
СТАНОВИЩЕ 
 

по конкурс за заемане на академична длъжност 

„професор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … 

(Физическо възпитание и спорт – футбол), обявен в ДВ бр. 21 от 13 март 2020 г. и на 

интернет страницата на СУ за нуждите на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ (СУ), Департамента по спорт (ДС) 

 

Становището е изготвено от: доц. д-р Ирен Йорданова Пелтекова, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, ПН 1.3 Педагогика на обучението по … 

(Физическо възпитание и спорт), в качеството й на член на научното жури по конкурса 

съгласно Заповед № РД 38–182 / 5/05.2020 г. на Ректора на Софийския университет. 

 

За участие в обявения конкурс e подал документи единствен кандидат: 

доцент д-р Георги Владимиров Игнатов от Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

 

I. Общо описание на представените материали 

В този раздел са изложени аргументите в подкрепа на заключителното ми 

становище за материалите, с които доц. Георги Игнатов участва в този конкурс. 

Отделните показатели, по които е изготвено становището, са тематично обособени в 

точки от 1 до 8. 

 

1. Данни за кандидатурата 

За участие в конкурса доцент д-р Георги Владимиров Игнатов е представил 

списък от общо 38 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни 

форуми. Като основният монографичен труд със заглавие „Актуални акценти в 

съвременната цялостна подготовка на футболния съдия. Модел за физическа подготовка 

на футболните съдии“ е с обем от 254 страници. Останалите публикации се разпределят 

по следния начин: 1 студия, 4 статии в годишници на университети в БГ, 15 статии в 

научни списания и 17 доклада в сборници от научни конференции. Заслужава да се 

отбележи, че 2 от тях са публикувани в реномирани списания, които са реферирани и 

индексирани в база данни на Web of Science и 6 в EBSCO. Доц. д-р Игнатов има 



публикации с членове на международни колективи и в съавторство с членове на 

департамента по спорт и  софийския университет. 

Представена е референция от Българския футболен съюз в подкрепа на 

академичното израстване на доц. д-р Георги Игнатов и положителният му принос в 

развитието на българското футболно съдийство. Представени са и множество други 

документи (във вид на служебни бележки и удостоверения от работодател, възложители 

и ръководители на научни проекти, грамоти, резултати от класирания на 

представителните отбори на СУ по футбол (мъже и жени), лични футболни и отборни 

награди, сертификати от научни конференции, документи за защитили негови 

докторанти, справки за цитирания, снимков материал и други подходящи 

доказателства), подкрепящи постиженията на кандидата. 

Документите са старателно описани и систематизирани, което значително 

улеснява оценката за покриване на необходимите изисквания. 

Представените по конкурса документи от кандидата съответстват на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗРАСРБ) и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 

в СУ „Св. Климент Охридски“ (ПУРПНСЗАДСУ). 

 

2. Данни за кандидата 

Доц. д-р Георги Игнатов е завършил НСА „Васил Левски“ през 2001 г. като 

бакалавър със следните специалности: „Учител по физическо възпитание“ и „Треньор 

по футбол“; магистър „Спорт в училище и в свободното време“. Паралелно с това е 

изучавал спортна журналистика в НСА и е придобил квалификация „“Редактор в 

спортен отдел на вестник, радио и телевизия” – удостоверение № 5/ 6.06.1998 г. 

През 2012 г. защитава дисертационен труд към катедра „Футбол и тенис” – НСА 

„Васил Левски” на тема: “Експериментално обосноваване на методика за подготовка на 

млади футболни съдии” и придобита образователна и научна степен „доктор” по научна 

специалност: 05.07.05 Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура).  

През 2005 г. Георги Игнатов започва работа в СУ „Св. Климент Охридски“ като 

хоноруван асистент по футбол към катедра  „Спортни игри и планински спортове“ на 

ДС, СУ, а през 2008 печели конкурс за щатен преподавател към същата катедра. От 2014 



г. досега заема академичната длъжност „доцент“ в катедра „Спортни игри и планински 

спортове“ на ДС, СУ. 

