
Становище 

относно обявен конкурс за редовен доцент 

 

 На основание заповед на Ректора на ЮЗУ  „Неофит Рилски“,  

Благоевград   № 3220 от 05.11.2017 г. съобразно чл. 4, ал. 2 от ЗРАСРБ и 

решение на ФС на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ 

протокол № 8 от 30.11.2017 г. е обявен конкурс за редовен „Доцент“ по 

професионално направление 7. 5. Спорт/ Футбол. Конкурсът е обявен в 

„Държавен вестник“ бр. 81 от 10.10.2017 г.  

 За участие в конкурса са подадени документи от Стефан Капралов. 

 От богатият набор от документи е видно, че кандидатът е с голям и 

сериозен стаж в спорта футбол и спортната наука. 

 От 2010 г. и в момента е президент на Българската професионална лига. 

 От 2010 г. и в момента е главен асистент към факултет „Туризъм“ към 

колежа по туризъм в Благоевград. 

 От 2006 г. и в момента е преподавател към  факултет „Обществено 

здраве, здравни грижи и спорт“. 

 От 2008 г. до 2009 г. е изпълнителен директор на ТВ „ Спорт“ към „ТВ 

7“ ЕАД  

 От 2006 г. до 2007 г. е мениджър към МВМД. 

 От 2003 г. до 2005 г. изпълнителен директор към БФС. 

 От 1999 г. до 2003 г. ръководител „Спортно – технически“ към БФС. 

 От 1991 г. до 1998 г. треньор по футбол в различни градове в България 

и Тунис. 

 От 1984 г. до 1998 г. е Вицепрезидент на ПФК „Славия“. 

 От 1982 г. до 1984 г. преподавател в НСА „В. Левски“ /ВИФ „Г. 

Димитров“. 

 През 2005 г. защитава дисертационен труд в специалност „Дидактика“ 

по специалност 05.07.03 г. 



 В периода 1977 – 1981 учи във ВИФ „Г. Димитров“, по първа 

специалност педагогика по втора - треньор по футбол. 

 Притежава комуникативни умения, енергичност, организираност, 

инициативност, лидерски качества, работа в екип и други положителни 

качества. 

 Научната дейност на гл. ас. Стефан Капралов е представена в списък от 

22 публикации, всички в областта на обучението, тренировката и 

управлението във футбола. Приложен е протокол № 15 от заседание на 

катедрен съвет на катедра „ Спорт“ състоял се на 07. 11. 2017 г.  с който се 

приема научния труд на гл. ас. Ст. Капрабов със заглавие „ Основни насоки 

при обучението и тренировката по футбол“ който отговаря на изисквания за 

монографичен труд. 

 Публикация № 1 е дисертационния труд на кандидатът. 

 Работата във футбола от национално ниво дава възможност на кандидата 

да изследва всички възрастови групи в тренировъчната дейност. Виждането 

му за иновация в обучението и тренировката по футбол и дидактическите 

подходи и методи са в основата на редица публикации / 1, 2, 3, 4, 5, 6 /, в които 

са разработени планирането и отчитането на спортната подготовка, 

медицинското обезпечаване, системата за подготовка, подбора и спортната 

подготовка в различните възрастови групи. В тези публикации са засегнати 

основните принципи, като се дават указания за заниманията по футбол в 

училищата. Кандидатът с разбиране анализира обучението по футбол и 

формулира проблемите и пътищата за тяхното решаване. Дава се акцент на 

творческото целенасочено и конкретно внедряване на съвременна организация 

и методика в управлението на спортната подготовка, непрекъснатото й 

подобряване и съобразяване с научните достижения. След това преминава към 

тактическите схеми при различни ситуации – атака и защита с променен 

числен състав и различно владеене на топката. В тази насока са разработките 

за влиянието на треньора в различните форми на тренировката и целите, които 

той поставя в различните етапи на подготовката на децата. Обръща се 

внимание на подобряване на планирането, отчитането и самоконтрола от 

страна на специалистите. 

 Гл. ас. Капралов изследва структурата на свободното време на 

подрастващите, където са засегнати проблемите за физическото им развитие, 

за дефицита от физически натоварвания като   прилага иновационни практики. 



В този смисъл са изследванията за ролята на туризма и спорта за 

оползотворяване на свободното време /17, 18, 19/ и положителните 

въздействия от природните ресурси. Очевидно е положителното отношение 

към възстановяването на играчите след тренировките. 

 Г–н Капралов е водещ в авторския колектив при издаването на 

ръководство за лицензиране на футболните клубове в България и изследването 

на Национална система за лицензиране и процедурите при кандидатстване за 

лицензирането на футболните клубове на различните нива „А“ и „Б“ групите. 

