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Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

 

от проф. д-р Васил Иванов Жечев, 
член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

 „„ДОЦЕНТ”, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в  ДВ., бр. 61 от 05.08. 2016 г. 
 

  

Относно:   научната продукция и професионално-академичната 
 дейност на гл. ас. д-р Сергей Радойчов Стойнев –  

единствен кандидат в конкурса 
  

I.  Обобщени данни за кандидата и представената от него научна продукция   

Гл. ас. д-р Сергей Радойчов Стойнев е единствен кандидат  на обявения 
от ЮЗУ “Неофит Рилски” конкурс за заемане на академичната длъжност доцент 
в област на висше образование „Здравеопазване и спорт“ с научен шифър – 7. и 
професионално направление „Спорт“ (Гимнастика) – шифър 7.6.  Той е роден 
през 1961 г. в гр. Благоевград. Висше образование завършва във ВИФ „Г. 
Димитров“ София през 1990 г.  а година по-късно защитава и дисертация за 
получаване на образователната и научна степен „доктор“  във Вроцлавската 
спортна академия в Полша.  След това работи  2 години като учител в ІХ-то ОУ 

в Благоевград  и от 1994 г. до сега е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски. 
 За конкурса гл. ас. д-р Стойнев е представил списък от общо 15 

публикации, както следва:  3 монографии; 1 студия; 1 учебник в съавторство 
11-научно-методични статии (9 броя у нас и 2 броя в Р. Македония). 
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Кандидатът е представил също така и списък със 7 участия в научни сесии и 
конференции.   

II.  Оценка на академичната дейност и научно-приложната продукция на 
гл. ас. д-р Стойнев 
В учебно-методична продукция и академичната дейност на д-р Стойнев се 

открояват някои положителни неща, свързани най-вече с неговата 
преподавателска работа. Той е добър преподавател и изтъкнат радетел за 
популяризирането на спортната гимнастика, за което свидетелства и 
представения списък от положителни отзиви за неговата работа на изтъкнати 
деятели в областта на гимнастиката, като многократния световен шампион и 
сребърен медалист на халки от олимпиадата в Атина Йордан Йовчев , спортния 
деятел Никола Проданов и др. Независимо, че този подход за оценка на 
стойности и качества на представената продукция е нетипичен в научната и 
академична практика, той говори за разпознаваемост на кандидата за доцент в 
гимнастическата гилдия.   
Що се отнася за научните качества на представената продукция ще 

отбележа, че дори изцяло добронамереният и безкритичен поглед към нея 
трудно би открил необходимите аргументи в защита на някакви научни 
стойности. За това говори и факта, че самият автор не е представил 
задължителните за такива процедури „приносни моменти“ в неговата 
продукция, което би улеснило и нейната качествена оценка. Независимо от това 
ще отбележа, че представените от автора книги, представени като монографии, 
могат да бъдат използвани като учебни помагала в подготовката на студентите. 
Като положителен момент също така ще отбележим присъствието на 

кандидата за доцент в някои съвместни публикации встрани от насочеността на 
обявения конкурс, което показва широта на неговите професионално-
педагогически и научни интереси.   
В книгата „Гимнастиката - еволюция и съвременност“ авторът, на базата 

на литературни източници, се е опитал да подбере и подреди факти, събития и 
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личности, пряко свързани с гимнастиката от древността до наши дни, което 
несъмнено е нещо достойно за отбелязване като положен труд. Претенциите 
обаче, този исторически христоматиен наръчник да се нарече монография, 
идват малко в повече. Тази безпочвена претенциозност на кандидата за доцент 
проличава и при отбелязаните на корицата на тази книга твърдения на автора, 
че това е петата му поредна монография  (!!!). Или както се казва „ Блажени са 
верующите“ 

IV.Заключение:  
Независимо от отбелязаните по-горе пропуски и слабости в научната и 

учебно-методическа продукция на кандидата в количествен и в качествен 
аспект, като имам предвид неговата дългогодишна преподавателска дейност в 
ЮЗУ, както и факта, че Университета има нужда от хабилитирани 
преподаватели предлагам  на уважаемите членове на научното жури да гласуват 
с положителен вот за присвояването на академичната длъжност „ доцент”  на гл. 

ас. д-р Сергей Радойчов Стойнев за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски” и 
Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт  

 

28.11.2016г.                                               Член на журито:................................ 
Благоевград                                                                   (проф. д-р Васил Жечев) 

 

 

 