 

3. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и 

научно-изследователски постижения на кандидата  

Научноизследователската дейност на доц. д-р Георги Игнатов и тематиката на 

представените от него научни трудове са изцяло в областта на конкурса. 

Доцент д-р Георги Игнатов удовлетворява минималните национални изисквания 

(МНИ) по чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.), чл. 2б, ал. 2 и 3 на 

ЗРАСРБ (в ПН 1.3. Педагогика на обучението по …) и изискванията на СУ „Св. Климент 

Охридски“ за заемане на длъжността „Професор“. 

Съгласно представената справка за МНИ е видно, че професионалните му 

постижения надхвърлят МНИ. По-конкретно, налице са доказателства за изпълнение от 

негова страна на тези изисквания съответно за: група А – 50 т., група В – 100 т., група Г 

– 243,6 т., група Д – 146 т., група Е – 195 т. 

В приложената от доц. д-р Георги Игнатов Декларация по член 115, ал (1), т. 5, и 

направена от мен справка в Регистъра за академични длъжности и дисертации на 

НАЦИД се установява, че представените от кандидата научни трудове и цитирания не 

повтарят такива от предишни процедури за придобиване на научно звание и академична 

длъжност. Не съм открила доказано по законоустановения ред плагиатство в 

представените по конкурса научни трудове. 

Доц. д-р Георги Игнатов за дванайсет години като щатен преподавател в СУ „Св. 

Климент Охридски“ проявява усърдна научно-творческа дейност, която обобщено може 

да се представи по следния начин: 43 участия в научни форуми и конференции – от тях 

30 у нас, останалите 13 в чужбина; 22 участия в национални проекти (като участник в 

подготовката, разработването и реализирането на проекти, член на научен проект – 21 и 

ръководител на проект – 1); многократен участник като член и Председател на научни 

журита за придобиване на академична длъжност и научна степен – над 70 участия; 

рецензент на книги и научно-методични статии и доклади; неизменен участник в 

спортните форуми, практики и кръгли маси, организирани от Департамента по спорт. 

 

 



4. Характеристика и оценка на преподавателската дейност на кандидата  

Като преподавател към Департамента по спорт и специалист по „Спорт“, 

„Футбол“ и „Методика на преподаване на футбол“ учебно-преподавателската дейност 

на доц. Георги Игнатов е значителна по обем и разнообразна по съдържание. 

Доц. д-р Георги Игнатов е титуляр преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ 

по шест дисциплини. Той е разработил лекционни курсове, чете лекции и води 

упражнения в ОКС „бакалавър“ по задължителните дисциплини „Методика на 

преподаване на футбол“, „Методика на обучение по ФВ на ученици от V – VIII клас“ и 

„Методика на обучение по ФВ на ученици от IX – XII клас“ във Факултета по науки за 

образованието и изкуствата (ФНОИ); Води лекции и упражнения по задължителната 

дисциплина „Спорт – футбол“ за студенти (ОКС „магистър) от специалност Право при 

юридическия факултет (ЮФ) на СУ и практически упражнения по същата дисциплина 

за студенти от всички факултети, където по учебен план фигурира дисциплината 

„Спорт“. Води практически упражнения по учебната дисциплина „Спорт–спортно 

усъвършенстване по футбол (мъже); За магистърската програма „Спортни дейности и 

туризъм” е разработил лекционен курс и води лекции в задължителната дисциплина 

„Оптимизация на обучението по ФВС“ във ФНОИ през учебните. 

Доц. д-р Георги Игнатов  е бил научен ръководител на трима докторанти (всички 

успешно защитили докторски разработки). Той работи активно и всеотдайно с 

докторантите и има редица публикации с тях, отново в областта на спорта – футбол. 

