
СТАНОВИЩЕ 
 

за научната продукция на доц. д-р  Георги Владимиров Игнатов – 

участник в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Професор” при СУ „Св. Климент Охридски” по професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…/Физическо 

възпитание и спорт-футбол/, за нуждите на Департамента по спорт 

 

от доц. д-р Венцислав Иванов Гаврилов 

ХТМУ - София, кат. „Физическо възпитание и спорт” 

 

Георги Владимиров Игнатов е роден на 26 юни 1973 г. Завършва 

средно образование през 1991 г. През 2001 г. се дипломира в НСА „Васил 

Левски”, специалност „ Учител по физическо възпитание и Треньор по 

футбол”, след това придобива и степен «Магистър» в НСА «Васил Левски». 

Работил е като учител и треньор по футбол в 121 СОУ и СПГТ. От 2005 г. 

до днес е преподавател в СУ «Св. Климент Охидски» - първо е хоноруван, 

а след това и на постоянно място като главен асистент. През 2012 г. 

защитава дисертационен труд към НСА, а през 2014 г. вече е  «Доцент». 

Ръководител е на катедра в СУ «Св. Климент Охридски», Председател е на 

спортния клуб към университета, а от 2010  г. е Председател на 

Техническата комисия към АУС «Академик». 

Като футболист играе в няколко професионални и аматьорски отбора 

в България. След приключване на състезателната си кариера се отдава на 

футболното съдийство и достига до ръководещ в «А» група с 57 срещи.  

Успоредно със съдийската кариера, успешно защитава дисертация на 

тази тематика. След това се включва активно като съдийски наблюдател и 



член на Съдийската комисия на БФС, където успешно предава своя опит 

на младите арбитри.  

От 2012 г. придобива научно-образователната степен „Доктор“ по 

научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка /вкл. Методика на лечебната физкултура/. 

В конкурса за академичната длъжност „Професор“ доц. Георги 

Игнатов участва с 38 научни труда. От тях 1 монография и 36 научни 

статии, 10 от които на чужд език  и 1 студио. Прави впечатление, че в 

повечето от тях /24/ е водещ, а в 12 е самостоятелен автор. 

Има 5 участия в национални научни и образователни проекти, които 

са тясно свързани с неговата основна работа със студентите. 

Кандидатът е участвал в 13 научни форуми и конференции в 

чужбина след придобиване на академичната длъжност „Доцент“, както и в 

18 у нас. Това показва, че Игнатов не е спрял своята активност в сферата 

на спортната наука, което се доказва и с участията му в научни и 

национални проекти. А професионалните му качества, опит и знания се 

потвърждават от многобройните му търсения за участия в научни журита в 

различни университети с направените рецензии и становища. 

Той е научен ръководител на трима докторанти, защитили успешно 

дисертационни трудове.  

Забелязани са 21 цитирания от различни автори, свързани с научната 

му продукция. 

Общият анализ на всички публикации ни убеждава, че по 

количествени параметри представената научна продукция напълно 

отговаря на изискванията за „Професор“. 

Научната работа на Георги Игнатов обогатява практиката и теорията 

в областта на футбола и футболното съдийство с написаната монография и 

изготвените научни трудове.  



Като състезател по футбол, треньор, съдия и преподавател, авторът 

излага своя многогодишен опит. В монографията той засяга различните 

аспекти от обучението и тренировката на футболните съдии. Разглежда в 

шест глави концепцията за развитието и физическата им подготовка. В 

съвременното съдийство навлизат много млади момчета и момичета, които 

не са спортували и нямат необходимите познания за своята подготовка. 

Предложената монография за рецензиране е много полезна за тяхното 

бъдещо развитие, както и за усъвършенстване на съдиите с повече опит. 

Проследени са последните промени във футболния правилник, препоръки 

на УЕФА и инструкции преди мач. Направен е много добър обзор и на 

научните изследвания в областта на футболното съдийство, защото 

науката трябва да навлиза все по-дълбоко в проблемите на футболния 

съдия, като се има предвид колко много нараснаха изискванията към тях. 

Футболният съдия трябва да отговаря на тенденциите в развитието на 

футбола и да има физическа подготовка на високо ниво, като успоредно с 

нея трябва да се усъвършенстват теоретичната и психологическата 

подготовка. В своята монография всички тези аспекти са засегнати от 

автора и предложени изгледи за тяхното развитие. Изследвано е и 

функционалното натоварване при футболния съдия, като в проучването са 

участвали топ съдиите на България. 

 Реалните научни приноси на доц. д-р Георги Игнатов могат да се 

определят в следните области:  

1. Направени се редица изследвания със студентите от СУ в 

направление физическо възпитание и спорт, което е довело до 

усъвършенстване на учебния процес в университета. 

2. Извършено е мащабно проучване в различни висши училища за 

ролята на университета в свободното време на студентите.  

3. Проследени и анализирани са тактико-технически характеристики на 

студенти-участници в студентските отбори по футбол. 



4. Осъществени са сериозни изследвания във футболно-съдийската 

дейност за нейното оптимизиране, което е изключително ценно за 

практиката, имайки предвид, че са правени много малко изследвания 

в тази област. 

5. Предложен е съвременен модел за подготовка на футболните съдии, 

като за проучванията и внедряванията на нови необходими аспекти 

за футболното съдийство заслугите на Георги Игнатов са значими. 

Доц. д-р Георги Игнатов е доказал, че е един от сериозните и 

задълбочени  изследователи в СУ „Св. Климент Охридски“ в областта на 

спорта и футбола.  

Въз основа на изложеното и направената справка за минималните 

изисквания за заемане на академичната длъжност, където кандидатът има 

значими резултати, с убеденост предлагам на уважаемите членове на 

научното жури да дадат своя положителен вот за присъждане на 

академичната длъжност „Професор” на СУ „Св. Климент Охридски” по 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…/Физическо възпитание и спорт-футбол/ за нуждите на Департамента 

по спорт на доц. д-р  Георги Владимиров Игнатов.  

 

 

24.08.2020 г.   Член на научното жури: 

гр. София     /доц. д-р Венцислав Гаврилов/ 

 


