СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА НАУЧНОТО ЖУРИ

СТАНОВИЩЕ
относно представените научни трудове и преподавателска дейност
на
доц. д-р Костадин Кирилов Костов
за участие в конкурс за „професор“ по 1.3. Педагогика на обучението по
физическо възпитание и спорт (Кинезитерапия), обявен от СУ „Св.
Климент Охридски“ в ДВ бр. 24 от 16.03.2018г.

1. Данни за конкурса
Конкурсът е законно обявен и се провежда при спазване
изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му, както и на
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“.
Кандидатът е един и е представил пълен комплект от изискващите се по
процедурата документи. Настоящето становище е изготвено въз основа на
решение на Научно жури, определено със заповед на Ректора на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ (№ РД 38-381/11.06.2018г.)
2. Данни за кандидата
Доц. Костадин Кирилов Костов завършва средно образование през
1972 г. в СОУ „Неофит Рилски“ гр. Долна баня, а през 1979 г. - специалност
„Кинезитерапия“ в Националната спортна академия. През 1992 г. завършва
и тригодишна специализация със специалност „Медицинска физкултура“ в
Медицинска академия, гр. София. Успешно е преминал през 12 курса на
следдипломна специализация.
Доц. Костов работи 32 години (1980 г. - до 2012 г.) като кинезитерапевт
в различни медицински заведения и СУ „Св. Климент Охридски“. От 2012
г. – 6 години, е ръководител на Център за кинезитерапия на СУ „Св.

Климент Охридски“- ФНПП. 20 г. работи като хоноруван преподавател в
НСА „Васил Левски“ и СУ „Св. Климент Охридски“. От 2011 г. е назначен
за асистент по кинезитерапия в Департамента по спорт на СУ „Св. Климен
Охридски“. През 2012 г. защитава образователната и научна степен
„доктор“. От 2014 г. е доцент по кинезитерапия в същия университет. От
седем години е редовен преподавател в СУ „Св. Климен Охридски“.
Обществената му дейност също е свързана с кинезитерапията.
Четири години (2001 г. – 2005 г.) е участвал в работата на комисията по
здравеопазване към Народното събрание на Република България, като
представител на „Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в
България“ (АКРБ).
15 години (1994 г.- 2007 г.) е заместник председател на „Асоциацията на
кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България“.
17 години е заместник председател на „Съюза на кинезитерапевтите в
България.
От 1995 г. чрез „Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите
в България“ е член на „WCPT ( Световната конфедерация на физикалните
терапевти)“.
В заключение, може да се каже, че като образование, квалификация
практическа, преподавателска, научно изследователска и обществена
дейност животът на доц. Костов е посветен на кинезитерапията.
3. Общо описание на научните трудове
Научната продукция на доц. Костов включва общо 56 публикации, от
които 21 подлежат на рецензиране за целите на конкурса за заемане на
академичната длъжност „професор“. Представените за участие в конкурса 1
монография, 1 учебно помагало, 6 студии и 13 статии са публикувани в
периода 2014- 2018г. На 17 публикации кандидатът е самостоятелен автор,
а на 5 е съавтор. Изследователските интереси на кандидата са насочени към
приложение на кинезитерапията при широк кръг заболявания: остеопороза,
гонартроза, цервикоартроза, множествена склероза, мозъчен инсулт,
хипертонична болест, фрактури и др. Значително място в научната му
дейност заемат проучванията му в областта на профилактиката и корекцията
на неправилното телодържание и заболяванията на опорно-двигателния
апарат. Всички научни трудове са по профила на конкурса.
С доц. Костов нямаме общи публикации.

Доц. Костов участва в два научни проекта към
Климент Охридски“.
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4. Преподавателска дейност
Доц. Костов е авторитетен щатен преподавател в Департамента по спорт
на СУ „Св. Климент Охридски“. Разработил е 14 учебни програми за
студенти от бакалавърска и магистърска степен във ФНПП, Медицински
факултет и Юридически факултет, в това число и такива за студенти от
всички факултети, които са освободени от спорт поради различни
медицински причини. Чете курсове от лекции по пет дисциплини във ФНПП
и в Медицинския факултет. Бил е ръководител на един докторант и на 40
успешно защитили дипломанти.

5. Приноси на научната и научно приложната дейност
Приемам изцяло приносите на кандидата , представени в справката по
конкурса. Като най-съществени могат да се откроят следните:
- Предложена е триетапна методика на кинезитерапия за усвояване на
двигателни навици, подобряване контрола на позата и движенията на
шийно-мозъчната кинезистезия. Тя може да се използва като
практическо ръководство в лечебната практика.
- Създадени, приложени и описани са кинезитерапевтични програми и
методики при неправилно телодържание и гръбначни изкривявания.
- Представени са кинезитерапевтични практики при различни
травматични увреждания на опорно-двигателния апарат.
- Разработена и апробирана е авторска методика за кинезитерапия при
болни с различни дегенеративни заболявания.
- Модифицирана и допълнена е методика на кинезитерапия при
пациенти с гонартроза.
- Приложен е собствен метод за отчитане на посттравматичен оток
около киткена става.
Заключение
На основание на изложените по-горе доказателства за академичната
активност на доц. Костов, изразявам мнение, че научно изследователската и
преподавателската му дейност отговарят на изискванията за заемане на
академичната длъжност „професор“. Образованието, множеството
специализации, натрупаният опит като кинезитерапевт и преподавател,
научната продукция и нейният приносен характер, академичната коректност

и морал на кандидата ми дават основание да предложа на уважаемото
Научно жури да избере доц. Костадин Кирилов Костов за академичната
длъжност „професор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по физическо възпитание и спорт (Кинезитерапия).

29.08.2018г.

Член на Научно жури:
/проф. д-р Ел. Джамбазова /

