
СТАНОВИЩЕ 

от проф. Апостол Николов Славчев, доктор, от НСА „Васил Левски” гр. София,  

член на научно жури на основание на заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”,   

№РД 38-182 / 05.05.2020 г. 

Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР” 

 

Ι. Данни за конкурса и процедурата по него 

Конкурсът е обявен в ДВ бр.21/13.03.2020 г., със срок 2 месеца, в Научна област на висшето 

образование: Педагогически науки, Професионално направление: 1.3.Педагогика на обучението по … 

(Физическо възпитание и спорт – футбол), за нуждите на Департамента по спорт при СУ „Св. Климент 

Охридски”. 

Конкурсът е обявен на основание чл. 4 и чл. 29а от ЗРАСРБ, чл. 60 и сл. от Правилника за 

прилагане на ЗРАС и чл. 118 ал.(1) и (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Климент Охридски” и решение на Департаментния 

научен съвет на Департамента по спорт, ДИУУ, ДЕО, протокол 17 / 27.03.2020 г.  

При осъществяване на отделните етапи от процедурата за обявяване и провеждане на конкурса не 

са допуснати пропуски и нарушения. Научното жури по конкурса е съставено със Заповед №РД 38-182 / 

05.05.2020 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и провежда първото си заседание 

на 21.07.2020 г., а последвалите действия по процедурата отговарят на изискванията в горепосочените 

нормативни документи.  

ΙΙ. Данни за кандидата  

В конкурса участва един кандидат - доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор. Той завършва  средно 

образование в СОУ през 1991 г., а висше в НСА «Васил Левски» в периода 1995 – 2001 г., където се 

дипломира в ОКС «бакалавър» по специалностите „Физическо възпитание“ с професионална 

квалификация „Учител по физическо възпитание” и „Спорт“ с професионална квалификация „Треньор по 

футбол”, след което придобива и ОКС „магистър“ по специалност спорт със специализация „Спорт в 

училище и в свободното време”. През 2012 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема: 

“Експериментално обосноваване на методика за подготовка на млади футболни съдии” на Георги Игнатов 

е присъдена образователната и научна степен “ДОКТОР” по научната специалност 05.07.05 - Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура), 

съгласно Диплома № 000041 от 07.06.2012 г. на Национална спортна академия „Васил Левски“.  

След успешна педагогическа дейност през периода 1999 – 2008 г., като учител по физическо 

възпитание и спорт в 121 СОУ и Софийска  Професионална гимназия по туризъм, Георги Игнатов 

постепенно се утвърждава на академичното поприще, първоначално като хоноруван преподавател по 

футбол в  Департамента по спорт при СУ „Св. Климент Охридски“, където от 2008 г. е асистент, от 2012 г. 

е главен асистент, а от 2014 г. е доцент.     
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В своята академична дейност той преподава по дисциплини в специалност „Физическо възпитание и 

спорт“ към Факултет по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) и Факултет по начална и 

предучилищна педагогика (ФНПП), води дисциплина „Оптимизация на обучението по ФВС“ в Магистърска 

програма „Спортни дейности и туризъм”, ръководи „Спортно усъвършенстване – „Футбол“ във ФНПП, а с 

всички специалности на всички 16 факултета в СУ „Св. Климент Охридски“ води дисциплината „Спорт – 

футбол“. Всичко това е свързано с наднормена часова ангажираност, както с лекторски занимания, така и 

практически упражнения. Свидетелство за успешната му изява в академичната дейност е, че от 2014 доц. 

Георги Игнатов е отговорник за специалността „ФВС“ към ФНОИ от страна на Департамента по спорт, а от 

месец октомври 2017 г. е Ръководител катедра „Спортни игри и планински спортове“ към Департамента по 

спорт.  

Доц. Георги Игнатов има изключително активна научно-практическа и обществена дейност. Той е 

участник в 21 проекта в областта на образованието и спорта в Р. България.  През периода 2016 – 2020 г. е 

научен ръководител на четирима докторанта. Трима от тях са към Департамента по спорт при СУ „Св. 

