СТАНОВИЩЕ
От проф. Валентин Гърков, доктор
Катедра „Туризъм Алпинизъм Ориентиране“ при НСА „В.Левски“, София

По материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.6 Спорт/Футбол
Становището е изготвено в качеството ми на член на Научно жури в
съответствие със заповед N3220 от 05.12.2017г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ –
Благоевград, за заемане на АД „доцент“, обявен в ДВ брой 81 от 10.10.2017г., за
нуждите на Катедра „Спорт“ при Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и
спорт“ на ЮЗУ „Н. Рилски“. Единствен кандидат за заемане на длъжността е гл.ас.
Стефан Тодоров Капралов, доктор.
Смятам, че процедурата и предоставените ми документи са съобразени с
изискванията на Закона за развитие на академичния състав на Република България и
Правилника за прилагането му, както и с изискванията на Правилника за придобиване
на научните степени и заемане на академичните длъжности в ЮЗУ „Н. Рилски“.
1. Научна и професионална квалификация на кандидата:
Кандидатът гл.ас. Стефан Капралов е роден на 25.10 1954г. Завършва
ВИФ(НСА) през 1981 г. с първа специалност „учител“ и втора „треньор“.
През 2005 защитава докторантура в СУ – специалност „дидактика“ 05.07.03
на тема „Дидактически подходи и методи за усъвършенстване на
тактическата подготовка на футболистите“. Работил е като преподавател във
ВИФ, БФС, MBMD, ТВ7, продължава да работи в Колеж по туризъм –
Благоевград, ЮЗУ, БПФЛ. Владее английски и руски езици.
2. Оценка на научната дейност:
Кандидатът е представил за преценка във връзка с конкурса 19 научни труда
(в т.ч. 1 монография 9 учебника и учебни помагала, 2 ръководства, 6 научни
статии и 1 автореферат). В12 от тях кандидатът е единствен автор, а в 6 е
първи автор. Представеният под номер 1 автореферат на дисертационен труд
не подлежи на рецензия, доколкото е рецензиран при самата защита.
Научните трудове на кандидата могат да бъдат обособени в 3 групи:
- Обучение и тренировка по футбол – тук откривам основният приносен
елемент на кандидата. В 7 от учебните помагала авторът представя
сериозни научно-обосновани, методични основи на обучението във
футбола.
- Лицензиране и анализи в българският футбол. Постовете, които е заемал
кандидатът в структурите на българският футбол му позволяват

-

авторитетно да представи в 4 публикации лицензионните правила и
особености на футбола в България.
Свободно време, спорт и туризъм. В качеството си на широкоспектърен
специалист в областта на спорта, кандидатът ни представя 7 публикации
в областта на туризма, свободното време и кинезитерапията, като основа
на феномена за спортният подход в организирането на свободното време,
рекреацията и отдиха в съвременното общество. В тази област е и
монографията на кандидата.

3. Учебно-педагогическа дейност:
Гл. ас Стефан Капралов има дългогодишна преподавателска дейност, която
започва във ВИФ (1982-84г.), ЮЗУ от 2006 и до сега, Колеж по туризъм –
2010 и до сега.
4. Заключение:
Въз основа на изложеното по-горе считам, че професионалната
квалификация и научно-преподавателската активност на кандидата гл.ас.
Стефан Капралов, доктор, покриват изискванията за заемане на академичната
длъжност „доцент“ на ЮЗУ„Неофит Рилски” по професионално направление
7.6. Спорт, специалност Футбол за нуждите на катедра „Спорт”.
Давам положително заключение и препоръчвам на членовете на Научното
жури да гласуват с положителен вот.

17.12.2017г.
София

проф. Валентин Гърков, доктор

