РЕЦЕНЗИЯ
От проф. МАРИН ГЕОРГИЕВ ГЪДЕВ, ДН,
член на научно жури на основание заповед N9 3220 / 05.12.2017 год., на
Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград, относно конкурс за заемане на
академичната длъжност „Доцент"

I. Данни за конкурса
ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност „Доцент" в ДВ, бр. 81/10.10.2017 година.
Облает на висшето образование: Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.6. Спорт
Специалност: Спорт (Футбол)
Факултет: Обществено здраве, здравни грижи и спорт
За нуждите на катедра: Спорт
Конкурсът е обявен съобразно решение на ФС „Обществено здраве,
здравни грижи и спорт" с Протокол № 8/10.10.2017 год., при спазване на
условията на чл. 4, ал. 2 от ЗРАСРБ и Правилника за заемане на академични
длъжности в ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград.
В определеният срок за участие в конкурса е подал своите документи
единственият кандидат Стефан Тодоров Капралов, д-р, преподавател в катера
„Спорт" при ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград.
II. Обобщена справка за кариерното развитие на кандидата
Кандидатът за участие в конкурса Стефан Тодоров Капралов, д-р, е роден
на 25.10.1954 год. в гр. София. Завършва ВИФ (понастоящем НСА „В. Левски") в
периода 1977/81 година със специалности - „Учител по физическо възпитание
и

спорт"

и

„Треньор

по

футбол"

в

степен

„Магистър".

Придобива

образователната и научната степен "Доктор" през 2005 год. в СУ „Св. Климент
Охридски"-София.
Кариерното

си

развитие

започва

като

преподавател

към

катедра

„Футбол" при НСА „В. Левски" в периода 1982-84 година. От 1984 до 1991 год. е

вицепрезидент на ФК „Славия"-София, а от 1991 до 1998 се занимава с
треньорска дейност, като последователно е старши треньор на отбори от
страната („Академик"- София, „Академик"- Свищов, „Светкавица"- Търговище и
др.) и чужбина („Юнион Спортив Ансар" - Тунис ).
В периода 1999-2003 год. е ръководител на направление „Спортнотехническо" към БФС, а от 2003 до 2005 е изпълнителен директор на БФС.
Завръща се към преподавателската си дейност в академичните среди през 2006
год. и до сега последователно е бил хонорован, а в последствие и като редовен
преподавател във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт7' при
ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград и „Колеж по туризъм" - Благоевград.
Успоредно с това от 2010 год. до сега е и президент на Българската
професионална футболна лига (БПФЛ).
III. Основания за придобиване на академичната длъжност „Доцент"
За участие в конкурса кандидата е представил всички необходими
документи, отговарящи на формалните изисквания:
■ Необходима специалност - Диплома серия МЯ № 016191 / 1981
год. и регистрационен № 9826 ;
■ Придобита
специалност

образователна

05,07.05),

„Дидактически

подходи

въз
и

и научна

основа
методи

на
за

степен

защитена

„Доктор"

дисертация

усъвършенстване

на

(научна
тема:

на тактическата

подготовка на футболистите" с решение на ВАК, Комисия № 18, Протокол №
10/05.06.2008 г., и Диплома №30629/26.06.2006 г.;
■ Необходим
Удостоверения
Благоевград

педагогически

№ 123/01.12.2017

и № 202/01.12.2017

стаж

издадено
издадено

и

аудиторна

от ЮЗУ „Неофит
от „Колеж

заетост

-

Рилски" -

по туризъм"

-

Благоевград;
■ Наличност на необходимия според изискванията брой публикувани
трудове в специализирани научни издания и съответно сигнатури (15ВГ\1) на
издадените монографии и методически ръководства.

