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РЕЦЕНЗИЯ 

от 

професор Петър Дончев Бонов д.п.н. член на Специализирано научно жури 

по смисъла на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Доцент” в професионалното направление 1.2 Педагогика, 

специалност „Теория на възпитанието и спортната тренировка” към секция 

„Индивидуални спортове и спортни игри на ДФВС при Технически 

университет – София Д. В. бр.26 от 23.03.2018.   

 

 В обявеният  конкурс за доцент се представя един единствен кандидат 

– старши преподавател Велизар Васков Лозанов доктор. 

 

І. Творчески и биографични данни. 

   Кандидатът е роден на 19.03.1967 година. Висше спортно 

образование придобива през 1986 год., като студент във Визшият институт 

за физическо възпитание-София, в специалностите: Треньор по лека 

атлетика и Учител по физическо възпитание.  Защитава докторска степен 

през 2017 година с тема на дисертационния труд: „Модел за развитие на 

силовата издръжливост при подрастващи състезатели в бягането на 800м”. 

Професиналната кариера на доктор Лозанов преминава последователно 

през следните спортно педагогически и научни звена: 1986/1987 спортен 

организатор в ДФС „Мургаш”гр. Елин Пелин, специалист в научно 

приложна лаборатория по „Ергомеханика” при Националният център за 

научни изследания в спорта 1987/1989. През 1989 година спечелва конкурс 

за преподавател по физическо възпитание и спорт при Техническият 

университет-София.  От този момент до датата на настоящият конкурс 

доктор Лозанов се развива в академичната и служебна иерархия до старши 
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преподавател 1992г. и директор на Департамента по физическо възпитание 

и спорт на Университета от 2015 год. до настоящия момент.   

Той владее много добре руски и добре английски език. 

 

ІІ.Научна продукция.  

 Кандидатът е представил за рецензиране научно-приложна продукция 

в следните две относително самостоятелни направления на територия на 

спортната наука: тренировка за постигане на високи спортни постижения и 

тренировка за укрепване на здравето и общата работоспособност в 

системата на Висшето образование. Приложен е списък и съдържание на 

следните 13 труда:  

1. Монографии, книги, учебни ръководства и помагала – 2 труда   

2. Статии и доклади публикувани в научни списания и сборници общо-

11 труда  

От тях с най – висока научно приложна стойност е монографията: 

„Развитие на специфичната сила в бягане на средни разстояния” изд. 2018 

година.   

В нея експериментално е обосновано  построяването на тренировката за 

развитие на специфичните силови възможности в бягането на средни 

разстояния. Резултатите от този труд предлагат ефективни решения относно 

повишаването на нивото на спортното постижение в бягането на средни 

разстояния. Основание за подобно твърдение са следните по важни научно-

приложни приноси:   

1.Обогатена е общата теория за планиране на тренировката за 

развитие на специфичната силова издръжливост при подготовка в бягането 

на средни разстояния. 

2. Разкрита е индивидуалната ефективност на всяко едно от най-

използваните в практиката тренировачни средства за развитие на 

специфичната силова издръжливост в бягането на средни разстояния.   
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3. Предложени са актуални методически препоръки за спортната 

практика при използването на специфични бегови натоварвания за развитие 

на силовата издържливост на състезателите в бягането средни разстояния. 

Проблемът по усъвършенстване на учебно-спортният процес по лека 

атлетика във ВУЗ е централен в системата за физическо възпитание и спорт. 

Учебно методичното ръководство на тази тематика разработено под 

научното ръководство на доктор Лозанов с колектив от преподаватели в 

Департамента по физическо възпитание и спорт отговаря на всички 

съвременни изисквания, като средство за повишаване ефективността на 

учебно-спортната дейност. То е адаптирано към специфичните условия при, 

които се провеждат часовете по лека атлетика и подготовката на студентите 

лекоатлети за  състезания.  

Научно изследователската и публицистична дейност на кандидатът за 

доцент свързана с научната интерпретация на основни проблеми относно 

усъвършенстването на процеса по подготовката на разрядни спортисти е 

актуална. Тя се свежда до научно аргументирани приложни решения 

свързани с оптимизирането на подбора и използването на тренировъчните 

средства, биомеханичните характеристики на умората и планирането на 

тренировката (трудове 1, 2, 3, 8, 9, 10, и 11).  

Проблемът относно оценката на функционалното състоянията на 

спортиста е централен в теорията на спорта. В тази посока следва специално 

да отбележим представеното в трудът под номер 5 изследване. В него е 

използвана иновативна методика,  резултатите от която откриват нови 

рационални възможности за повишаване на ефекта от процеса по контрол и 

оценка на тренировъчните въздействия.  

Като относително самостоятелен раздел следва да анализираме 

научно прилижните публикации с номера 6 и 7. Те интерпретират 

специфични проблеми на практикуването на спорт във ВУЗ. И са резултат 

от проведени широко мащабни изследвания. Получените резултати внасят 
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яснота по процесите на развитие на двигателните качества на 

практикуващите волейбол и психологическите нагласи относно смисъла и 

съдържанието на учебния процес по физическо възпитание и спорт.   

 

Преподавателска, спортна и обществена дейност.  

Старши преподавател доктор Велизар Лозанов е спортен педагог, 

деятел и спортист. Той е бил изявен състезал в спринтовите бягания. 

Съпричастен е към най големите успехи на българският спорт на 

Олимпийските игри през 1988 година. Участвал и продължава да участва 

активно в организацията и ръководството на студенският спорт в България.  

Двадесет и девет години от неговият професионален живот е като 

университетски преподавател по физическо възпитание и спорт в условията 

на Техническият университет. Изпълнявал и изпълнява ръководни функции, 

като ръководител на Департамента по спорт, член на Академичният и 

Факултетните съвети. Успоредно с това има пълна учебна заетост. Участва 

в ръководството и реализацията на научни   проекти свързани с 

изследването на физическата деесособност на студентите от Университета. 

 

Заключение  

Старши преподавател Велизар Васков Лозанов е утвърден 

университески преподавател, научен работник, общественик и 

експерт по лека ателетика.  Неговата кандидатура по настоящия 

конкурс покрива всички изисквания и критерии поставени от закона 

за развитие на академичния състав в република България и 

специфичните условия поставени от ТУ.  Това е достатъчно основание 

да дадем своя положителен  вот относно избора му за „Доцент” в 

професионалното направление 1.2 Педагогика, специалност „Теория 

на възпитанието и спортната тренировка” към секция „Индивидуални 



 5 

спортове и спортни игри на ДФВС при Технически университет – 

София.  

Същевременно препоръчваме с убеденост на  уважаемите 

членове на специализираното научно жури да направят същото. 

 

София 15.06.2018г 

                                                        Рецензент:   

                                                                       (проф.Петър Бонов дн) 

  

 

    

 

  

 

    

 


