдар Коцев (4) и доц. д-р Даниела Томова (2), като Вероника 

Георгиева е първи автор във всяка една. Две от публикациите са 

издадени в чужбина, а една е представена на специализирана 

международна научна конференция. Дисертацията съдържа  

значителен по обем изследователски материал, резултатите от който 

трябва да бъдат публикувани.  

 

Автореферат.  
Представеният автореферат отразява коректно основното 

съдържание на дисертационния труд.  

 

 

 

Заключение. 
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Дисертацията представлява  един актуален и задълбочен анализ на 

проблеми, свързани с диагностициране и оценяване на важни 

показатели формиращи модела на спортната подготовка на 

подрастващи състезателки по хокей, каквито са игрова бързината (т.н 

скоростна техника), различните форми на издръжливостта и 

комплексното им влиянието върху проявлението на техниката. 

Получените резултати предлагат нова информация, която може да 

послужи за оптимизиране на съществуващата методика на спортна 

подготовка по хокей в България, през етапа на специализацията. 

Иновационните моменти в дисертацията представляват принос в 

развитието спортната наука и практика в областта на хокея. 

Поради гореизложеното, давам убедено своята положителна 

оценка на представеният ми за рецензия дисертационен труд, 

автореферат, проведените изследвания, постигнатите резултати и 

приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор“ на Вероника Георгиева, маг. 

в областта на висше образование 1 Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…... 

докторско програма „Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка“ 

  

 

  ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 

 

22.05.2018 г.    доц. Антонио Антонов, доктор 

   София 

 

 