IV. Общо описание и оценка на представената за рецензиране по
конкурса научна продукция
За участие

в конкурса

за „Доцент",

кандидаты

е

представил

за

рецензиране списък от 22 заглавия включващ следната научна продукция:
автореферат - 1 бр.; монографии - 2 бр.; методически ръководства - 14 бр.;
научни статии - 5 бр. От тях кандидаты е самостоятелен автор в 15 и водещ
автор в останалите. В нашата рецензия ще се спрем на 21 от заглавията, като не
рецензираме автореферата (N9 1 от списъка на публикациите), който е свързан
и е част от рецензирания дисертационен труд.
Най-значителният труд

в обем

от 424

страници

е

представената

монография (№ 19), под заглавие „Ролята на туризма и спорта при използване
на свободного време за развлечение и рекреация" (15ВЫ 978-954-8587-15-0). В
нея подробно и задълбочено е направен ретроспективен анализ на развитието
на туризма, факторите които го обуславят, проблемите и перспективите за
развитие на туристическия продукт свързан с използване на свободною време
за развлечение и рекреация. Класифицирана и разкрита е същността на спорта
и спортния продукт като възможност за съвместяване с туризма. На тази база се
предлага

интегрирането

планираните

на туристическия

маркетингови

комуникации,

и спортен
като

продукт,

иновативна

както

стратегия

и
за

повишаване атрактивността на туристическите дестинации.
Втората монография със заглавие „Усъвършенстване на тактическата
подготовка на подрастващи футболисти" (№ 22 под печат в Найс АН ЕООД),
третира въпросите на тактическата подготовка и нейното усъвършенстване,
чрез игрови средства. В нея са доразвити някой авторски концептуални
виждания и практико-приложни аспекти касаещи тази страна на спортната
подготовка.
Значителни като брой са представените за рецензиране от кандидата
научно-методични ръководства. Най-общо те могат се обединят и представят в
следните направления:
Футбол - обучение и тренировка

■ В представеното методическо ръководство (N9 2 - ISBN 978-9548587-02-0) кандидатът на основата на концептулните си схващания по въпроса,
разработва материал и тестовете за контрол даващи възможност за работа и
целенасочена

спортна

Организацията
протича

в

подготовка

на спортната

рамките

на

за

достигане

подготовка

пет

етапа

спортното

майсторство.

в учебно-тренировъчния

или

нива.

Положително

процес

оценявам

предложеното относително единно направление в методиката и организацията
на подготовката на футболистите, съобразно съвременните тенденции в
световния футбол и възможността за установяване обема на работа, степенуван
съобразно

възрастовите

особености

и

спортната

квалификация

на

футболистите.
■ Следващите две ръководства (№ 4 - 15В1Ч1 978-954-91675-8-0 и № 6 15ВМ 978-954-91675-6-6) са израз на разработената и предложена авторска
концепция за развитие на детско-юношеския футбол. Същата е резултат от
наблюденията и оценки на играта при децата и юношите. Мотото и при двете
ръководства

е

изучаване

на

играта

като

я

играем.

Висока

оценявам

професионалния подход при разработване на методическите ръководства,
както и предложените средства и методи за реализиране на поставените цели
и задачи.
Футбол

-

подходи,

насоки,

методи

за

усъвършенстване

на

тактическата подготовка
Към това направление отнасяме четери от представените ръководства
(№ 5 - 15ВМ 978-954-92001-1-9; № 7 - 15ВМ 978-954-91675-9-7 и №№ 21 и 22,
които са под печат в Найс АН ЕООД). Футболното спортно мислене се
характеризира с наличието на колективен тактически план. Този план включва
в себе си главната колективна задача, системата на игра, състава, тактическите
варианти на игра и др. В този смисъл представените ръководства дават не само
теоретични

познания

разнообразието

за

от форми

играта

футбол,

за тренировка,

но

обогатяват

което

практиката

определено

с

заслужава

положителни адмирации. Същите са наситени с примерни упражнения за
обучение и усъвършенстване при работата с различни тактически схеми.
Футбол в училищата - указания за занимания
Тук попада едно от представените ръководства {N9 3 - 15ВМ 978-954-858701-3) третиращо въпроса за заниманията по футбол в училищата. Разработени и
представени са на учителя работни единици, комплекси за обучение по футбол,
обхващащи възрастови групи от шест до седемнадесет години. Положително
оценявам предложените в първа и втора част работни комплекси, както и
предложените тестовете за градирана проверка и стимул при развитието на
умения на учениците.
Мениджмънт във футбола - лецензиране на клубове
Това направление включва две ръководства (№ 8 и № 9 - 1БВМ 978-95491675-7-3).