Климент Охридски“ и успешно защитават своите дисертации. Член е на организационния комитет на 

международните научни конференции организирани от Департамента по спорт при СУ „Св. Климент 

Охридски“ от 2009 г. до днес. Ръководител и секретар е на направления на Научните конференции на 

Департамента по спорт. Член е на Редакционните колегии на Годишниците на Департамента по спорт и 

Сборниците от Научните конференции организирани от Департамента по спорт от 2012 г. до днес. Член е 

на редакционната колегия на научно-методическо списание „Спорт и наука“ – от 01. 01. 2016 г. до 31. 12. 

2019 г. Член е на Департаментния научен съвет между Департамент за езиково обучение (ДЕО), 

Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) и Департамент по спорт (ДС) при 

Софийския университет. Член е на новосъздадената Научна комисия на Департамента по спорт от 2019 г. 

Член е на Съвета на Департамента по спорт към СУ „Св. Климент Охридски“ от 2013 г. до днес. От 2013 до 

2017 г. е член на Атестационната комисия и Комисията по качеството при Департамента по спорт, а от 

2017 г е Председател на Мандатната комисия към Департамента по спорт към СУ „Св. Климент Охридски“. 

Член е на Общото събрание и Централната избирателна комисия за избор на еднолични и колективни 

органи на управление и контрол на Софийския университет. 

Сред спортно-педагогическите изяви на доц. Георги Игнатов съществено се открояват неговата 

кариера като футболист през периода 1984 – 1998 и като съдия по футбол от 1997 г до сега, когато зад 

гърба си има 2238 мача, а понастоящем е председател на СК при ЗС – гр. София  и член на НСК към БФС. 

Лектор е към Българска треньорска школа по футбол от 2019 г. до днес. Заслужава да се отчете и 

дейността, която доц. Георги Игнатов проявява по линия на АУС „Академик“ , където е Председател на 

Спортно-техническата комисия от 2014 до 2019 г.,  а 2010 г. до днес е  Председател на Техническата 

комисия по футбол. 

Считам, че така представените данни за кандидата, относно степените на образование, заеманите 

академични длъжности, научно-практическа и обществена дейност съответстват на необходимите 

изисквания за участие в обявения конкурс за академичната длъжност „ПРОФЕСОР“.    
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ІІІ. Описание на научните трудове 

Научната продукция на доц. Георги Игнатов за периода 2002 – 2020 е впечатляваща по обем, 

насоченост и съдържание. Освен вече посочения дисертационен труд, той е самостоятелен автор на две 

монографии, една студия и още 93 публикации.  

Във връзка с участието си в настоящия конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор” 

доц. Георги Игнатов представя 38 научни труда, които по количество и качество считам, че отговарят на 

нормативните изисквания. Става дума за 1 монография, 1 студия и 36 научни статии и доклади, от които 

11 самостоятелни. Впечатляващ е и броят на научните публикации, под формата на доклади, с които доц. 

Георги Игнатов е участвал на международни (11, 12, 13, 21, 31, 34, 36, 37, 38) и на национални и вътрешни 

конференции (20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35). 

Според данните, от представената Справка за изпълнение на минималните национални изисквания 

по чл. 2б от ЗРАСРБ за научна област 1.Педагогически науки, ПН 1.3. Педагогика на обучението по … , 

кандидатът отговаря на всички показатели със следните стойности по групи: А – 50 т.; В – 100 т.; Г – 243,5 

т.; Д – 145 т.; Е – 195 т. Тези показатели говорят за една висока научна и преподавателска интензивност, 

която напълно отговаря на изискванията за заемане на длъжността „професор” в Софийския университет 

„Св. Кл. Охридски”.  

От подлежащите на рецензиране за участие в настоящия конкурс за „професор“ публикации с 

особена тежест, относно научната специалност на конкурса, се явяват монографичния труд „Актуални 

акценти в съвременната цялостна подготовка на футболния съдия. Модел за физическа подготовка на 

футболните съдии. ”,  студията „Контрол на спортно-техническите действия и извършената физическа 

работа на футболни съдии по време на официални срещи чрез графично измерване.“, както и 18 

публикации (2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 20, 22, 28, 29, 32, 33, 34, 36, и 37) свързани с приложни аспекти на 

футбола при студенти и футболното съдийство. 

