До Председателя на
Научното жури

СТАНОВИЩЕ
От проф. д-р Васил Иванов Жечев
Член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност
„ДОЦЕНТ” към ЮЗУ – „Неофит Рилски” – Благоевград
в професионално направление 7.6 Спорт/ Футбол. Конкурсът е обявен в
ДВ, бр. 81/10.10.2017г.
Относно: научната продукция и професионално – академичната
дейност на гл. ас. д-р Стефан Тодоров Капралов – единствен кандидат
в конкурса
Ι. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата за
доцент
Кандидатът за доцент е представил списък за реализирана научна и
научно-приложна продукция от общо 26 публикации. Представените
трудове, с които гл. ас. д-р Капралов участва в конкурса за доцент са
реализирани след придобиването на образователно – научната степен
„Доктор”.
Най – общо, представените публикации могат да бъдат групирани
както следва: 1 монография, 1 учебник, 3 учебно-методически
ръководства, 1 сборник, 9 научни статии и 11 книги. За способностите на
кандидата да планира и извършва изследователска дейност говори и факта,
че той е първи автор в 10 от тях, а в 16 публикации е и единствен автор.
Посочени са също така и данни за ръководство в 2 международни
научни проекта, както и данни за 4 цитирания от трудове на кандидата
(самостоятелни и в съавторство).
Като положителен момент в кандидатурата на гл. ас. д-р Капралов за
доцент ще посочим и факта, че той има необходимата професионалнопедагогическа реализация като преподавател във ВИФ „Г. Димитров”

(НСА) – София, в периода 1982-1984г., към Факултета по обществено
здраве и спорт в Югозападния университет (2006-2011г.) и от 2010г. като
главен асистент в Колежа по туризъм – Благоевград.
Освен това, гл. ас. д-р Капралов развива и подчертано активна
организационно-управленска дейност като:
►Действащ Президент на Българската професионална футболна лига
(БПФЛ) ОТ 2010г.
► Изпълнителен директор на ТВ Спорт 7 (2008-2009г.)
►Участие в управлението на БФС като изпълнителен директор (20032006г.) и като ръководител направление „Спортно-техническо” (19992003г.)
►Старши треньор по футбол (1991-1998г.) в различни професионални
отбори.
ΙΙ. Оценка на научната и научно-приложната продукция на гл. ас. д-р
Стефан Капралов
В най – общ план приносите в продукцията на кандидата за доцент
могат да бъдат изведени в две посоки – в теоретичен и в практикоприложен аспект:
А) Оригинален опит да се формира комплекс от стандарти и процедури, по
които в началото на всеки сезон да бъдат оценявани футболните клубове с
право да участват във Висшата и Първата лига, а при шанс и в турнирите
на УЕФА. (публикации с № 1, 4, 9).
Б) Систематизирана и много полезна за футболните клубове информация
по посока на националните изисквания (стандарти) и ръководството на
клубното лицензиране. (публикации с №1, 8, 9 и др.)
В) Предложените иновативни подходи за разработване на нови и развиване
на старите туристически дестинации, чрез интеграция на туризма и спорта
в свободното време, както и планираните маркетингови комуникации са
ефективна стратегия за повишаване на атрактивността на туризма в
България.
Г) Подчертано приложен е и приносът, свързан с обучението на млади
футболисти (публикации с № 6 и 7), където са разработена оригинална
концепция и модели на работа с подрастващи футболисти, в контекста на
заниманията в свободното време.

Д) В теоритичен план се открояват в публикациите „Ролята на туризма при
инвестиране на свободното време в активен отдих и реакреация” (под № 23
от списъка с публикациите), „Свободно време, спорт и туризъм” (под № 18
от списъка с публикации), където авторът разработва и предлага
оригинални идеи за синергично развитие на спорта и туризма като
незаменими алтернативи на хиподинамията и психоемоционалния стрес на
съвременния човек и компоненти на свободното му време на микро и
макро ниво (индивидуални занимания и организирани социални
комуникации), както и в публикацията под № 19 („Природен и
исторически потенциал за развитие на туризма в България”), където
авторът прави каузален анализ на факторите и условията за развитието на
туризма, както и подробно, систематизирано представяне на
туристическите ресурси по райони на планиране.
ΙΙΙ. Заключение:
На основата на анализа за стойността на представената научна
продукция (в количествен и качествен аспект), на методико-приложните
приноси и насоченост на получените от кандидата резултати и предвид
качествата на неговата преподавателска, треньорска и организационноуправленческа дейност, реализирана на високо равнище, предлагам на
уважаемите членове на научното жури да гласуват с ПОЛОЖИТЕЛЕН вот
за присвояването на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” на гл. ас. д-р
Стефан Тодоров Капралов за нуждите на ЮЗУ – „Неофит Рилски” –
Благоевград.

15.12.2017г.

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