Представените

разработки

са

показателни

за

умението

на

кандидата да работи в колектив и внедряване в практиката на постигнатите
резултати. Доказателство за голямата практическа значимост на представените
ръководства отразяващи националното клубно лицензиране е факта, че те
представляват основен работен документ за Българския Футболен Съюз,
Българската Професионална Фугболна Лига и футболните клубове в България.
То обхваща и минимумът от изисквания на УЕФА, необходимите указания,
както и друга полезна информация относно клубното лицензиране.
Контрол и оценка на Физическата подготвеност в спортните игри
(футбол, баскетбол, волейбол, хандбал)
Към това направление се отнася едно методическото ръководство (№ 13
- (БВМ 978-954-92001-6-4).
практическа

насоченост

и

Ще

отбележим,

възможност

за

че същото
контрол

и

е

с подчертано
управление

на

тренировъчния процес. Разработката на системата за прогнозиране, контрол и
оценка на физическата подготвеност е осъществена на базата на специално
проведено за целта изследване в четири вида спорт - баскетбол, футбол,
хандбал и волейбол. Значимоста му се определя от това, че в своята цялост

ръководство обхваща възрастовия диапазон от 12 до 18 годишна възраст за
двата пола.
Спорт, туризъм и рекреация в свободното време
Тук попадат две от представените по списък методически ръководства
(№ 16 - 1БВМ 978-954-92001-2-6 и № 17 - ISBN 978-954-8587-05-1), По отношение
на първото ръководство ще отбележим, че то допълва до известна степен
съществуващата празнина в тази насока от гледна точка на съвремената теория
и практика на кинезитерапията. В съдържанието на втората разработка, след
подходящ експеримент, са включени различни видове спорт и елементи от тях,
които стимулират и разширяват адаптивно-компесаторните и двигателни
възможности на човешкият организъм, В предлаганата система, са включени
предимно спортове и елементи от тях с висока рекреативна способност и
въздействие. Всички те са разработени с практическа насоченост, което
позволява тяхното прилагане в свободното време и използването им както
организирано, така и самостоятелно,
И накрая ще отбележим представените научни статии, които третират
фрагментални

теоретични

и

практико-приложни

аспекти

по

следните

проблеми: лицензиране и лицензионна дейност (№N9 10 И 11); менджмънт във
футбола (№N9 13, 14 и 15). Като цяло те допълват насоките на научните
интереси на кандидата и са чест от по-задълбочените му изследователски
резултати.
V. Оценка на научните и практически приноси на представената
творческа продукция на кандидата
Приносите в научната продукция на кандидата за „Доцент" Стефан
Тодоров Капралов, д-р,

можем да определим като научно-методични и

практико-приложни, изразяващи се в следното:
■ Разработване на авторска концепция за развитие на детско-юношеския
футбол - изучаване на играта като я играем
■ Изготвена Национална Система за Клубно Лицензиране;
■ Изготвено Национално Ръководство за Клубно Лицензиране Версия 3.0;

■ Изготвено Указание за занимания по футбол в училищата;
■ Иновативна стратегия за използване на свободното време за развлечение
и рекреация.
VI. Оценка на учебно-преподавателската и спортно-педагогическа
дейност
Кандидатът за академичната длъжност Стефан Тодоров Капралов, д-р,
работи

в

системата

на

спорта

и

образованието

близо

35

години.

Педагогическият стаж на кандидата е описан в съответните удостоверения. Ще
упоменем, че кандидатът има необходимата аудиторна заетос, като води
пълни лекционни курсове в специалност „Футбол" и дисциплината „Спорт за
всички" във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт" при ЮЗУ
„Неофит Рилски" - Благоевград. От представеното CV, е видно неговото важно
и отговорно място което е заемал в системата на БФС като старши треньор,
вицепрезедент на клуб, изпълнителен директор на БФС и президент на БПФ/1,
VII. Заключение
На основание положителните оценки и приноси на представените за
рецензиране

трудове,

както

и

педагогическата

и управленска

дейност

намиращи израз в творческо интерпретиране и изграждане на собствени
оригинални концепции и научен продукт успешно внедрен в практиката, са
основание убедено да предложа на научното жури, да присъди академичната
длъжност „Доцент" на СТЕФАН ТОДОРОВ КАПРАЛОВ, д-р, по професионално
направление 7.6 Спорт, специалност Футбол за нуждите на катедра „Спорт" при
ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград.

18.12.2017, София

