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СТАНОВИЩЕ
от
доц. Димитър Иванов Ганчев, д.п.н.
към катедра Теория и методика на кинезитерапията
на факултет КТТСА към НСА „Васил Левски”
Относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност ,,професор” по
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и
спорт (Кинезитерапия), обявен в ДВ, бр.24/16.03.2018 г.
За конкурса е кандидат доц. Костадин Кирилов Костов, доктор, преподавател в
катедра ,,Спортни игри и планински спортове”, Департамент по спорт на Софийски
университет ,,Св. Климент Охридски”.
Със заповед на Ректора на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”съм
включен в състава на научно жури.
С протокол от първото заседание на научното жури № 1/14.06.2018 г. съм
определен да изготвя становище.
Анализ на кариерния профил на кандидата:
Доц. Костадин Кирилов Костов е роден през 1954 година.
През 1979 год. завършва ВИФ „Георги Димитров”, сега Национална спортна
академия (НСА) „Васил Левски” в гр. София, с първа специалност „Магистър по лечебна
физкултура”, която в настоящия момент е преименувана в „Кинезитерапия” и втора
квалификация „Учител по физическо възпитание”.
Професионалната си кариера започва през 1980 год. първоначално в Четвърта
градска болница и последователно преминава през Студентска поликлиника, Санаториум
за детска церебрална парализа в Момин проход, ХХVІІ Диагностично-консултативен
център (ДКЦ), ХVІІ ДКЦ и Център за кинезитерапия на СУ „Климент Охридски”.
През 2011 год. е избран за асистент към департамента по „Спорт” към Софийския
университет.
През 2012 год. защитава докторска дисертация на тема – „Изследване върху
терапевтичния и кинестетичен ефект на различни видове шийни тракции и кинезитерапия
при лица с начална цервикоартроза” и става Ръководител на Центъра за кинезитерапия
към ФНПП на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – София.
През 2014 год. се хабилитира като доцент.
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здравеопазването. Той е дългогодишен хоноруван преподавател по кинезитерапия към
НСА „В. Левски” (20 години), а от 7 години е редовен преподавател в СУ „Св. Климент
Охридски” – София.
Професионалната квалификация на кандидата се повишава и допълва от участие в
12 следдипломни курсове на водещи международни лектори.
Оценка на научните трудове на кандидата за цялостното академично развитие
Доц. Костадин Кирилов Костов има значителен брой научни трудове – общо 56. За
участие в настоящия конкурс е представил:
- 1 учебник;
- 2 монографии;
- 1 автореферат;
- 8 студии;
- 13 статии в научни списания и сборници от конференции.
Тематично обхващат голям спектър от заболявания, които могат да се разделят
условно в няколко направления:
- Кинезитерапия при травми и заболявания на опорно-двигателния апарат;
- Кинезитерапия при фунционални и структурни изменения на гръбначния стълб;
- Кинезитерапия при абнормални състояния на сърдечно-съдовата и нервната
системи и някои други.
Запознавайки се с научните трудове на доц. Костадин Костов, установяваме че
предлага нови кинезитерапевтични методи на лечение при значителен брой заболявания
представени на 20 научни форуми. Има участие в разработването на 2 научноизследователски проекта към Софийски университет. Рецензирал е 17 научни статии и
доклади, 7 дисертационни труда и 1 хабилитационен материал.
Учебно-преподавателската дейност, вкл. научно ръководство на студенти
Доц. Костадин Костов има над 3 десетилетия преподавателски опит, първоначално
като хоноруван, а след това и като редовен преподавател.
Той е титуляр в 5 учебни дисциплини от кинезитерапията. Научен ръководител е на
1 докторант, 6 дипломанти и 62 курсови работи.
Членува в Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.
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Заключение
Запознавайки се с нормативните документи за заемане на академичната
длъжност ,,професор” в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”, моята
констатация, е че колегата отговаря на изискванията и покрива съответните критерии за
заемане на тази длъжност.
Като имам в предвид натрупаният значителен практически и научен опит през
годините, считам че с основание мога да предложа на уважаемите членове на Научното
жури да гласуват с положителен вот и да присъдят на доц. Костадин Кирилов Костов,
доктор, академичната длъжност „ПРОФЕСОР“, по научна специалност 1.3. Педагогика
на обучението по физическо възпитание и спорт (кинезитерапия), като самият аз гласувам
„ЗА” неговата кандидатура.

Изготвил становището:………………………
29.08.2018 г.
София

(доц. Димитър Ганчев, д.п.н.)

4

