
СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Ирен Йорданова Пелтекова, член на научно жури в 

конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ, обявен от 

ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. Бр.42/12.05.2020 г. в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Теория и методика на 

физическото възпитание) 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от участника в конкурса. 

 

За участие в обявения конкурс след изтичане на законовия срок e подал 

документи, отговарящи на изискванията за ЗРАСРБ един кандидат: 

гл. ас. д-р Невяна Докова Докова от ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Гл. ас. д-р Невяна Докова представя за участие в конкурса 24 научни 

публикации – 2 монографии, 1 учебник, 2 учебни пособия, 1 студия и 18 

статии и доклада в български и чуждестранни научни издания и научни 

форуми. 

Основният монографичен труд е самостоятелен със заглавие 

„Образователните функции на физическото възпитание“ и е с обем от 127 

страници. Монографията е рецензирана от двама рецензенти и обсъдена на 

заседание на съвета на катедра „ТМФВ“. В труда са засегнати въпроси, 

свързани с дидактическата идентификация на физическото възпитание и е 

представен модел за реализиране на образователните функции на ФВ и 

възможностите му за развиване наред с двигателните, и на познавателните 

способности на учениците, с което се постига хармонично личностно 

изграждане. 



Гл. ас. д-р Невяна Докова е включена в авторски колективи на един 

монографичен друг, един учебник и две учебни пособия. Тези разработки 

отразяват научните интереси и изследователския опит на кандидата. Водещо 

значение в тях има последователното изучаване на процеса на изграждане и 

развитие на физическа култура у децата от най-ранна възраст. 

Останалите 18 научни трудове, представени от гл. ас. д-р Докова за 

участие в конкурса са с тематика, която изцяло покрива областта на конкурса. 

Гл. ас. д-р Невяна Докова е преподавател от 10 години в катедра ТМФВ 

при Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

Учебната й заетост през последните пет години варира между 400 – 450 

учебни часа за всяка година. Тя има богат опит и сериозни резултати както в 

преподавателската, така и научно-изследователската и проектна дейност.  

Приложената към документите за участие в конкурса справка за 

цитиранията позволява да се направи обоснован извод, че научната дейност 

на кандидатката е разпознаваема и има принос към спортно-педагогическите 

изследвания. 

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Научните публикации на кандидата, гл. ас. д-р Докова, надвишават 

МНИ за заемана на академичната длъжност „доцент“. Според приложената 

към документите справка, от показател А тя има 50 т., от показател В има 100 

точки, а от показател Г – 235.5. По отношение на цитиранията, показател Д. в 

справката, са отразени 105 точки. По показател Е кандидатката няма законови 

МНИ, но тя представя 60.5 точки. Постигнатият резултат е 490.5 точки от 

минимални 400 точки и плюс 60.5, които не се изискват за заемане на 

длъжност „доцент“. 

Приносите на кандидата гл. ас. д-р Невяна Докова са на няколко 

равнища: теоретично, методическо и практико-приложно равнище. 

В теоретико-методичен план тя доказва необходимостта от 

разширяване на теоритико-методологическата база за анализ на физическото 



възпитание в социално-педагогическите му измерения.  Със своите научни 

търсения Невяна Дякова обогатява възрастовата ТМФВ с нови гледни точки 

относно същността и многопосочните въздействия на физическото 

възпитание върху учениците в начална училищна възраст. 

Публикациите на гл. ас. д-р Докова показват, че в процеса на нейното 

научно израстване тя устойчиво натрупва теоретична подготовка, която 

съчетава с методическата работа и дидактически дейности, които са в 

основата за написването на полезни за студентите и колегите научни 

текстове. Те допринасят за обогатяването на съществуващите знания за 

образователните функции на физическото възпитание в началното училище и 

приемствеността между предучилищното и училищното физическо 

възпитание. 

С голям практико-приложен акцент е направената класификация на 

функциите на предучилищното ФВ в унисон със съвременните аспекти и 

нормативни промени в предучилищното образование.  

В публикациите на кандидата за доцент е налице задълбоченост в 

проучванията и анализите и връзка между научноизследователската 

дейност и преподаването на студентите в Педагогически факултет на ЮЗУ.  

В заключение заявявам, че гл. ас. д-р Невяна Докова участва в конкурса 

като се представя достойно на няколко равнища: преподавателска дейност, 

научни изследвания и методически помагала. 

 

III. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки и препоръки към представените за 

рецензиране трудове. Препоръчвам на Невяна Докова да продължи с 

изследваният в областите, по които работи, с още по-голям ентусиазъм. 

 

IV. Заключение 

След като се запознах с представените в конкурса материали и научни 

трудове и въз основа на направения анализ на тяхната значимост и съдържащи 

се в тях научни приноси, потвърждавам, че научните постижения отговарят 



на изискванията на ЗРАСРБ и давам своята положителна оценка на 

кандидатурата. 

 В заключение правя предложение към уважаемото научно жури да 

вземе решение за присъждането на академичната длъжност „доцент“ на 

Невяна Докова Докова по професионално направление 1.3. Педагогика ма 

обучението по … (Теория и методика на физическото възпитание). 

