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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

професионално направление 1.2. Педагогика, специалност Теория на 

възпитанието и спортната тренировка, 

обявен в Държавен вестник бр. 26/ 23 март 2018 г., 

с кандидат ст. преп.  Милена Милкова Лазарова-Пеева, доктор 

Член на научно жури: проф. Елеонора Михайлова Милева, ДН 

 

1. Обща характеристика на научноизследователската и 

научноприложната дейност на кандидата 

Представеният от ст. преп. Милена Лазарова-Пеева, доктор, 

комплект от материали е в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника за 

условията и реда за заемане на академични длъжности в Технически 

университет (ТУ) - София.  

Кандидатът в конкурса притежава многогодишен треньорски,  

преподавателски, състезателен и научноизследователски опит. Завършва 

Националната спортна академия „В. Левски“, степен бакалавър, по 

специалностите Учител по физическо възпитание и Треньор по волейбол. 

Магистър е по Спортна анимация в туризма. През 2014 г. Милена Лазарова 

придобива образователната и научна степен „доктор“ по научна 

специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура). Съдия е по волейбол 

и плажен волейбол, а от 2016 г. е лицензиран международен съдия по 

волейбол към CEV и FIVB. 

Ст. преп. Милена Лазарова-Пеева, доктор, участва в конкурса за 

доцент с 1 монография, 1 учебно помагало и 22 научни статии,  

От представените научни публикации 5 броя са статии в рецензирани 

научни списания, 14 броя са доклади в сборници от научни конференции в 

страната и 3 броя са публикациите в сборници от научни конференции в 
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чужбина. Самостоятелните научни статии на кандидата са 7, а тези в 

съавторство - 15. Отделно са приложени 2 учебни програми за обучението 

на студенти от Техническия университет - София. 

Всички научни статии и доклади  са издадени в престижни 

рецензирани, индексирани и реферирани научни издания.   

Милена Лазарова-Пеева е представила списък с участия в 16 

авторитетни международни и национални научни форума, от които 2 са в 

чужбина. 

 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

Ст. преп. Милена Лазарова-Пеева, доктор, притежава над 9 години 

педагогически стаж като преподавател и старши преподавател по 

физическо възпитание и спорт и треньор по волейбол към Департамента по 

физическо възпитание и спорт при Техническия университет - София. Под 

нейно ръководство представителните отбори  по волейбол и плажен 

волейбол на ТУ печелят призови места на множество национални и 

международни турнири и състезания.  

Доктор Лазарова-Пеева води лекции и практически занятия по учебните 

дисциплини Теория и методика на обучението по волейбол за студенти, 

подготовка и участие в различни формати на волейболната игра; Спорт и 

здравно образование. История на спорта и Учебен зимен курс по ски и 

сноуборд. Общият брой лекции съответства на минималните изисквания 

относно хорариума на водени в Техническия университет - София лекции 

за последните три години.  

За целите на обучението е разработено учебното пособие „Индиака за 

всички“, което може да послужи при усвояване на нови знания и 

разширяване на уменията на студентите от ТУ за физическото възпитание 

и спорта. 
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Милена Лазарова има богат педагогически опит и като учител по 

физическо възпитание и спорт в периода 2003-2008 г., както и като треньор 

по волейбол на отбор за девойки старша възраст и помощник треньор на 

отбор-жени към ВК „Славия“ (2008-2009 г.). 

 

3. Основни научни и научноприложни приноси   

Научната продукция на кандидата по своето количество и 

съдържание съответства изцяло на профила на обявения конкурс.  

На първо място трябва да  се отбележи представеният монографичен 

труд „Волейбол за студенти без спортна специализация“ (2018) в областта 

на физическото възпитание и спорта в българските висши училища и 

конкретно в условията на Техническия университет - София (I.1.). Една от 

основните изследователски задачи, които намират решение в  

разработката, е свързана с изготвянето и прилагането на нова волейболна 

подготовка за студенти без спортна специализация. Практически насочена 

е нормативната база за контрол и оценка на двигателната и технико-

тактическата подготвеност на студентите. 