Определени са условията и факторите, които ще стимулират и ще поставят 

основата към лицензирането /8, 9, 10, 11/. Разработени са различни версии 3.0 

и 2.0, съобразно изискванията на УЕФА и БФС в съответствие с българското 

законодателство. Формулирани са ясно и точно целите на системата за 

лицензиране, като се отбелязва единството на изискванията от УЕФА и БФС. 

Дефинирани са три степени с различни критерии при изискванията за 

лицензирането, А „задължителни“, Б „задължителни“ и С „добрата практика“. 

Освен това са  включени основни етапи и процеси. Дълбочината на 

познаването на проблемите позволява на кандидатът да предложи конкретни 

указания в процеса на лицензирането. 

 Особеностите на съвременния спорт, като всички игри, тяхната 

интензификация, дават основание на г – н Капралов, да разработи  и анализира  

научно обоснованите методи и системи за контрол и оценка на физическото 

състоянието на спортуващите футболисти, което способства същевременно и 

за тяхното психическо усъвършенстване /12/.  

 Повишаването на конкуренцията във футбола е подтикнало кандидатът 

да изследва проблема на спортния мениджмънт, който е в процес на 

непрекъснато приспособяване  при присъединяването към ЕС. Разработени са 

три различни типа на обучение използвани като успешни инструменти за 

промяна в управлението на бизнес процесите, а също така и телевизионният 

рейтинг като показател за  успеха в управлението на футболния клуб / 14, 15/; 

 На основата на анализи на посещаемостта на футболни срещи от 

първенството на България за периода 2001 – 2006 /13, 14/ е изразено  мнение, 

че е целесъобразно да се разбие монопола на ТВ при договарянето на правата 

за излъчването на мачовете в по – добро време, което е от полза за клубовете  

за рекламодателите и зрителите. По този начин ще се избегне и 



посредничеството и ще се повиши конкуренцията за по – правилното 

разпределение на финансирането, както към момента, така и нататък. 

 Гл. ас Капралов разглежда един метод, който се използва по 

нестандартен начин, а именно, мястото на  спортът в услуга на 

кинезитерапията. Този подход е интересен защото по необичаен начин се 

извършва контрол и оценка и се използват, елементи от различни спортни 

дисциплини, като се прилагат спортно – туристически занимания, аеробни 

занимания, занимания във водна среда, избор на индивидуални видове спорт, 

различни спортни игри и др. /14/. 

 Под печат са дадени две публикации свързани отново с футбола 

изследвайки тактическата подготовка и тактическите действия на играчите /20 

и 21/. Публикация 22 е монографичен труд, където се проследява 

съвременното разбиране за туризма, социално – икономическото му значение 

за развитие на обществото, редицата неразрешени управленски проблеми, 

липсата на единна и ефективна  политика на международния туристически 

пазар и др. С убеденост г – н Капралов обаче предлага иновативни подходи за 

развитие на туристически дестинации  чрез интеграция на туризма и спорта в 

свободното време и правилното менажиране на туристическите обекти. 

  

 В набора от документи са представени: 

- Становище от частно училище „Веда“ относно положителната роля 

на „Указанията за занимания по футбол в училищата“, чрез които се 

създава възможност за цялостен подход към преподаването по 

футбол от всички учители; 

- Писмо от г-н Капралов до г–н Вуцов за одобрение /в последствие 

одобрено/ относно внедряване на лицензионна система; 

Научните трудове на г–н Капралов са отпечатани както следва: 

- 15 в НАЙС АН ЕООД. 

- 2  в Спорт и наука, бр. 1 и бр.5 – 6. 

- 4 в сборниците от научни конференции, Университетско издателство 

ЮЗУ „ Неофит Рилски“. 

Приноси на научните публикации : 

- Изготвяне на указания за заниманията по футбол в училищата; 



- Изграждане на система за клубно лицензиране по футбол; 

- Изготвяне на Национално ръководство за клубно лицензиране 

Версия 3.0 и версия 2.0; 

Заключение: 

След подробният преглед на приложените документи и научни 

разработки считам, че гл. ас. Стефан Капралов отговаря на изискванията за 

заемане на академичната длъжност „Доцент“ в професионално направление 7. 

5. Спорт/ специалност „Футбол“. Напълно съм убеден в представената научна 

и практическа дейност и като давам своя положителен вот призовавам и 

останалите членовете на специализираното научно жури да оценят 

положително научната продукция на кандидата.  

  

     Изготвил становището:  

проф. Ангел Б. Крумов  