 

 

18.08.2020 г.     Член на журито: 

Доц. д-р Ирен Пелтекова 



OPINION 
 

by Doc. Iren Yordanova Peltekova PhD, member of the scientific jury in 

a contest for the academic position of “Docent”, announced by 

SWU "Neofit Rilski" in SG. No. 42 / 12.05.2020 in professional direction 1.3. 

Pedagogy of teaching… (Theory and methodology of physical education) 

 

Subject: scientific, scientific-applied and professional-academic 

activity and production presented by the participant in the contest. 

 

For participation in the announced contest, after the expiration of the legal term, 

one candidate has submitted documents, meeting the requirements of ZRASRB: 

Senior Assistant Professor Dr. Nevyana Dokova Dokova from SWU "Neofit 

Rilski". 

 

I. Summary data on the scientific production and the activity of the 

candidate 

Senior Assistant Nevyana Dokova PhD presents for participation in the contest 

24 scientific publications - 2 monographs, 1 textbook, 2 practical textbooks, 1 

study and 18 articles and reports in Bulgarian and foreign scientific publications 

and scientific forums. 

The main monographic work is independent with the title "Educational functions 

of physical education" and has a volume of 127 pages. The monograph was 

reviewed by two reviewers and discussed at a meeting of the board of the 

Department of TMFV. The paper deals with issues related to the didactic 

identification of physical education and presents a model for the implementation 

of the educational functions of PE and its opportunities for development along 

with motor and cognitive abilities of students, which achieves a harmonious 

personality. 



Senior Assistant Nevyana Dokova PhD is included in the author teams of another 

monograph, a textbook and two practical textbooks. These developments reflect 

the applicant's research interests and research experience. Leading importance in 

them is the consistent study of the process of building and developing physical 

culture in children from an early age. 

The remaining 18 scientific papers presented by Senior Assistant Nevyana 

Dokova PhD for participation in the contest have a theme that fully covers the 

field of the contest. 

Senior Assistant Nevyana Dokova PhD has been a lecturer for 10 years at the 

Department of TMFV at the Faculty of Pedagogy at the Southwestern University 

"Neofit Rilski". Her employment in the last five years varies between 400-450 

teaching hours for each year. She has extensive experience and serious results in 

teaching, research and project activities. 

The reference to the citations attached to the documents for participation in the 

contest allows to make a reasonable conclusion that the scientific activity of the 

candidate is recognizable and has a contribution to the sports-pedagogy. 

 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of 

the creative production submitted for participation in the contest 

The scientific publications of the candidate, Senior Assistant Nevyana Dokova 

PhD, exceed the EOM for the academic position of "Docent". According to the 

reference attached to the documents, it has 50 points from indicator A, 100 points 

from indicator B, and 235.5 from indicator D. Regarding the citations, indicator 

E in the report, 105 points are reflected. According to indicator E, the candidate 

has no legal EOMs, but she presents 60.5 points. The achieved result is 490.5 

points out of a minimum of 400 points and additional 60.5, which are not required 

for the position of "Docent". 

The candidate's contributions are on several levels: theoretical, methodological 

and practical-applied level. 



In theoretical and methodological terms, it proves the need to expand the 

theoretical and methodological basis for the analysis of physical education in its 

socio-pedagogical dimensions. With her scientific research Nevyana Dyakova 

enriches the age TMFV with new perspectives on the nature and multifaceted 

effects of physical education on primary school students. 

The publications of Senior Assistant Nevyana Dokova PhD show that in the 

process of her scientific growth she steadily accumulates theoretical training, 

which combines with methodological work and didactic activities, which are the 

basis for writing useful scientific texts for students and colleagues. They 

contribute to the enrichment of the existing knowledge about the educational 

functions of physical education in primary school and the continuity between 

preschool and school physical education. 

The classification of the functions of the pre-school PE in unison with the modern 

aspects and normative changes in the pre-school education is made with great 

practical-applied accent. 

In the publications of the candidate for associate professor there is an in-depth 

research and analysis and a connection between the research activity and the 

teaching of the students in the Faculty of Social Sciences of SWU. 

In conclusion, I declare that Senior Assistant Nevyana Dokova PhD participates 

in the contest presenting herself with dignity at several levels: teaching, research 

and methodological aids. 

 

III. Critical remarks and recommendations 

I do not have critical remarks and recommendations to the submitted works for 

review. I recommend Nevyana Dokova to continue with the research in the areas 

she works on with even greater enthusiasm. 

 

 

 



IV. Conclusion 

After getting acquainted with the materials and scientific papers presented in the 

contest and based on the analysis of their significance and the scientific 

contributions contained in them, I confirm that the scientific achievements meet 

the requirements of ZRASRB and give my positive assessment of the application. 

In conclusion, I make a proposal to the esteemed scientific jury to decide on the 

award of the academic position of "Docent" to Nevyana Dokova Dokova in 

professional field 1.3. Pedagogy of teaching… (Theory and methodology of 

physical education). 

 

 

18.08.2020 г.     Member of the jury: 

Assoc. prof. Iren Peltekova, Ph.D 

 


