
 1

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 

Факултет „Обществено здраве и спорт“ 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

    
на дисертационен труд на  

Екатерина Живкова Деливерска 

 

на тема: 
 КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФИЛ НА СПОРТНИЯ АНИМАТОР 

 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна 

специалност 1.2. Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

 

Рецензент: проф. д-р Васил Жечев, член на научно жури, назначено 

със Заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”, N2569/08.10.2014 г.,   
 

 Общи бележки и оценки: Представеният за рецензиране и 

апробация дисертационен труд е с прецизното външно оформяне, 

достатъчен по своя обем от 183 страници основен текст и приложения, 

164 – увод изложение и заключение, 6 таблици, 15 фигури. 

Библиографията, включва 126 източника, от които 45 на латиница, 4 

интернет източника. Проблематиката, концептуалната рамка и 

съдържанието  на дисертационното изследване са с голям обхват, 

значимост и актуалност не само за теорията, но и за практиките по 

обучение, подбор и  реализация на спортни аниматори. Авторът на 

дисертацията, докторант Екатерина Деливерска съчетава своя общ 

поглед върху проблематиката, подготовката си в областта на туризма 

и теоретичния анализ върху съвременните тенденции в теория и 

практика със логиката на изследователската дейност, за да разгърне 
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едно широкообхватно и задълбочено изследване върху проблема за 

компетенциите и профила на спортния аниматор, като основен субект 

в спортно-анимационните дейности. Избраният проблем е много 

актуален и значим, но многопластов с насоченост към два производни 

проблеми – за компетентностния подход в образованието и подбора на 

спортни аниматори и за реализацията им в конкурента среда, 

изискваща необходимото качество на предлаганите продукти и услуги, 

като изключително иновационни, но сами по себе си сложни и 

многоаспектни. Предпоставка за реализирането на замисленото 

изследване е прецизната постановка на този комплексен проблем, 

коректното определяне на обекта и предмета на изследването. 

Правилно и научно издържано е формулирането на темата, целта и 

научната теза. 

 Своята изследователска стратегия докторант Екатерина 

Деливерска представя, чрез концептуалната рамка на изследването, 

изразена чрез методологическата и методическата му определеност. 

Така неговият замисъл се материализира и конкретизира от изходната 

парадигма за осигуряване на конкурентоспособност и качество в 

туризма. Изследването е проведено на три етапа в съответствие със 

съвременните тенденции и изисквания както по отношение нейните 

правила, така и съобразно изследователските процедури. Всичко това 

е представено обобщено в увода на дисертационния труд, който дава 

обща предварителна представа за проведеното изследване и за 

резултатите от него, които предстои да бъдат анализирани и 

преценени в последствие.  

 

 В първата глава проблемът за конкурентоспособността в 

туризма, анимацията като конкурентно предимство и спортно-

анимационен продукт, като осигуряващ качеството на туристическите 

услуги е представен концентрирано с акценти и проекции в няколко 

основни посоки: (1) възможност за превръщане на туристическата 

дейност и продукт в конкурентни основания за качество, (2) спортно-
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анимационният продукт като фактор за повишаване качеството на 

спортно-анимационната дейност и (3) възможности за решаване на 

тези проблеми чрез компетентностния подход.  

Направен е задълбочен теоретичен анализ на богат литературен 

набор от източници за да бъде изведена и обоснована в крайна сметка 

същността и спецификата на релацията туристическа – спортна 

анимация в контекста на различните модели за оценка качеството на 

туристическия продукт. 

При това е проявена компетентност и осведоменост от страна на 

докторанта по комплексния проблем, за да се разкрият същностните 

характеристики на опорните за изследването понятия и значимостта 

им за съвременното образование и туризъм, за теорията и практиката 

на спортната анимация.  

Проведен е съпоставителен анализ на спортно-анимационен 

продукт и добрите практики за неговото реализиране, за да бъдат 

разкрити особеностите на спортно-анимационната дейност като цяло, 

а от там и да се направят необходимите проекции, относно 

изискваните компетенции за нейното качествено реализиране. 

Представената методологическа определеност на компетентностния 

подход и същностните му характеристики, както и класификационните 

подходи – речници, клъстери, компетентностни модели са основание 

за изследователската програма разгърната впоследствие в 

дисертационния труд. 

 

Във втората глава са представени образователни изисквания за 

професионалната подготовка на аниматора, чрез подробен анализ на 

нормативното осигуряване и регламентирането на подготовката в 

областта на спортната анимация. Докторант Екатерина Деливерска 

намира редица противоречия относно нормативните документи, които 

са основа за реализиране на образователната подготовка и дейността 

на част от институциите, осигуряващи обучението на спортни 

аниматори. 
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Отделено е специално внимание на човешкия фактор и неговата 

роля в областта на спортната анимация в туризма за да се стигне до 

разработването на структурно-функционален модел на 

компетенциите на спортния аниматор.  

Съдържателната част на този структурно-функционален модел е 

разгледана обстойно. Сам по себе си предложеният концептуален 

модел е значимо авторско постижение с перспективно приложно 

значение, свързано с предстоящата му емпирична проверка и 

внедряване в обучението и подбора на спортни аниматори.  

 Анализът, относно отделните компетенции, обобщени в 

клъстерите в контекста на спортната анимация, има значителен 

методико-практически принос към дейността на туроператорските и 

туристическите фирми и организации, както и за институциите 

подготвящи кадри в областта на туризма.  

 

 В трета глава вече се реализират създадените предпоставки за 

планиране, организиране и провеждане на емпирично изследване в 

реални условия. Редно е да се отбележи прецизността на докторанта 

при разработването, адаптирането и апробирането на разнообразния 

инструментариум, както и при подбора на целевите групи (контингент 

на емпиричното изследване).  

Всичко това е систематизирано и описано подробно и коректно, 

подкрепено с необходимата статистическа достоверност в рамките на 

трета глава.  

  Препоръката ми е по възможност да се продължи работата по 

тематиката на дисертационния труд, като се обогатят изследванията, 

проведени със студенти ОКС „магистър” в специалност „Спортна 

анимация” от различни аспекти: мотивация и интерес, качество на 

подготовката и реализация.  

 

 Заключителни обобщения и оценки. Направеният оценъчен 

обзор и анализ на рецензирания дисертационен труд позволява да се 
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посочат някои по-общи бележки върху неговата проблематика, 

структура, съдържание и обем. Проблематиката му се отличава с 

голяма актуалност и значимост, тя е широка и многоаспектна. 

Структурата на дисертацията отговаря на логиката, проблематиката 

и характера на изследването, а нейното съдържание е издържано в 

научно и смислово-езиково отношение.  

 Обобщено представената дисертация представлява ползотворно 

и перспективно изследване с комплексен теоретико-концептуален и 

приложен характер.  

 Авторефератът структурно и съдържателно отразява 

дисертационното изследване с необходимата яснота на концепцията и 

акцентите от нея, като отразява цялостната изследователска визия.  

 Публикациите на автора са в индексирани и рецензирани 

авторитетни научни издания. Техният брой и тематика отговарят на 

изискванията и са в съответствие с темата на дисертационния труд.  

 

 Заключение: 

 Предлагам на научното жури, като има в предвид качествата на 

дисертационния труд, личния принос и подготовка на автора, да се 

присъди на Екатерина Живкова Деливерска, образователната и научна 

степен – „доктор“ по научна специалност 1.2. Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на 

лечебната физкултура). 
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        проф. д-р Васил Жечев 

 

 

 


