
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Митко Андреев Томов – член на Научното жури по обявения 
конкурс от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград за 
заемане на академичната длъжност „Доцент“. 
Научна област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт 
Професионално направление 7.6 Спорт 
За нуждите на катедра „Спорт“ 

Конкурсът за един доцент е обявен в държавен вестник, бр. 
57/14.07.2017 г. 
1. Данни за конкурса. 

Кандидатът старши преподавател Жасмин Тодорова Цанкова е 
редовен преподавател в Медицинския университет - София, ЦЕОФВС и е 
единствен кандидат. Преподавателската й ангажираност е в областта на 
обявения конкурс. Участието на същата е съобразено със Закона за 
развитие на академичния състав в Република България. 
2. Данни за кандидата. 

Старши преподавател Жасмин Тодорова Цанкова е родена на 
28.01.1965 г. в гр. София. Висше образование „Бакалавър“ завършва през 
1989 г. във ВИФ “Георги Димитров“. Специалност: „Учител по физическо 
възпитание“ и “Треньор по баскетбол“. Образователната и научната степен 
„Доктор“ – придобива през 09.12.2009 г. от Висша атестационна комисия. 
Професионална кариера: 
– състезател по баскетбол в отборите на: „ БК „Септември Рила Кооп“; БК 
„Кремиковци“; БК“Славия“ и др. Национален състезател по баскетбол – 
жени и е участвала на европейското първенство през 1991 г. в Израел, и на 
квалификационния турнир за олимпийски игри през 1992 г. 
– треньор по баскетбол: БК „НСА“ (4 пъти шампион на РБ за 
подрастващи); на представителния отбор по баскетбол – жени на МУ; 

треньор на национален отбор кадетки – 2006 г.; помощник-треньор на 
националния отбор за жени до 20 г. – 2009 г. 
– преподава в групи по спорт във всички факултети и на чуждестранни 
студенти с английски език на МУ. 



– участва в международни треньорски семинари, научни конференции и 
конгреси в страната и чужбина. 
– кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент” има пълна 
учебна натовареност . 
– кандидатът притежава следните лични умения и компетенции: владее 
руски и английски език; притежава лидерски качества и умее да работи в 
екип; добра компютърна грамотност. 
3. Описание на научните трудове. 

Общата количествена представа за публикационната дейност на 
кандидата се характеризира от 30 публикации. Тематика е свързана с 
различни по насоченост спортни проблеми, но най-много са обединени 
около баскетбола – изследване на физическото развитие и специфичната 
работоспособност на студентите от висшите училища и анализ на 
скоростно-силовите и технико-тактическите възможности на 
подрастващите баскетболистки. 

Анализът на публикациите на кандидата разкрива, че те са 
отпечатани в реномирани списания у нас и в чужбина, като са подложени 
на прецизно рецензиране и допускане до издаване, при спазването на 
съответните международни критерии. 

По обхват, значимост, характер и приложност рецензираната 
продукция (депозирана в оригинал и ксерокопия) се състои от една 
монография в обем от 128 страници („Методика за обучение по баскетбол 
във висшите училища“), едно ръководство от 109 страници („Контрол и 
оценка на физическата подготвеност в спортовете баскетбол, волейбол, 
хандбал и футбол 12 – 18 г.“, 4 самостоятелни публикации и 23 в 
съавторство (от които в 10 е основен автор), Кандидатът е публикувал 
материали в чуждестранни издания (3 на бр.). 
4. Научни приноси. 

Запознаването с научните публикации на старши преподавател 
Жасмин Цанкова ми позволява да открия редица приносни моменти в 
областта на обявения конкурс. 

Главният въпрос, който е предмет на монографията е свързан с 
разработване и внедряване в практиката на специализирана методика за 
обучение по баскетбол, отговаряща на новите образователни изисквания и 
нуждите на висшето образование. По този начин ще се повиши 
ефективността на учебния процес по физическо възпитание във висшите 
неспециализирани по спорт училища. Методиката дава възможности за 



оптимизиране на подготовката на млади специалисти в условията на 
учебно-тренировъчния процес. В своите публикации кандидатът 
разширява теорията на познанието чрез разработване на нови идеи и 
системи. Предложени са нормативни таблици за контрол и оценка на 
подготовката на подрастващите баскетболистки. 

Значими и с приносен характер са разработките за зависимостта и 
взаимовръзката между признаците на физическото развитие и специфична 
работоспособност на подрастващи баскетболистки както и на студенти и 
студентки. Интерес за теорията и практиката са научните разработки за 
физическата и технико-тактическата подготвеност на 16-18 годишни 
баскетболистки и потенциала им за подобряване на тези възможности. 
Значително внимание е отделено на изследване личностните тенденции и 
зависимости в отборите по баскетбол, състоянието и перспективите за 
развитие на баскетбола в РБ, връзката между спортната подготвеност и 
игровата реализация. 

Старши преподавател Жасмин Цанкова показва самочувствие и 
възможности, за което естествено й помага работата като треньор и 
преподавател. Дадена е справка за 22 цитирания на научни публикации на 
кандидата в различни по вид научни разработки. В цялостното си научно 
творчество успешно използва съвременни научни методи, което е атестат 
за завършен в развитието си преподавател с опит, знания и положително 
отношение към изследване на баскетболната игра. 
5. Преподавателска работа. 

В качеството си на университетски преподавател старши 
преподавател Жасмин Цанкова се реализира успешно като преподава на 
студенти по спорт във всички факултети и на чуждестранни студенти. 
Богатият състезателен и треньорски опит й позволяват успешно да се 
реализира в различни научни, образователни и спортни дейности у нас и в 
чужбина. 
6. Заключение. 

Съдържанието и качествата на научната продукция удовлетворяват 
критериите, изискванията и условията на избор по заемане на 
академичната длъжност „Доцент“. Изложените аргументи ми дават 
основание убедено да дам своя положителен вот в научното жури старши 
преподавател Жасмин Цанкова да бъде избрана за „Доцент“. 
София 
13.10.2017            Член на журито доц. Митко Томов, доктор:…………… 


