РЕЦЕНЗИЯ
от

професор Петър Дончев Бонов ДПН - член на специализирано научно

жури на основание чл.4 ал.2 от ЗРАСРБ и решение на ФС на факултет

„Обществено здраве, здравни грижи и спорт”при ЮЗУ „Неофит Рилски”
Благоевград (протокол 8/30.11.2017)

Относно: Конкурс за избор в академичната длъжност „доцент” по

специалността „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”в

професионалното направление 7.6 Спорт (Футбол) за нуждите на
ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград (Д В бр.81/10.10.2017).

С единствен кандидат главен асистент Стефан Тодоров Капралов, доктор

1. Професионална, педагогическа, управленска и обществена
дейност.
Трудова дейност на гл. асистент Стефан Капралов е изцяло в сферата

на спорта и физическото възпитание. Тя включва следните

педагогически, управленски и обществени дейности: преподавател в
катедра „Футбол, тенис и тенис на маса” във ВИФ „Георги

Димитров(1982-1984); вицепрезидент на на ПФК „Славия- София(1984-

19912); старши треньор по футбол в отборите на : „Академик”-София;
„Юнион Спортив Ансар” –Тунис; „Светкавица”-

Търговище;”Локомотив”- Видин и др.; ръководител е на „Спортно

техническо направление”при Български футболен съюз (1999-2003)

изпълнителен директор на БФС(2003-2006); менджър-МВМД((2006-

2007); изпълнителен директор на ТВ „Спорт”(2008-2009); президент на

Българска футболна лига от 2010, като продължава и в момента. От

2010 до настоящият момент Капралов е преподавател с редовно учебно
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натоварване към факултет по „Обществено здраве , здравни грижи и
спорт” при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград и частен колеж по
„Туризъм”, на който е и ректор.

2. Научни публикации. Приноси.
През 2005 Капралов защищава успешно дисертационен труд на тема:

„Ддидактически подходи и методи за усъвършенстване на тактическата

подготовка на футболистите”, за което от ВАК му е присъдена
образователната и научна степен „Доктор”.

По настоящият конкурс кандидатът представя за рецензиране

списък от 23 научни публикации, като с основание в този списък под
номер 1 е поставен автореферата на посоченият докторски труд.

Независимо, че той вече е оценен от специализирани рецензии,

неговата научно приложна и тематична насоченост е основата върху,
която е поставена по голяма част от основните публикации в

посоченият списък, а именно развитието и усъвършенстване на

теорията и практиката на фуболната игра в България. На първо място
сред тези трудове следва да поставим книгата „Основни насоки при

обучението и тренировката по футбол”. По същество тя е

монографичен труд, в които са научно обосновани и потвърдени

методологичните основи при тренировката на подрастващи

футболисти. Концептуалните решения изведени в посочения труд са
последователно разработени в учебни помагала, методични

ръководства и методични указания в следните публикации:”Указания
за занимание по футбол в училищата”, „Обучение и футбол”,

„Обучение на млади футболисти-тактически схеми”, „Играта основа на
тренировката по футбол”и „Зоновата защита във футболната игра”.

Към така описаните трудове с научно приложна стойност ще добавим и
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трите, едното от които е монография под печат в издателството на

ЮЗУ „Неофит Рилски”(20,21,22).

Освен в сферата на теорията и методологията на тренировката при

подрастващи футболисти, публицистичната дейност на Капралов
интерпретира съществени проблеми свързани с повишаването на

ефективността на управлението на футбола в България. Като най

значимо между тях следва да посочим следните: „Лицензиране на
футболните клубове в България”и „Национално ръководство за

футболно лицензиране”. Двата труда са разработени за нуждите на

БФС и резултатите от тях са внедрени в практиката. Освен сферата на
футбола Капралов проявя научни интереси в по широк аспект на

спортната теория и практика, като планирането, контрола и оценката на

физческата подготовка (12), педагогика на физическото възпитание(13),

физическото възпитание и спорта в образователната система(14,15,18),

методология на кинезитерапията(16). Специално внимание в научната
дейност на Капралов е посветено на проблемите на спорта в

свободното време. В тази насока най значима е монографията „Ролята

на туризма и спорта при използване свободното време за развлечение и
рекреация”. Към нея следва да бъде добавено и методичното

ръководство „Свободно време, спорт и туризъм”.

Като обобщение следва да подчертаем, че научната продукция на
доктор Стефан Капралов отговаря количествено, структурно и

съдържателно на изискванията на ЗРАС. Основание за това са следните

научно методичните приноси:

• Обогатена е теория на тренировката на подрастващи във футбола.

• Разработени

са

иновационни

управлението на футбола.

подходи

при

организацията

и

• Обогатени са методологическите постановки на системата за спорт и
физическо възпитание в образователната система.
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• Експериментално са обосновани нормативи за контрол и оценка на

физическата подготовка при подрастващи в спортните игри(хандбал,

баскетбол и футбол)

• Разработени са ефективни методи за усъвършенстване на системата
на туристическия бизнес и услуги в Република България.

Представен е списък от четири цитирания на научните трудове в

публикации на български и чуждестранни автори (Черна гора и

Мкедония). Доказано е и участието в 6 международни научни

конференции.

Специално следва да се отбележи ръководството на два научни

проекта реализирани по линията на Европейската футболна асоциация
(UEFA).
Всички процедурни изисквания по конкурса са съобразени със ЗРАС

и правилните за неговото приложение. Нямам общи публикации с

кандидата.

Като резултат от направеният анализ с убеденост твърдя, че

главен асистент Стефан Тодоров Капралов, доктор е високо
ерудиран и уважаван спортен педагог експерт

в системата на

Българският футбол и университетски преподавател в областта
на физическото възпитание и спорта.
3. Заключение.
Въз

основа

на

по

горе

изложеното

имам

достатъчно

аргументирано основание с убеденост да предложа на уважаемите
членове на Специализираното научно жури да вземат решение на
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главен асистент Стефан Тодоров Капралов, доктор да бъде
присъдено

научното

звание

по

специалността

направление 7.6 Спорт (Футбол) за нуждите на

ЮЗУ „Неофит

„Доцент”

„Обществено здраве, здравни грижи и спорт”в професионалното
Рилски” Благоевград.

С това потвърждавам и собствения си

положителен вот по неговата кандидатура в настоящия конкурс.
Благоевград 18.12.2017

Рецензент:

(проф. Петър Бонов ДН)
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