
С Т А Н О В И Щ Е 

 

на проф. дин Георги Велков Колев, 

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

„професор” от област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по...,(Методика на обучението по физическо възпитание) 

Педагогически факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”, 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”. 

Обявен в ДВ, бр.36 от 25.04.2014 год. 

 

 

Конкурсът е обявен в съответствие със Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в ШУ „Епископ Константин Преславски”. Журито е назначено 

със заповед на Ректора № РД – 16 – 083/ 23.06.2014 год. 

В конкурса участва само един кандидат – доц. д-р Росен Костадинов 

Алексиев, който е на основен трудов договор в катедра „Теория и 

методика на физическото възпитание и спорт” от 1986 год. По смисъла на 

чл. 29 от ЗРАСРБ той има право да участва в конкурса за професор, тъй 

като от 2006 год. е доцент по научна специалност 05.07.05 „Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка ( вкл. 

Методика на лечебната физкултура)”. 

Процедурата по конкурса е спазена. Не установих нарушения. 

Доц. д-р Росен Костадинов Алексиев е роден на 10.09.1952 год. в гр. 

Шумен. Неговото образование, професионално и научно развитие 

съответстват на интересите и стремежа за усъвършенстване в областта на 

физическото възпитание и спортната подготовка. Средното си образование 

завършва в средно политехническо училище – гимназия „Васил 

Карагьозов” в гр. Ямбол. През 1972 год. придобива квалификация 

„Инструктор по гимнастика – специалист” в Армейска школа за високо 

спортно майсторство „Чавдар” в гр. София. Висшето си образование – 

ОКС „бакалавър” и „магистър” завършва през 1977 год. във ВИФ „Георги 

Димитров” ( днес – Национална спортна академия „Васил Левски”) гр. 

София. Получава специалност „треньор по гимнастика”. Преди 

постъпването си във Висш Педагогически Институт (сега ШУ „Епископ 

Константин Преславски”) гр. Шумен той работи като треньор по спортна 

гимнастика ( 1977 – 1982 год.) и методист по спортна и художествена 

гимнастика, бокс и фехтовка ( 1982 – 1986 год.). 

Академичното му развитие започва от 1986 г. с постъпването във ВПИ 

гр. Шумен като асистент в катедра „Теория и методика на физическото 

възпитание и спорт”. От 1993 год. е старши асистент и ръководител на 



катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”, а от 1997 

год. е главен асистент. През 2002 год. защитава докторска дисертация на 

тема: „Специализирана подготовка на деца от предучилищна и начална 

училищна възраст за действия в бедствени ситуации”. Удостоен е със 

званието „доцент” през 2006 год. От 2008 год. до момента изпълнява 

длъжността зам. декан по научно-изследователската и художествено-

творческа дейност и управление на проекти, финансирани целево от 

държавния бюджет в ПФ. От 2012 до 2014 год. е функционален експерт и 

академичен наставник за ПФ по проект „Студентски практики”. 

В конкурса за професор доц. Алексиев участва с 36 публикации, 

отпечатани в реномирани списания и сборници у нас и в чужбина след 

получаване на научното звание доцент. 

Научните трудове на доц. Росен Алексиев могат да бъдат 

разпределени както следва: 

- монографии – 1 бр.; 

- учебни пособия – 5 бр.; 

- статия в специализирано списание „Спорт и наука” – 1 бр.; 

- статия в списание в чужбина – 1 бр.; 

- статии в български годишници – 4 бр.; 

- статии в научни сборници – 6 бр.; 

- доклади в сборници от научни конференции – 18 бр. 

От рецензираните публикации  на доц. Р. Алексиев  25 са 

самостоятелни, 11 са в съавторство с приложени декларации от авторите. 

Първи автор е в 8 публикации. Всички трудове, представени от доц. 

Алексиев за заемане на академична длъжност „професор” са публикувани. 

Под печат са 3 от тях, за които има представени служебни бележки. 