В монографията „Актуални акценти в съвременната цялостна подготовка на футболния съдия. 

Модел за физическа подготовка на футболните съдии. ” доц. Георги Игнатов разкрива съвременните 

концепции в развитието на футболното съдийство в неговите ключови направления – историческо, 

методическо, психологическо, физическо, селекционно и др. Монографията е ценно помагало и 

методическо ръководство по отношението най-вече на представените от автора теоретико-приложни 

основи и възможности за решаване на проблемите свързани с ефективно футболно съдийство на базата 

на изследване на различни стилове на вземане на решения при елитни футболни съдии в България, 

изследване на функционалното натоварване на футболни съдии по време на официални срещи и 

разкриването на същността на методиката за физическа подготовка на футболни съдии, в т.ч. примерна 

програма за стабилизация на мускулатурата на футболните съдии  и модел за загряване на съдиите 

преди футболна среща. 

Студията „Контрол на спортно-техническите действия и извършената физическа работа на 

футболни съдии по време на официални срещи чрез графично измерване.“ е труд на доц. Игнатов с 
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подчертана методико-приложна стойност, който допринася за по-обективно установяване на спортно-

техническото ниво на българските съдии и начините за подобряване на тяхната подготовка.  

Съществената част от публикации на доц. Игнатов, са свързани с приложни аспекти на футбола при 

студенти и се отнасят до: 

- Специфика и оптимизиране на обучението и тренировката по футбол в различните му форми във 

висшите училища (3, 4, 10, 11, 13, 20, 23, 33, 34, 36, 37,);  

- Анализ на състоянието на Университетския спорт и в частност на студентския футбол в Р. 

България (7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 32 ).  

Във връзка с професионалното направление 1.3. „Педагогика на обучението по … (физическо 

възпитание и спорт) сред предложените за рецензия научни трудове на доц. Игнатов, могат да бъдат 

диференцирани  общо други 10 научни труда свързани с теорията и методиката на физическото 

възпитание и спортната подготовка при  студенти (12, 18, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 35, 38).  

ІV. Научни приноси 

Могат да бъдат диференцирани следните основни направления на научните и приложни приноси на 

доц. Георги Игнатов: 

1.В областта на теорията и методиката на физическото възпитание и спорта във ВУ. 

2.В областта на тренировъчния и състезателния процес на футболните отбори на ВУ. 

3.В областта на Университетския спорт в Р. България. 

4. В областта на теорията на футболно-съдийската дейност 

Самите научни и приложни приноси на доц. Георги Игнатов се изразяват в следното: 

1.В областта на теорията и методиката на физическото възпитание и спорта във ВУ. 

1.1.Характеризирано е състоянието в специалност „Физическо възпитание и спорт“ към Факултета 

по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Климент Охридски“, с цел повишаване на 

ефективността и оптимизиране на учебния процес в специалността.  

1.2. Проучена е ролята на ВУ, като фактор за организацията на свободното време на студентите. 

Изведени са предложения както за студентите, така и за висшите училища с цел да бъдат подобрени и 

обогатени начините за организация и уплътняване на свободното им време. 

1.3. Дефинирана е връзката между когнитивните стилове и стиловете на вземане на решение при 

студенти. 

2.В областта на тренировъчния и състезателния процес на футболните отбори на ВУ. 

2.1. Обогатена е теорията за заниманията по „Спорт – футбол“, като „Изборно – задължителна“ 

форма на обучение във висшите училища в т.ч. проблеми и перспективи за развитие пред футзал, плажен 

футбол и футболът за жени. Проучено е отношението на студентите към „Изборно – задължителната“ 

форма „Спорт“ във ВУ с цел оптимизиране на учебния процес по спорт във висшите училища. 

