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От: доц. д-р Кръстьо Тодоров Згуровски; 
НС А „Васил Левски " КАТЕДРА: „ СНЕЖНИ СПОРТОВЕ" 
научна специалност: 05.07.05 „ Теория и методика на физическото 
възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната 
физкултура) 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор" 

Автор на дисертационния труд: Михайл Иванов Клечоров 
Тема на дисертационния труд : Стрелкова подготовка в Биатлона (контрол 
и система на подготовка при висококвалифицирани биатлонисти) 

Основание: за представяне на становището: участие в състава на научното 
жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 887 от 
10..042018г. на „Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски44 -
Благоевград. 

1. Информация за докторанта 
Докторант Михайл Клечеров се е обучавал в „Неофит Рилскй44 -

Благоевград, във факултета по педагогика, катедра „ТМФВ" по докторска 
програма „Теория и методика на физическото възпитание и спортната 
тренировка „ , направление 1.3.Педагогика на обучението по ... Завършил 
е НСА „Васил Левски44 с придобита квалификация „треньор по Биатлон в 
ОКС „Бакалавър44 и ОКС „Магистър44 с придобита квалификация „Спортен 
педагог44 в ЮЗУ „Неофит Рилски44. Професионален спортист по Биатлон в 
националния отбор от 1999г. до сегашния момент. Работи като треньор в 
ски клуб „Банско44. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
Дисертационният труд е разработен в обем от 170 страници, от 

които 5 страници са приложения и 9 страници - списък на използвана 



литература. Библиографската справка включва 144 литературни 
източници, от които 118 са на кирилица, а останалите на латиница и 7 
интернет източника. Дисертацията е онагледена с 20 таблици; 7 фигури и 8 
графики. В структурно отношение трудът е съставен от четири глави; 
Състезателна дейност в биатлона и стрелкова подготовка, научно-
методологически параметри на изследване, фактори за успеха на стрелбата 
в Биатлона, специализирана програма за оптимизиране на 
скорострелността в Биатлона. В тях последователно са разгледани 
теоретичните постановки на проблема, методологията на изследването, 
анализ на получени резултати, изводи и препоръки. 

Темата на дисертационния труд е формулирана добре. Актуалността 
и е безспорна и е ясно обоснована от докторанта на базата на литературни 
проучвания и лично неговия професионален опит в световния елит на 
Биатлона. На тази основа Клечеров представя тезата на дисертационния си 
труд, че тренировъчния процес, целенасочено ориентиран към стрелкова 
подготовка, би бил значително по ефективен... и т.н. 

Целта и задачите са коректно изведени, отразявайки извършената 
работа на докторанта. Със своите достойнства се отличава организацията и 
методите на изследване. Дисертационната теза е развита и доказана. 
Изложението и използваната литература показват,че докторантът се е 
запознал със значителен брой информационни източници, по-голямата 
част, от които чуждестранни. 

3. Оценка на получените научни и научноприложни резултати 
Литературният обзор е направен аналитично, където изпъква 

професионалната компетенция на докторанта. 
В методологическата част отделните параграфи са логични и 

концептуално издържани. Изведения методически инструментариум дава 
възможност на Клечоров да постигне поставената в дисертационния труд 
основна цел и реши набелязаните задачи. 

Научноприложните резултати в проекта изпъкват в изведените 
заключение, изводи и препоръки. 

Одобрявам формулираните приноси в заключителната част на 
дисертационния труд. 
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4. Критични бележки и препоръки 
Въпреки достойнствата на дисертационния труд и положителната 

оценка, могат да бъдат очертани и някои слабости: 
Прикрепеното подзаглавие към темата на труда: „контрол и система 

на подготовка при висококвалифицирани биатлонисти" е нецелесъобразно, 
тъй като изисква задълбочени (широкообхватни) изследвания. 

Направеното обобщение на страница 54 не кореспондира с 1.4., 
където ключово понятие в заглавието е тактически подходи. В самото 
съдържание на подглава 1.4. докторантът неубедително излага проблема 
свързан със структурата и съдържанието на тактическите подходи при 
преодоляване на стрелбището. 

При каузално-дедуктивния анализ на фактори на стрелбата в 
Биатлона, са допуснати слабости като: 

Отсъствие на информационни източници и провеждане на диалог 
между тях при така направения анализ. 

Проекта в тази си част би спечелил, ако към нея се интегрира 1.3. от 
Глава I. 

Не бих се съгласил с 8. Плуване на стр. 75,че е упражнение за 
развиване на бързина на реакцията. 

В заключителната част на труда се правят вече направени 
обобщения, тези, хипотези и цели и би могло да бъдат пропуснати. 

Препоръчвам в бъдещата си работа докторант Клечеров да 
фокусира усилията си в умелото използване на понятия от спортната наука 
и експертно приложната дейност, както поставяне и реализиране на 
конкретни научно постижими цели. 

Посочените слабости са допустими за всеки млад изследовател и не 
омаловажават постигнатия добър резултат при докторант Клечеров. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 
По вид и брой представените публикации съответстват на 

обявените в приложения списък и автореферата. Те представляват реално 
постижение на докторанта и са достатъчно представителни, за да се 
огласят пред академичната общност и сред експертите в практиката. 
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6. Заключение 
Рецензираната дисертация представлява творческо постижение, 

което като тематика, теоретични обобщения, изводи и препоръки има 
безспорно значение за теорията и практиката в Биатлона. Анализите са 
коректни, препоръките обосновани и произтичащи от резултатите от 
изследването. Докторантът демонстрира умения за задълбочен и 
аргументиран анализ, обобщения и критично мислене. Авторефератът 
съответства на съдържанието на дисертационното изследване. 

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемите 
членове на научното жури, да присъдят на Михайл Клечоров 
образователна и научна степен „доктор" по докторска програма „Теория и 
методика на физическото възпитание и спортната тренировка", 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... област на 
висшето образование 1 .Педагогически науки. 

Дата 01.05.2018г. 
Гр. София 
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