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РЕЦЕНЗИЯ 

от 
професор Петър Бонов, ДН 

член на специализирано научно жури съобразно закона за развитие на 
академичния състав по заповед  № 1029 от 30.04.2018 г.  

на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” 
 
 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен 

„Доктор” на Благой Йосифов Калпачки, редовен докторант към катедра ‘Спорт” 
Факултет „Обществено здраве, здравни и спорт” при ЮЗУ „Неофит Рилски”  

на тема:  
„Система за диагностика и оценяване при подбор на 13-15 годишни боксьори“   

    Научен ръководител: доцент Кремка Станкова, доктор 

Актуалност 

В съвременният етап обогатяването на научните концепции относно 

разширяването на възможностите на спортната тренировка, като сложен 

адаптационен процес е един основните пътища за ускоряване на процесите по 

повишаване нивото на спортното майсторство. Подобен ефект може да се 
реализира успешно при научни изследвания, които използват така наречените 
комплексни методики. Те разглеждат феномена спортно постижение, като резултат 
от интегралното въздействие на биологични, биомеханични и психологически 

фактори. В този смисъл научни хипотези   разработени върху такава 
методологическа основа са актуални и необходими за съвременната практика на 
тренировачния процес, особено при така наречените функционални спортове, 
какъвто е и бокса Разработването на обективни критерии за определяне на 

генетичният двигателен потенциал на подрастващите спортисти е един от 

базовите фактори на тази теорията. Следователно избраната от докторанта 
научна тематика произтича от нуждите на съвременната теория и практика. 
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      Научна идея 

В съвременната методология на спортната тренировка разработването на 
обективни критерии за диагностика и оценяване на многофакторната структура на 
специфичната спортна работоспособност е едно от задължителни условия при 

повиване на ефективността на тренировъчните ефекти. Научната идея на 
дисертационния труд предполага отговор на редица основни въпроси свързани с 
оптимизирането на този процес при подрастващи състезатели по бокс. 
    Структура и съдържане на дисертационния труд 

    Трудът е построен съобразно приетите от експертите в областта на българската 
и световна спортна наука стандарти в три основни глави.  

   Първата глава представлява теоретико-приложен анализ на относно 

съвременните тенденции, които характеризират аматьорският бокс. В нея авторът 
демонстрира отлично ниво на информираност и професионални  познания. В тази 

част успешно е аргументирана важната роля на диагностиране на специфичната 
спортна работоспособност, като фактор за оптимизиране на началната спортна 
подготовка в бокса. Добрите познания на спецификата на тази двигателна дейност 
проличава от добре аргументираната в края на тази глава работна хипотеза. Следва 
да подчертаем, че обемът на тази глава е значително претрупан от допълнителни 

теоретични анализи и постановки, които имат съвсем косвена връзка с основната 
научна теза в труда, а именно диагностиката и оценката на специфичната 
физическа работоспособност. Като например коментарите относно методиката на 
тренировката. 
    Втората глава се явява, като логично продължение на концептуалните 
постановки разработени в теоретичната постановка. Целта и задачите, които следва 
да постигне изследователския процес са представени коректно. Разработената 
методика и организация на този процес са подходящи. Това предполага постигане 
на положителни резултати. Анкетирани са всички треньори, които имат пряко 

отношение към тренировъчния процес на подрастващите български боксьори. На 
изследване по специално адаптиран за целта набор от тестове е поставен почти 

целият контингент  от подрастващи състезатели (13-15 годишни) в България. По 
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същество той е основата на пирамидата на аматьорският бокс в България. 
Получените първични  резултати са обработени върху основата на многомерният 
статистически анализ. Това открива възможността за редуциране на първичния 
набор от тестове, като остават тези с най висока информативна стойност. 
Редуцираният набор от тестове е количествено оразмерен в унифицирани оценки. 

    Третата глава представлява най съществената част на дисертационния труд. От 
анализите в нея са получени отговорите на съответните задачи поставени в 
предишната глава. Тези анализи на места са доста обширни, което в определени 

моменти нарушава общата хармония, ката внася допълнителен „шум” в иначе 
добре аргументираните постановки. Независимо от това следва да отбележим 

компетентността на тези анализи. Тук е представен и моделът за количествена 
диагностика и оценяване на специфичната спортна работоспособност. Този модел 

по същество е основният резултат на изследователския  процес въз основа на който 

е разработен целият  труд.  Главата завършва с обобщение на научните резултати 

под формата на конкретни за спортната теория и практика изводи и препоръки.  По 

същество те представят в синтезиран вид основните научни приноси и дава 
методически указания относно мултиплициране на тези резултати в практиката по 

подготовка на подрастващите български боксьори във възрастта 13-15 години. 

Дисертационният труд не е лишен и от някои пропуски, които касаят неговият 
обем, използваната на места терминология и дискусиоността на някои методически 

постановки. Те обаче не променят общата положителна оценка, която даваме на 
крайните резултати. 

Той е добре онагледен с общо 45 таблици и 38 фигури.  Представен е списък на 
ползваната литература от 160 автори. От тях 117 са на кирилица и 43 на латиница. 
От имената на авторите и годините на публикуване на трудовете личи стремеж за 
проучване на проблематиката   в ретроспективен и съвременен план. Това показва 
задълбоченото и професионално отношение при залагането на основите за 
провеждане на изследванията и анализите. 
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Заключение 

Дисертационен труд на  Благой Йосифов Калпачки се характеризира от 
следните приноси към теорията и практиката на тренировъчния процес по 

подготовката на подрастващи състезатели по бокс: 
1. Направена е задълбочена систематизация на основните фактори, които обуславят 

прогресивното развитие на спортните резултати подрастващи състезатели по бокс.   
2. Разработена е оригинална систeма за диагностика и оценка на специалната 

физическа работоспособност при подрастващи боксьори във възрастта 13-15 

години. 

3. Обогатена е теорията на спортната тренировка в аматьорският бокс.   
4. Данните от изследванията и анализите притежават универсалност, която преполага 

адаптирането им за нуждите на управлението на тренировъчния процес и в други 

ациклични функционални спортове. 
Всички изисквания по процедурата относно представянето на 

дисертационния труд за официална защита са съобразени с изискванията на закона 
за развитие на академичния състав и правилниците за неговото приложение.  
Представеният автореферат представя коректно резюме на труда. Авторът е 
публикувал  три научни статии базирани на анализи и резултати  от изследванията 
проведени в процеса на разработване на дисертационния труд.  

  Всичко казано до тук ни дава достатъчно основание да препоръчаме на 
уважаемите членове на специализираното научно жури да гласуват 

положително относно присъждането на Благой Йосифов Калпачки,   

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност  

„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка”,  
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на 
висше образование 1. Педагогически науки с това потвърждаваме и 

собственият ни положителен вот. 

 

     Гр. Благоевград 

27.06.2018                                                             ( Проф. Петър Бонов, ДН) 


