
 1

Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград 

Факултет „Обществено здраве и спорт“ 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. Людмил Петров, доктор 

Член на научно жури, назначено със Заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит 

Рилски”, N2569/08.10. 2014 г.,  относно дисертационен труд за 

получаване на образователната и научна степен „доктор”,  на тема: 

 

 „КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФИЛ НА СПОРТНИЯ АНИМАТОР” 

Научна област: 1. Педагогически науки, 

Професионално направление: 1.2. Педагогика (Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на 

лечебната физкултура) 

 

Докторант: Екатерина Живкова Деливерска 

Научен ръководител: проф. Стоян Иванов, доктор 

 

Общо описание на дисертационния труд. Представеният ми 

дисертационен труд е с общ обем  183 стр. и съдържа увод, изложение в 

три глави, заключение, използвана литература и 4 приложения. Списъкът 

на използваните литературни източници включва 126 заглавия, от 

които 81 научни разработки на кирилица и 45 - на латиница и 4 интернет 

адреси.      

Актуалност на проблема. Проблемът е актуален поради 

сравнително малкото мащабни интердисциплинарни изследвания на 

Спортната анимация, засягащи туризма, спорта, социологията, 

икономически и др. науки.   
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Докторската дисертация с автор Екатерина Деливерска е напълно в 

унисон с научните изследвания в областта на теорията и методиката на 

физическото възпитание и спорта и е написана в съответствие с научните 

изисквания.  

Познаване състоянието на проблема. Докторския труд на 

Екатерина Деливерска има необходимите научни качества и достойнства. 

Докторантът е извършил множество научно-приложни и теоретични 

изследвания в областта на Туристическата анимация, в т.ч. и на 

Спортната анимация и успешно е разработил т.н „компетентностни 

модели”. 

 

Подход и решение на проблема. Целта на изследването е точно 

формулирана. Авторът си поставя конкретни задачи за научното си 

изследване, които са точно формулирани. Тезата на изследването прави 

силно положително впечатление на много добър изследовател и доказват 

добрата методическа и научноизследователска подготовка на  автора. 

В методиката са използвани подходящи и високоефективни 

изследователски методи като теоретичен анализ и синтез, анкетиране, 

интервюиране, експертна оценка, наблюдение и статистическа обработка 

на резултатите. 

 

Достоверност на получените резултати. Считам, че резултатите 

са достоверни, т.к. докторантът сам е работил и провеждал изследванията 

си и коректно е цитирал досегашните изследвания по този въпрос. 

    

Основни приноси    

1. Разкриване на компетентностния модел на спортния 

аниматор  
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2. Разрботване на концептуален модел на 

спортноанимационната дейност. 

3. Изграждане на профил на спортния аниматор.  

 

Заключение  

Считам, че представеният дисертационен труд „Компетенции и 

профил на спортния аниматор” с автор Екатерина Живкова Деливерска 

отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичня състав и 

Правилника за приложението му в Югозападния университет „Неофит 

Рилски”, Благоевград и му давам обща положителна оценка.   

 

Предлагам на Екатерина Живкова Деливерска да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

"Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, 

/вкл. Методика на лечебната физкултура"/, професионално направление 

1.2. „Педагогика ”, Научна област „Педагогически науки”.  

 

30.10.2014 г.   Изготвил становището:  

              Проф. Людмил Петров, доктор 

 

 

 


