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Данни за дисертанта 

Бояна Митрева завършва Националната спортна академия „Васил 

Левски” в гр. София – специалност „Учител по физическо възпитание”, 

магистър в същото направление.  

Участва в състезания от национални и международни първенства по 

баскетбол, включвана е в национални отбори по баскетбол.  Работила е 

като треньор и инструктор на подрастващи и на елитни баскетболисти в 

спортни клубове. Бояна Митрева работи от дълги години като 

преподавател в Департамента по спорт в СУ „Св. Кл. Охридски“ и е 

напълно запозната с проблемите на физическото възпитание и спортната 

тренировка на студентите. Това ми дава основание да смятам, че тя 

успешно съчетава  теорията и практиката на спорта. 



Притежава необходимата компютърна грамотност, владее писмено и 

говоримо английски език. 

Данни за докторантурата 

С № РД 20-1004/30.06.2014 г. Бояна Митрева е записана в 

докторантура  в самостоятелна форма на подготовка към катедра „Спортни 

игри и планински спортове”. Изпълнила е изискванията по Индивидуалния 

учебен план, положила е съответните изпити по специалността. За 

работата си като докторант при периодичното атестиране е получавала 

много добра оценка. Отчислена е с право на защита. Не са установени 

процедурни нарушения или пропуски по докторантурата. 

Данни за дисертацията и автореферата 

Авторефератът резюмира съдържанието на дисертационния труд, в 

него са залегнали всички глави от дисертацията и по коректен начин 

представя основните изследователски резултати. Съдържа изводи, 

препоръки за спортно-педагогическата практика, представя научните 

приноси на дисертационния труд и предоставя списък с научните 

публикации по проблематиката на дисертационния труд. 

Изборът на темата и разработването на самия дисертационен труд се 

основават на личния опит на Бояна Митрева като активен състезател и 

преподавател в Департамента по спорт в СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Дисертационният труд е структуриран според изискванията за такъв 

вид научни разработки. Съдържа увод, изложение в три глави - теоретична 

постановка на проблема, цел, задачи, методика и организация на 

изследването; анализ на резултатите от изследването; изводи, препоръки, 

приложения. На рецензиране подлежат 143 страници. 

Библиографията включва 148 заглавия, от които 101 научни 

разработки на кирилица, 33 на латиница, 14 интернет сайта.  

Дисертацията е онагледена с 29 таблици и 38 фигури, които 

демонстрират правилен подбор на текстовете, подходящи  за илюстриране, 



както и владеенето на високо ниво на съвременни технически средства от 

автора. 

Глава първа „Постановка на проблема”  (32 стр.) включва пет 

раздела. В тях е направен задълбочен многоаспектен анализ на 

информацията от теоретични, научно-приложни и практически 

публикации на професионално доказани български и чуждестранни автори 

по проблемите на изследването. Това логично повишава стойността на 

работата и подпомага определянето на обекта, предмета, целта и задачите 

на изследването.  

След преглед на реалното състояние на физическото възпитание във 

висшите училища става ясно, че баскетбол 3 х 3 може да намери 

приложение  в профилираните групи по спорт . Използван е научен стил на 

изложение, който доказва умението на кандидатката за аналитичност и 

владеене на специализираната терминология. Тази глава завършва с 

логично формулирана работна хипотеза. 

Втора глава на дисертацията „Цел, задачи и методика на 

изследването” (23 стр.) има класическа структура. Правилно са 

определени: цел, задачи, обект, предмет и контингент на изследването. 

Използваните методи са добре подбрани, което е предпоставка за 

изчерпателно разглеждане и изследване на поставения научен проблем и 

постигане на неговата цел.  

Глава трета „Резултати и анализ” е с обем от 50 страници. Логично и 

последователно са анализирани резултатите от събраните и обработените 

данни, снети в реални условия.  Изследователският опит на Бояна Митрева 

личи от достоверността и коректността при интерпретиране на големия 

обем от данни, както и от прецизно извършената научноизследователска 

работа. След детайлното категоризиране на обработените данни и 

интерпретирането им следват закономерни обобщения, които способстват 

за формулирането на произтичащите от разработката изводи и препоръки. 



Изведени са шест извода в глава четвърта, които произтичат от 

получените резултати и дават логичен отговор на поставените задачи. 

Смятам обаче, че изводите биха могли да бъдат формулирани по-

концентрирано. Препоръките са ценни   за    учебно-методическата 

практика по физическо възпитание и спорт във ВУ. 

Научни приноси 

1. Разработена е методика по баскетбол 3 х 3, подходяща за внедряване в 

практиката на висшите училища в профилираните групи по спорт. 

2. Установено е влиянието на баскетбол 3 х 3 върху физическо развитие, 

специалните двигателни качества и специфичните технико-тактически 

умения на студентите, включени в експеримента. 

3. Доказана е възможността обучението по баскетбол 3 х 3 да влияе 

положително върху адаптацията на студентите към физически 

натоварвания. 

Заключение 

Приносните моменти в дисертационния труд, неговите научни и 

практически достойнства, професионалното равнище, както и качествата 

на докторанта ми дават основание да предложа на Научното жури да 

присъди на Бояна Николова Митрева научната и образователна степен 

“Доктор”. 

 

28.10.2015 г.     Изготвил становище: 

        (доц. М. Алексиева, д-р) 

 

 

 

 

 



 