2.2. Обогатена е теорията за заниманията по „Спорт – футбол“, като „Спортно усъвършенстване – 

изборно – задължителна“ форма на обучение във висшите училища (футболните отбори на висшите 

училища), в т.ч. направени са препоръки към ръководствата на спортните катедри и департаменти към 
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висшите училища, както и към треньорите-преподаватели по футбол за повишаване качеството на 

работата с представителните отбори на висшите училища с цел повишаване нивото на студентския 

футбол в Република България. 

2.3. Разкрити са възможности за оптимизиране на тренировъчния и състезателния процес на 

футболните отбори на ВУ, чрез контролиране на моментното състояние на студентите-спортисти 

посредством теста „IRST”. 

2.4. Усъвършенстван е контролът на промените във физическите възможности на студентите от 

представителни футболни отбори на висши училища посредством кръгово занимание с иновативни 

станционни упражнения. 

2.5. Анализирани са тактическите системи на игра, както и пресиращите действия на играчите с цел 

усъвършенстване на тактическата подготовка на състезателите от студентските отбори по футбол. 

3.В областта на Университетския спорт в Р. България. 

3.1. Характеризирано е цялостното моментно състояние на Университетския спорт в Р. България.  

3.2. Анализирана е работата на Асоциацията за университетски спорт „Академик“ относно 

организацията, постигнатите резултати и класирания при проведените под нейно ръководство Национални 

студентски универсиади от 2014 до 2019 г. 

3.3. Детайлно е охарактеризирано състоянието на Студентския футбол в Р. България, в т.ч. е 

анализирана и работата на Техническата комисия по футбол към АУС „Академик“. Проследена е 

организацията, постигнатите резултати и класирането на висшите училища в Националния 

университетски шампионат по футбол и в организираните турнири по плажен футбол и футзал за 

студенти и студентки. Очертани са възможни перспективи за бъдещото развитие на студентския футбол в 

Р. България. 

4. В областта на теорията на футболно-съдийската дейност 

4.1. Обогатена е теорията на футболно-съдийската дейност.  

4.2. Създадена и апробирана е собствена примерна план-програма за физическа подготовка на 

футболни съдии, съдържаща общо разработени и онагледени 17 мезоцикъла с по 3 микроцикли. 

4.3. Предложена е иновативна примерна програма за стабилизация на мускулатурата на 

футболните съдии. 

4.4. Предложен е авторски съвременен модел за загрявка на футболните съдии преди футболните 

срещи.  

4.5. Класифицирани са психологическите аспекти и предизвикателства за футболните съдии преди, 

по време на мачовете и след тях. 

4.6. Разкрити са стиловете на вземане на решения при елитни футболни съдии в нашата страна. 

4.7. За пръв път у нас е изследвано функционалното натоварване на футболни съдии по време на 

официални срещи. 

4.8. Характеризирани са спортно-техническите действия и извършената физическа работа на 

ръководещи млади футболни съдии, съдии ръководещи в първа лига на България и международни съдии 
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ръководили срещи в България, чрез метода на графичното измерване. Определена е количеството 

работа, извършена от тях при ръководените мачове. Направени са важни обобщения и заключения на 

базата на сравнението и анализа, с цел повишаване квалификацията на футболните съдии в България. 

V. Заключение 

Считам, че всичко горе изложено ми дава основание да заявя, че доц. Георги Владимиров Игнатов, 

доктор, отговоря на изискванията на обявения в ДВ, бр.21/13.03.2020 г., конкурс за „Професор” на 

основание чл. 4 и чл. 29а от ЗРАСРБ, чл. 60 и сл. от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 118 ал.(1) 

и (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ “Св. Климент Охридски”. Научната продукция, научните приноси и неговата 

преподавателска работа, ръководна и експертна дейност ми дават основание убедено да предложа на 

научното жури да избере доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор, на академичната длъжност „Професор” 

по: област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по… (Физическо възпитание и спорт – футбол), за нуждите на Департамента по спорт при 

СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

25.08.2020 г.  

София                    

 

Изготвил становището:                                

                                                      (проф. Апостол Славчев, доктор) 

 
 
 

 


