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Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

от проф. д-р Васил Иванов Жечев, 
член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

 „„ ДОЦЕНТ” по професионално направление 7.6. Спорт (плуване) обявен от ЮЗУ 
„Неофит Рилски” в  ДВ., бр. 54 от 05.07. 2017 г. 

 
 

Относно:   научната, научно-приложната и професионално-академичната 

 дейност и продукция на гл. ас. д-р Даниела Георгиева Лекина–  

единствен кандидат в конкурса 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата   

Гл. ас. д-р Даниела Лекина е единствен кандидат  на обявения от ЮЗУ 

“Неофит Рилски” конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на 
висше образование „Здравеопазване и спорт“ с научен шифър – 7  и професионално 

направление „Спорт“ (Плуване) – шифър 7.6.  Д-р Лекина  завършва висшето си 

образование във ВИФ „Г. Димитров“ София през 1983 г., а от 1994 и в момента е 
преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Преди това е била на работа в Централна 
научно-приложна лаборатория към Окръжен съвет на БСФС Благоевград и треньор 

по плуване във ФК „Пирин“, а през 1982, по време на следването си е специализирала 
в Германия по въпросите за началното обучение по плуване при ученици от начална 
училищна възраст.   

За конкурса гл. ас. д-р Лекина е представила списък от общо 32 публикации, 

както следва: автореферат на диссертация – 1бр.; 1 монография; 1 учебник в 

съавторство; 26-научно-методични статии, от които в индексирани списания от 
Scopus – 3 бр., с Global Impact Factor - 1 бр. Водещ автор е на 17 публикации от тях 

11 публикувани у нас и 6 в чужбина и втори автор на 8 публикации , от тях 6 броя у 

нас и 2 в чужбина. В една публикация е трети автор, също в индексирано списание  от 
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Scopus. Кандидатът за доцент е представила и списък с 23 участия в научни 

конференции: у нас – 18 бр. и в чужбина ( Македония и Гърция) – 5 бр.  Активно е и 

участието на д-р Лекина в проектната дейност – общо 8 участия. 
 Към представената документация на кандидатът за доцент е приложена и 

справка за забелязани  8 цитирания на автора в научно-методични списания едно от 
които е в списание индексирано от Scopus. 

 Гл. ас. д-р Лекина  е била удостоена през 1974 г. със званието „МАЙСТОР НА 

СПОРТА“. В спортно-състезателната си кариера тя е постигнала завидни успехи- 

рекордьор на България в дисциплините 100 и 200 м бруст; участник и медалист във 

всички международни състезания, включени в календара на Националния отбор по 

плуване в периода 1974-1978 г., както и в Балканиадите по плуване за посочения 

период. Тя е избирана за спортист  № 1 на Благоевградски окръг за 1975 и 1976 г. 
Участник в Европейското първенство по плуване в гр. Осло, Норвегия през 1976 г. 
ІІ. Оценка на  научните резултати и приноси на кандидата и на неговата 
академична дейност   

Като цяло, на представената от кандидата за конкурса научно-теоретична и 

научно-приложна продукция може да се даде много висока оценка. Това се отнася 
както за публикациите в областта на обучението на студенти (4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 

27, 28), така също и на тези , свързани с управлението на тренировката по плуване 
(8,16,19). 

Висока оценка заслужава и изследванията на автора, свързани със спортуването 

на хора в неравностойно положение, където са представени указания и методически 

препоръки за използването на различните спортни активности за подобряване не само 

на здравното състояние, но и на социалния статус на хората в неравностойно 

положение. ( 11,12,21,23,24 25, 26, 27). 

Приносните моменти в научно-изследователската дейност на д-р Лекина могат 
да бъдат обобщени в следните три посоки: 

1. В учебната и тренировъчната дейност на студентите 

� Идентифицирани са дефицити в моделите на обучение по плуване на 
студенти 
� Разработена е специализирана методика  за едновременно обучение в 

плувна техника на два и три плувни стила, като е приложена и 
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диагностична система за контрол на обучението и усвояването на 
техниката при паралелното обучение. 
� Установена е зависимостта между степента на формиране на 

основните спортно-технически плувни умения и степента на усвоеност 
на знанията в тази област. 

2. Използване (приложение) на плуването за подобряване на здравното 
състояние на занимаващите се 
� Установени са аспектите на положителното въздействие на лечебното 

плуване при деца  с церебрална парализа, с гръбначни изкривявания и при 
заболявания на нервната система 
� Разработена е специализирана програма по плуване за студенти със 

здравословни проблеми и за хора със сърдечно-съдови заболявания 
 

3. Разработени и апробирани в практиката специализирани тренировъчни 
програми (целенасочено планиране) 
� Разработено трициклово планиране на целогодишната подготовка на 

състезатели по плуване то ПК „ Пирин“ 
� Създадена е актуализирана методика за обучение по плуване на 7-8 

годишни деца 
� Оптимизирана е техниката на плувния стил кроул, чрез определяне на 

тренировъчния брой загребвания. 
 

IV.Заключение:  
Изявената научно-изследователска активност на кандидата за доцент, 

разкривайки поливалентната същност на спорта плуване, нейния висок 

професионализъм и компетентност, постиженията й като активен състезател в този 

спорт и не на последно място високото качество на нейната дългогодишна 
преподавателска работа ми дават дълбоката увереност и основание да считам, че тя 

напълно заслужава да заеме исканата от нея академична длъжност.    
Като имам предвид всичко това, както и тематичната насоченост на обявения 

конкурс, изявявам категоричната си ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на кандидатурата 
на гл. ас. д-р  Даниела Георгиева Лекина за ДОЦЕНТ в област на висше 
образование „Здравеопазване и спорт“ с научен шифър – 7  и професионално 

направление „Спорт“ (Плуване) – шифър 7.6. 

 

01.09. 2017г.                                               Член на журито:................................ 
Благоевград                                                                   (проф. д-р Васил Жечев) 

 


