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СТАНОВИЩЕ 

от проф. Елеонора Михайлова Милева, ДН, 

член на научно жури в конкурс за редовен доцент в професионално 

направление  7.6. Спорт/Плуване, обявен от Югозападен университет 

„Неофит Рилски“- Благоевград, „Държавен вестник“, бр. 54/05.07.2017 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от участника в конкурса. 

Становището е изготвено съгласно Заповед на Ректора на ЮЗУ "Н. 

Рилски" – Благоевград № 1804/04.09.2017 г. В обявения конкурс за заемане 

на академичната длъжност „Доцент“ в професионално направление 7.6. 

Спорт/Плуване за нуждите на катедра „Спорт“ към Факултет „Обществено 

здраве, здравни грижи и спорт“ при ЮЗУ „Н. Рилски“, единствен кандидат 

е гл. ас. Даниела Георгиева Лекина, доктор. 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Представеният от гл. ас. Даниела Лекина, доктор, комплект от 

материали е в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ и Правилника за развитие на АС при ЮЗУ ”Н. Рилски”. 

Кандидатът в конкурса има дългогодишен спортносъстезателен,  

преподавателски и научноизследователски опит. От 2014 г. Даниела 

Лекина притежава образователната и научна степен „доктор“ по научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка /вкл. методика на лечебната физкултура/. 

Спортносъстезателна, преподавателска и експертна дейност 

Гл. ас. Даниела Лекина притежава богата спортносъстезателна 

кариера. Тя е майстор на спорта от 1974 г. От 1974 до 1978 е рекордьор на 

България в дисциплините 100 м и 200 м бруст. Участник и медалист е във 

всички международни състезания, включени в календара на националния 

отбор по плуване 1974-1978 г. Цялостната състезателна и професионална 

дейност на доктор Лекина е насочена към плувния спорт. 
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Университетската преподавателска дейност на гл. ас. Даниела 

Лекина започва от 1994 г. като асистент в Югозападния университет „Н. 

Рилски“. От 2000 г. тя е старши асистент, а от 2011 г. работи като главен 

асистент. Преподавателската й дейност включва провеждането на 

лекционни курсове по плуване – за специалностите Физическо възпитание 

и спорт, Спорт (първи, втори и трети курс). Успоредно с това провежда 

семинарни и практически упражнения по плуване със студенти от 

различни специалности в ЮЗУ. Учебният процес е обезпечен с 

разработени и внедрени авторски учебни програми – 11 броя и учебник по 

плуване – 1 брой. Трябва да се подчертае, че една от програмите е за 

чуждестранни студенти, изучаващи спортната плувна терминология. 

Кандидатът притежава богат административен и управленски опит. 

Член е на множество експертни комисии на университетско и факултетно 

равнище.  Участва в програмната акредитация на магистърска програма  

„Спортна анимация” и на професионално направление „Спорт“. Член е на 

Факултетния съвет от 2013 г. 

Научноизследователска дейност 

Гл. ас. Д. Лекина участва в конкурса за доцент с 1 монография, 1 

учебник и 26 научни статии, като от тях 17 са публикувани в България и 9 

– в чужбина. Първи автор е на 17 публикации, а втори и следващ автор е в 

9 материала. 3 от статиите са в индексирани списания в SCOPUS и 1 е 

публикувана в списание с импакт фактор. Всички научни статии и доклади  

са издадени в престижни рецензирани и индексирани научни списания.   

Представена е справка за 9 цитирания на публикациите на Д. Лекина, 

като 3 от тях са презентирани в индексирани издания в чужбина. 

Посоченият факт е добра атестация за популярността на научните трудове 

на кандидата. За това са доказателство и 23 участия в научни конференции 

с доклади, от които 18 са в страната и 5 - в чужбина.  

II. Оценка на научните и практическите резултати и приноси  
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Представените от участника в конкурса за доцент научни трудове са 

от областта на теорията и методиката на плуването. Категорично трябва да 

се подчертае, че научната продукция по своето съдържание съответства 

изцяло на профила на обявения конкурс.  

Приносите на представената научноизследователска продукция 

могат да се оформят в четири основни направления.  

С най-голям дял се открояват приноси от теоретико-методичен и 

приложен характер при обучението по плуване на студенти (№ 2, 4, 6, 7, 

8, 9, 13, 14, 22, 28, 29). Обогатена е спортнопедагогическата практика чрез 

разработване на едновременен подход на обучение в плувната техника на 

два или три стила при студенти и е апробирана специализирана методика. 

Разработена е диагностична система за контрол и оценка на обучението и 

усвояването на плувните стилове при паралелно обучение, както и на 

равнището на теоретичните знания на студентите. По този начин са 

доразвити основни методични постановки на обучението по плуване при 

студенти и е обоснована новаторска концепция за оценяване на 

постиженията на студентите в разглеждания спорт. 

 Втората група приноси са насочени към мястото и значението на 

плуването в системата по физическо възпитание и спорт в България (№ 10, 

17, 18). Внедрени са нови учебни програми по плуване за ученици от 

основната степен на образование. С висока педагогическа стойност е 

приложеният диференциран подход за повишаване на ефективността на 

учебния процес по плуване при ученици (№ 15). 

Третата група приносни разработки на гл. ас. Лекина е посветена на 

актуалната тема за положителното влияние на лечебното плуване при деца 

със СОП (№ 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26, 27). Разработена и приложена е 

комплексна методика за лечебно плуване на деца с гръбначни 

изкривявания. Представена е иновативна специализирана програма по 
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спорт за студенти със здравословни проблеми и е доказан нейният 

положителен ефект (№ 5). 

Четвъртата група научни приноси са свързани с планирането на 

спортната подготовка по плуване и оптимизиране на техниката на стила 

кроул (№ 19, 20). Изведени са значими тенденции на тренировъчния 

процес. 

Гл. ас. Даниела Лекина участва като член на екипа и експерт в 9 

научни и образователни проекти, като 2 от тях са международни по 

програми на Европейския съюз. От 2013 г. до сега е координатор на 

програмата „Научи се да плуваш“ към Министерството на младежта и 

спорта. Това е ярко доказателство за активността на кандидата. 

Заключение 

Гл. ас. Даниела Лекина, доктор, е авторитетен преподавател, 

уважаван от академичната общност. Нейната богата спортна и 

състезателна дейност дава непосредствено отражение върху научните й 

интереси и изследвания. Всички научни публикации на кандидата имат 

изразен приложен характер. Те са разработени чрез използването на богат 

емпиричен опит и са собствени изследвания на автора. Научните 

публикации представляват значителен принос в теорията и практиката на 

спорта плуване, като обогатяват съществуващата спортнопедагогическа 

практика в тази област.  

Въз основа на приносните моменти в научноизследователската 

дейност, многогодишната преподавателска работа, както и изявеното 

личностно присъствие на кандидата в областта на българския спорт, с 

убеденост и категоричност предлагам на членовете на научното жури да 

присъдят на гл. ас. Даниела Георгиева Лекина, доктор, академичната 

длъжност „Доцент“ в професионално направление 7.6. Спорт/Плуване. 

25.10.2017г.  Изготвил становището: проф. Елеонора Милева, дн  