Публикациите на доц. д-р Росен Алексиев са посветени на следната 

проблематика:  

 форми на двигателните дейности, техники и технологии за 

повишаване на двигателната активност и здравословното състояние 

на децата от предучилищна и начална училищна възраст; 

 развитие на психофизичните възможности на деца от ПУВ, ученици 

и педагози за оцеляване в бедствени ситуации; 

 иновативни форми и средства за повишаване безопасността на 

движението при децата от предучилищна и начална училищна 

възраст; 

 проблеми на обучението на студенти по програма „Физическо 

възпитание и спорт в училище”; 

 аспекти на училищния спорт и олимрпийското образование и 

възпитание; 

 образователни стратегии на гражданската безопасност; 



Представените публикации на доц. д-р Росен Алексиев са 

доказателство за неговата научна продуктивност, което е добър атестат за 

заемането на академичната длъжност „професор”. 

Своеобразен критерий за положителна оценка на научно-

изследователстката и практико-приложна дейност на доц. Алексиев са 

забелязаните цитирания на автора – 14 на брой, научен редактор и 

рецензент на книги – 9 бр., участието му в разработване на лекционни 

курсове и разработване на учебни програми за квалификационни курсове с 

учители. 

Като допълнение може да се посочат професионалните изяви на 

кандидата в проекти, обучение на учители, директори, ръководство на 10 

дипломанти и един докторант към катедра „ТМФВ и спорт” при ШУ 

„Епископ Константин Преславски” – защитил успешно своя 

дисертационен труд. 

Характерът на професионалното направление и проведените научни 

изследвания на кандидата определят и съответни научни приноси за 

теорията и практиката: 

 основният принос безспорно е свързан с разработването на проблема 

за формиране на готовност за оцеляване в опасни ситуации. 

Разработени са важни и нови за предучилищната и начална 

училищна педагогика теоретико-практични постановки за действия в 

опасни ситуации. 

 очертава параметрите на обучение за действия в бедствени ситуации 

на студенти – бъдещи педагози и учители на деца от предучилищна и 

начална училищна възраст; 

 приносно е изследването и разработването на теоретичните основи 

на методиката и формите на двигателната дейност за повишаване на 

двигателната активност и здравословното състояние на децата; 

 разработва и апробира в практиката важни елементи от двигателните 

дейности  (от методическа гледна точка), което му подволява да 

направи съответни препоръки в помощ на учителите в детските 

градини; 

 доц. Алексиев има отношение и по въпроса за безопасността на 

движението. Изяснява важни аспекти от безопасността на 

движението по пътищата. Обогатява формите и средствата за 

справяне на децата с непредвидимите ситуации при движение по 

пътищата. 

Творческата автобиография на доц. д-р Росен Алексиев го определя 

като много активен преподавател. Води лекционни курсове по 

задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в ОКС „бакалавър” 

и „магистър” в ШУ „Епископ Константин Преславски”, а също и в 

ДИКПО-гр. Варна и Педагогически колеж в гр. Добрич. По всички 

преподанави от него дисциплини има разработени свои авторски учебни 



програми. Активно работи със студенти – като преподавател (в това число 

като ръководител на дипломанти), академичен наставник, консултант и 

рецензент. Участва като организатор, експерт, лектор (обучител) и 

консултант по програми от национални научни изследвания. 

Заключение 

В академичната общност доц. д-р Росен Костадинов Алексиев е 

признат и уважаван преподавател. Това се доказва както от положителното 

отношение на студентите към водените от него учебни дисциплини, така и 

от съвместната му работа с колегите от ШУ „Епископ Константин 

Преславски”. Представените благодарствени писма определят неговата 

обществена ангажираност и научно-експертна дейност в предучилищните 

детски заведения като високо интензивна. 

Анализът на преподавателската и научно-изследователската дейност 

на кандидата и качеството на научните трудове ми дава основание да 

предложа на научното жури да гласува положително доц. д-р Росен 

Костадинов Алексиев да заеме академичната длъжност „професор” по 

методика на обучението по физическо възпитание и спорт, област на 

висше образование 1. Педагогика, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по ... 

 

 

 

Изготвил становището: 

/проф. дин Г. Колев/ 


