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от 
ПРОФ. Д-Р АНЖЕЛИНА ЯНЕВА 

член на научно жури, 
съгласно заповед на ректора на ЮЗУ № 1804/04.09.2017 г. 

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ, обявен от ЮЗУ 

„Неофит Рилски” в ДВ. бр. 54 от 05.07.2017 г., съгласно решение на ФС на 
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“  

Професионално направление: 7.6. Спорт/Плуване 
Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност 
и продукция, представена от: 
Кандидати: В конкурса участва един кандидат – гл. ас. ДАНИЕЛА 

ГЕОРГИЕВА ЛЕКИНА, д-р – преподавател по плуване във ФОЗЗГС. 

 

За конкурса д-р Даниела Лекина е представила необходимите документи, 
прецизно описани и прегледно подредени, съгласно изискванията на Закона за 
развитие на академичния състав и Правилника на ЮЗУ „Неофит Рилски” за 
неговото прилагане. 
1) ОБЩИ ДАННИ ЗА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ И ДЕЙНОСТТА НА 

КАНДИДАТА 

Кандидатът гл. ас. Даниела Лекина има дългогодишен практически опит, 
съчетан с научноизследователска и преподавателска дейност. Тя е 
широкоспектърен специалист, развиващ се в различни области на теорията и 
практиката на физическото възпитание и спорта, с богата и разностранна 
преподавателска, треньорска, организационна и научноизследователска дейност. 
През 1983 г. придобива квалификационна степен „магистър“ – треньор по 
плуване и учител по ФВС в Национална спортна академия (НСА) „В. Левски” , 

(ВИФ «Г. Димитров»), гр. София, а през 1982 г. специализира в Германия. 
Владее руски и гръцки език и има много добри компютърни умения. 
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Спортно-състезателна дейност 

Д-р Лекина е дългогодишен състезател по плуване – майстор на спорта, 
национален състезател, рекордьор на България, участник във всички балкански 
първенства в периода 1974-1978 г., участва в европейско първенство – 1976 г.; 
спортист №1 на Благоевградски окръг за 1975 и 1976 г. 
Професионална дейност 

Професионалното развитие на кандидата преминава през различни  сфери на 
спорта. Д-р Лекина работи като специалист в Централна научно-приложна 
лаборатория към Окръжен съвет на БСФС Благоевград;  треньор по плуване във 
ФК „Пирин“, гр. Благоевград. 
От 1994 г. до момента д-р Лекина поетапно израства в йерархията като 
преподавател по плуване в ЮЗУ «Неофит Рилски», Благоевград. Същата води 
лекционни курсове и упражнения в специалностите „ФВС”, „Спорт” и 
„Кинезитерапия” по учебните дисциплини в ЮЗУ: „Теория и методика на 
спортната тренировка“, „Научни основи на спортната тренировка“, „ТМСТ по 
вид спорт (плуване)“, „Спортна физиология“, „Спортна психология“, 
„Биомеханика“, „Биохимия“, „Подбор и прогнозиране в спорта“, „Теория и 
методика на физическата култура“, „Педагогика“ и др. Участва в състава на: 
комисиите по качество, атестации, програмна акредитация; във факултетния 
съвет, при изготвяне на учебни програми и др. 
Научноизследователска дейност на д-р Лекина е представена в 32 бр. научни 
публикации, от които 29 бр. подлежат на рецензиране за конкурса. (таблица) 
№ Публикации Индек

сирани 
Водещ 
автор 

Не е водещ 
автор 

Общ 
брой 

1 Автореферат на дисертация  1  1 
2 Монография  1  1 
3 Учебник по „Плуване“   1 1 
4 Публикации в научни списания в България  11 6 17 
5 Публикации в научни списания в чужбина (Румъния, 

Гърция, Македония) 
4 6 3 9 

6 Участие в конференции в България    18 
7 Участие в конференции в чужбина    5 
8 Научни проекти    8 



СТАНОВИЩЕ 

Анжелина Янева, Page 3 
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, 2017 г. 

2) ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ 

НА ПРЕДСТАВЕНАТА ТВОРЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ 
За качеството на научната продукция може да се съди по броя на публикуваните 
статии (4 бр.) в индексирани списания в Scopus с индекс (SJR - 2015 = 0.456) и в 
Global Impact Factor 2016 (1.322). 

Издадената монография и учебник по плуване са показател за приноса ѝ в 
научноизследователската дейност на ЮЗУ. Разработените 11 броя учебни 
програми за специалностите „Спорт“, „Кинезитерапия“, ФВС и „Адаптирана 
спортна дейност и физическа активност“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, 
илюстрират иновативния подход и активното й участие в учебно-
преподавателския процес, а фактът че д-р Лекина е цитирана 8 пъти е показател 
са стойността на продукцията й. 
От публикации № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 27, 28 е видна насоката към 

оптимизиране на учебния процес по плуване на студентите, както и в училищата 
става ясна от публикации № 10, 15, 16, 17. 

Основните приносни и иновационни моменти в продукцията на д-р Лекина може 
да се обобщят по следния начин: 
Разработени са: специализирана методика за едновременно обучение в плувната 
техника на два или три стила, диагностична система (тестова батерия) за оценка 
и контрол на обучението и усвояването на техниката на плувните стилове при 
паралелно обучение, система за проверка и оценка на теоретичните знания  на 
студентите за плуването с определяне на коефициент на усвоеност на знанията. 
Разработени са специализирани програми по спорт (плуване) за студенти със 
здравословни проблеми, с приложения и за други възрастови групи, 
включително за 7-8 годишни деца, както и за хора със сърдечно-съдови 
заболявания, деца с гръбначни изкривявания в училищната  
Д) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гл ас. д-р Даниела Лекина е личност и учен, търсеща и владееща голям 

брой нови иновативни и съвременни методи на обучение, организация и 
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изследване. Работи всеотдайно, прецизно и в пълна колаборация с останалите 
колеги. Споделя опита и знанията си с другите и успява да съвмести учебно-
преподавателската, научната, административната и спортносъстезателната 
дейност. Д-р Лекина е изключителен специалист в различни дейности, които са в 
помощ на студенти, преподаватели и служители в ЮЗУ. 

 

Въз основа на представените за рецензиране трудове, цялостната 
академична дейност на кандидата, както и личностните качества на гл. ас. 

Даниела Лекина, д-р, давам положителна оценка на дейността ѝ като 
преподавател, специалист и учен. 

В тази връзка и въз основа на гореизложеното, напълно убедено 
предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят академичната 
длъжност „ДОЦЕНТ” на гл. ас. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЛЕКИНА, д-р, по 
професионално направление 7.6. Спорт – плуване, за нуждите на Факултета 
„Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ при Югозападния университет 
„Неофит Рилски”. 
 

 

20.10.2017 г. проф. д-р Анжелина Янева 

 