С приносен характер са публикациите, отразяващи резултати от 

проведени експериментални изследвания за промени в двигателните и 

спортно-техническите умения на студенти, занимаващи се с волейбол 

(III.2.), връзката между антропометрични показатели и техническа 

подготвеност на студенти, изучаващи волейбол (III.3.), груповата 

принадлежност и определени признаци в резултат на приложена 

експериментална методика на обучение по волейбол (III.5.), физическото 

развитие на състезатели от спортно усъвършенстване по волейбол в ТУ  

(IV.7.). Изследвани са физическото развитие и дееспособност на студенти 

от групи по туризъм в ТУ (IV.8.), разработена е учебна програма по 

адаптирана физическа активност за студенти със здравословни проблеми 
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(IV.12.). Проучено е мнението на спортни специалисти за състоянието на 

студентския спорт в Техническия университет (III.1., V.2.). 

М. Лазарова-Пеева се насочва към анализ на съдържанието и 

характеристиките на алтернативни спортове като забавен волейбол (III.4.), 

индиака (I.2., III.6.), които могат да допълнят и обогатят спортната 

активност на студентите както от Техническия университет, така и от 

други висши училища в страната. Конкретно изследователско направление 

представлява спортната анимация (III.7.) и представените програми за 

анимационни дейности в базите на Министерство на отбраната (IV.1., 

IV.2., IV.3.). 

Трябва да се подчертае трайният изследователски интерес на Милена 

Лазарова-Пеева към елитния волейбол, като са изследвани множество 

характеристики на висококвалифицирани състезатели и национални 

отбори, които имат пряко отношение към състезателната ефективност 

(IV.4., IV.5., IV.9., IV.10., IV.11., V.1.).   

Отделни публикации разработват проблеми на физическото 

възпитание и училищния спорт (IV.6, V.3 ), като Милена Лазарова-Пеева 

прави заявка за бъдещи изследвания в посочената сфера. 

Представена е авторска справка за 8 цитирания на научните трудове 

на кандидата, като 2 от тях са презентирани в реферирани издания в 

чужбина. Посоченият факт е добра оценка за популярността на научните 

трудове на кандидата.  

Милена Лазарова-Пеева участва в 3 научноизследователски проекта 

към СО Район „Витоша“, свързани с реализирането на спортни състезания 

за ученици от различни възрасти. Активното подпомагане на разнообразни 

спортни дейности е доказателство за организационните и комуникативните 

компетенции на кандидата. 
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4. Значимост на приносите за науката и практиката 

Като основни приноси на представената научноизследователска 

продукция мога да откроя следните:  

- Въз основа на приложена нова методика и направени обстойни 

анализи са получени ценни данни и изводи за физическото 

развитие, двигателната подготовка и технико-тактическите 

качества на студенти от профилирани групи по волейбол на 

Техническия университет-София 

- Разработена е нормативна база за контрол и оценка на 

физическата дееспособност на студенти от профилирани групи по 

волейбол за нуждите на ДФВС към Техническия университет-

София 

- Разкрита е състезателната ефективност на висококвалифицирани 

волейболисти от национални отбори чрез установяване на  

динамиката на определени показатели 

- Разработени и приложени са за първи път организирани спортно-

анимационни програми в почивните бази на Министерство на 

отбраната 

- Обосновани са възможностите за практикуване на нова за 

България спортна игра – индиака. 

 

5. Критични бележки и препоръки 

Препоръчвам в бъдещ план Милена Лазарова-Пеева да разшири и 

обогати своите научноизследователски интереси и в други области на 

физическото възпитание и спорта във висшите училища. 

 

Заключение 

Ст. преп. Милена Милкова Лазарова-Пеева, доктор, е авторитетен 

университетски преподавател. Нейната спортнопедагогическа и 
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състезателна дейност дава непосредствено отражение върху научните й 

интереси и изследвания. Научните публикации на кандидата имат изразен 

приложен педагогически характер. Те се базират на собствени изследвания 

на автора, като същевременно обогатяват съществуващата педагогическа 

практика в областта на обявения конкурс.  

Въз основа на запознаването с представените научни трудове, 

тяхната значимост, съдържащите се в тях научноприложни приноси, както 

и доказаните педагогически умения на кандидата,  намирам за 

основателно да предложа ст. преп. Милена Милкова Лазарова-Пеева, 

доктор, да заеме академичната длъжност „доцент“ в професионалното 

направление 1.2. Педагогика по специалността Теория на 

възпитанието и спортната тренировка. 

                     

 

 Член на журито:   

       Проф. Елеонора Михайлова Милева, дн  

 

 

19. 06. 2018 г. 

Град София 


