
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Стефан Христев Базелков,  - член на Научното жури в обявения 

конкурс от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“  за 

заемане на академична длъжност ”ПРОФЕСОР” 

 

 

Относно: Научната, научно-приложната, художествено-творческата и 

професионално-академичната дейност и продукция на доцент РОСЕН 

КОСТАДИНОВ АЛЕКСИЕВ, доктор - представена от участника в конкурса за 

заемане на академичната длъжност „Професор”. 

Област на висше образование 1. Педагогически науки 

 Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика 

на обучението по физическо възпитание и спорт) 

Конкурсът е обявен от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в ДВ. бр.36, с. 

44 от 25.04.2014 г. 

 

Данни за конкурса 

Процедурата на конкурса отговаря на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, ППЗРАСРБ и Правилник на ШУ за 

прилагане на ЗРАС. Конкурсът е обявен от ШУ за един професор в ДВ. бр. 

36/25.04.2014 г., за нуждите на катедра „Теория и методика на физическото възпитание 

и спорт“ при ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

В конкурса участва единствен кандидат  -  доц. д-р Росен Костадинов Алексиев. 

Същият е на основен трудов договор в Шуменския университет от 1986 г. 

След прегледа на приложената документация по конкурса декларирам, че не съм 

открил нарушения по процедурата.  

 

Данни за кандидата 

 Доц. д-р Росен Костадинов Алексиевр, е роден на 10.09.1952 г. в гр. Шумен. 

След завършване на висшето си образование,  през периода 1973 до 1977 г. работи 

като треньор по гимнастика в ДФС „П. Волов“ гр. Шумен. От 1982 г. до 1986 г. е 

методист по спортна и художествена гимнастика, бокс и фехтовка в същото 

дружество. За периода от 1986 г. до 1993 г. кандидатът работи като редовен 

преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“ (тогава Висш педагогически 

институт) в гр. Шумен. От 1993 г. до 2003 е преатестиран в академичните 

длъжности асистент, ст. асистент и гл. асистент.  

През 2003 г. на Росен Алексиев е присъдена образователна и научна степен 

„доктор“ по научната специалност 05.07.05 Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура), въз 

основа на защитена дисертация на тема: „Специализирана подготовка на деца от 

предучилищна начална училищна възраст за действия в бедствени ситуации“. От 

06.04.2006 г. придобива научното звание доцент в същата научна специалност.  

Считам, че от особено значение в контекста на процедурата за академична 

длъжност ”ПРОФЕСОР” е необходимо да се отбележи, че кандидатът притежава 

много добри организационни и административно-ръководни умения и комтенции. 

От 1993 г. до 1996 г. е ръководител на ктедра „ТМФВ и спорт“. От 2008 г. до 

настоящия момент доц. Алексиев е заместник декан на педагогическия факултет по 

НИХТД, качество на обучението и управление на проекти за 



научноизследователска и художественотворческа дейност на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. 

Доц. Алексиев притежава много добра научно-методическа подготовка, 

което е видно от разработените от него 8 учебни програми, 6 лекционни курсове за 

студентите от ШУ и 2 квалификационни курса за учители към ДИКПО гр. Варна. 

Участва като академичен наставник и функционален експерт по проект 

„Студентски практики“ съфинансиран от Европейския социален фонд по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“. Участва в 

четири научноизследователски проекта, като в един от тях е ръководител, а в 

проекта „Програма за проучване на психофизическата подготовка на учениците е 

главен координатор“, финансиран от ДАМС е главен координатор.  

Като обобщение на общото представяне на развитието на доц. Росен 

Алексиев мога да посоча, че изложените данни и факти ми дават основание да дам 

много висока оценка на неговите  професионални качества и административно- 

академична реализация. 

 

Публикационна и научна дейност на кандидата 

Доц. Алексиев е научен ръководител на двама докторанти, от които единия е 

завършил успешно, а на другият предстои да завърши своята програма и да 

пристъпи към защита. За периода 2007 г. – 2013г. кандидатът е бил научен 

ръководител на 10 дипломанти завършващи в бакалавърска степен, магистърски 

програми и придобиване на първа ПКС.  

Публикационната дейност на доц. Росен Алексиев се състои от 36 

разработки, от които една моногрофия, 5 учебни пособия и 30 публикации в 

специализирани, реферирани и рецензирани издания. Монографията „Исторически 

аспекти на физическата култура“ (I.1) в стегнат вид предоставя научна информация 

за възникването и развитието на физическата култула в световен мащаб и в 

България през различните исторически епохи. В същотото време тя  има за цел да 

обогати и разшири знанията на студентите за същността и закономерностите на 

физическото възпитание и спорта като обществено явление. 

Внимание заслужава учебното пособие „ Методически насоки за повишаване 

на двигателната активност на децата в детската градина“(II.1) , което е с висока 

методико-практическа стойност. В него по логичен начин общите теоретични 

принципи са обвързани с необходимосттта от повишаване на двигателната 

активност на децата от I-ва, II-ра, III-та група и подготвителния клас в детската 

градина. 

Учебното пособие „За да е незабравимо детсвото“ (II.4), издадено в 

съавторство се дават ценни  методически постановки за организиране и 

провеждане на празници в детската градина като съвместна дейност между 

учители, деца и родители. 

Интерес представлява разработката в съавторство „За правилата на 

движението и детската бесопасност“ (II.3), където се разглеждат въпросите за 

възпитанието и обучението на децата по безопасност на движението по пътищата. 

Подбраните по степен на трудност игри, ситуации, сценарии и етюди са в 

съответствие с новите учебни програми и инструкции на Министерството на 

образованието и науката. 

 Разработеното в съавторство учебно пособие „Детски баскетбол“ се 

отличава с особена практическа стойност за началното обучение на децата в 

основите на техниката на баскетболната игра. Теоретичната обосновка и 

разалаботените упражнения и игри се явяат ценен помощник на учителите при 



решването на образователните задачи в удро спортно-подготвителни и спортни 

игри. 

Особено ценен е разработения модул „Гражданска безопасност“ за нуждите 

на обучението на студентите от специалност „Физическо възпитание“, както и за 

студентите от всички специалности. В него задълбочено са разгледани 

теоретичните основи на опасните ситуации в ежедневието на хората и енапаравена  

прецизна характеристика на екстремните и бедствените ситуации. 

Предложените от кандидата статии и доклади се отличават с висока научан 

стойност и са насочени към основните проблеми на двигателната активност на 

децата и учениците, оцеляването в бедствени ситуации и безопасност на 

движението по улиците и пътищата. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Като вземам под внимание изискванията на гл. 23 от ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРЛ и Правилник за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в ШУ „Епископ Константин 

Преславски“, също така преподавателската, творческата дейност и спортни 

постижения на кандидата, на подчертано изразения научен и приложен 

характер на публикационната му активност и спазените нормативно-

процедурни изисквания по конкурса, предлагам на членовете на Научното 

жури да бъде гласувана академичната длъжност „професор” в Област на 

висшето образование 1. Педагогически науки професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по физическо 

възпитание и спорт) на доц. Росен Костадинов Алексиев – д-р. 

 

 

 

                                                             Изготвил становището:  

/доц. д-р  Стефан Базелков/ 