 

5. Научни и научно-приложни постижения на кандидата, в представените 

материали за участие в конкурса 

Научните трудове, представени от доц. д-р Георги Игнатов за участие в конкурса, 

съдържат оригинални, актуални и значими за теорията и методиката на физическото 

възпитание спорта-футбол изследователски резултати, професионалното обучение на 

студентите и подготовката на футболните съдии. 

Авторските претенции на кандидата съгласно научните публикации, представени 

за участие в конкурса са в направлението „Педагогика на обучението по физическо 

възпитание и спорт-футбол“ могат да бъдат групирани и обобщени както следва: 

Група 1: Нови подходи за повишаване на ефективността на учебния процес на 

студенти от специалност „Физическо възпитание и спорт“ – бъдещи спортно-

педагогически кадри. 



Група 2: Нови подходи за организиране на спортни дейности в свободното време 

на студентите у нас и чужбина. 

Група 3: Спортно-методически модели за обучение по футбол и футзал (мъже и 

жени) в университетски условия, обогатяващи теорията и методиката на ФВС – модели 

за обучение по футбол и футзал за студенти от профилирани групи; модели за обучение 

по футбол и футзал за студенти от представителните студентски отбори, както и 

актуална характеристика на състоянието на Университетския спорт като цяло и в 

частност в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Група 4: Авторски модел (единствен до този момент у нас) за подготовка на 

футболни съдии, включващ: физическата, психологическата и  спортно-техническата 

страна от подготовката на млади футболни съдии. 

Въз основа на анализа на предоставените материали може да се обобщи, че 

научните и методико-приложни приноси на кандидата в идентифицираните направления 

водят до нови знания и разширяват съществуващите в областта педагогиката на 

обучението по физическо възпитание и спорта-футбол. 

Според представената справка на 38 публикации кандидата има 21 цитирания, 

като две са в списание индексирано в Web of Science, едно в списание индексирано в 

Scopus, едно в монография и останалите в научни статии и доклади. 

 

6. Критични бележки и препоръки  

Нямам критични бележки и препоръки към представените за рецензиране 

трудове. Бих препоръчала на доц. д-р Георги Игнатов да напише учебници и учебни 

ръководства за студентите от СУ по водените от него учебни дисциплини. 

 

7. Лични впечатления за кандидата 

С доц. Георги Игнатов се познаваме от 2005 г., когато той беше привлечен като 

хоноруван преподавател на курса по спорт-футбол в катедра „Спортни игри и планински 

спортове“, който води и сега. Още тогава бях впечатлена от отговорността и 

ангажираността, с която той се отнася към преподавателската и треньорска дейност и 

вниманието към студентите, знанията му за футболната игра и съдийството са 

изчерпателни и съвременни. 



Свидетелка съм на неговото професионално и научно израстване, водим заедно 

часове в ДС, ФНОИ и други факултети на СУ, така че уверено мога да твърдя, че е добър 

преподавател и колега, на когото може да се разчита. 

С присъединяването към катедрата доц. д-р Георги Игнатов спечели уважението 

и доверието на колегите и логично от 2017 г е ръководител катедра, където се проявяват 

личните му качества на принципност и толерантност. 

 

8. Заключение за кандидатурата  

След като се запознах с представените в конкурса материали и научни трудове и 

въз основа на направения анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни 

приноси, потвърждавам, че научните постижения отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за приложението му и съответния Правилник на СУ „Св. Климент 

Охридски“ за заемане от кандидата на академичната длъжност „професор“ в научната 

област и професионално направление на конкурса. 

Давам своята положителна оценка на кандидатурата. 

 

II. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на гореизложеното препоръчвам на научното жури да предложи на 

Съвета на Департамента по спорт при СУ „Св. Климент Охридски“,  да избере доц. д-р 

Георги Владимиров Игнатов да заеме академичната длъжност „професор” в 

професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо 

възпитание и спорт – футбол). 

 

 

 

19.08.2020 г.       Член на журито: 

Доц. д-р Ирен Пелтекова 
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