
 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

За научните трудове и учебната дейност 

На  ас. д-р Марина Николаева Недкова 

Представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

физическо фъзпитание и спорт /нетрадиционни спортове/ обявен  в ДВ, бр. 

14 от 19.02.2016 година. 

Изготвил: доц.д-р Антон  Александров Хиджов 

 За участие в конкурса са подадени документи от един кандидат – ас.   

д-р Марина Николаева Недкова, преподавател в катедра „Спортни игри и 

планински спортове”  в Департамента по спорт на СУ „Св. Климент 

Охридски”. 

 

1. Биографични данни, образование и научна квалификация на 

кандидата. 

Кандидатът за академичната длъжност „Доцент”ас. д-р Марина 

Николаева Недкова е родена на 03.05.1983 година. 

Завършва средно образование през 2002 г. в 105 СОУ „Атанас Далчев” 

гр. София със специалност италиански език. 

Висше образование бакалавърска степен придобива в НСА „Васил 

Левски” през 2006г. с първа  специалност „Учител по физическо възпитание” 

и втора специалност -  „Треньор по ски”. През 2009 година отново в НСА „В. 



Левски”  придобива образователно квалификационната степен „Магистър” по 

специалност „Спортен мениджмънт”. 

През 2014 година защитава дисертационен труд на тема: „Нови 

подходи за усъвършенстване на физическото възпитание и спорт във висшите 

училища в Р. България” и придобива образователно научната стеден 

„Доктор”. 

Д-р Недкова е придобила и следните квалификации. 

• Спортна журналистика – 2006 г. в НСА „В. Левски” 

• Мениджмънт на спортни обекти – 2009 г. – High Sierra pools, 

Мериленд, САЩ 

 

2. Педагогическа и обществена дейност. 

От 2008 до 2011 г. кандидатката е била хоноруван преподавател по 

фитнес и ръгби в ВТУ „Тодор Каблешков”, от 2010 до 2013 г. хоноруван 

преподавател по Теория и методика на физическото възпитание в НСА „В. 

Левски”, от 2011 до 2014 г. хоноруван преподавател по зумба, фитнес и 

крикет в СУ „Св. Кл.  Охридски” и от 2012 до 2014 г. хоноруван преподавател 

по зумба, фитнес, туризъм и ски в ХТМУ София.  

 През 2014 г. печели конкурс за асистент в Департамента по спорт на СУ 

„Св. Климент Охридски”, където работи и до момента като преподавател по 

зумба, фитнес, крикет и ски. 

В своята преподавателска дейност д-р Недковa е взела участие в 

множество проекти както на НСА „В. Левски” така и в проекти на 

Министерството на младежта и спорта и на Столичния общински съвет и СУ 

„Св. Кл. Охридски” като експерт, координатор и ръководител на проект  в 

областта на образователната дейност и нетрадиционните спортове. 

 Ас. д-р Марина Недкова има и широка и съдържателна обществена 

дейност.  



• 2012 г. - Секретар на организационния комитет на Европейското 

първенство по ръгби 7 – жени дивизия „А”. 

• 2013 г. – Председател на техническата комисия на 6-ти 

Европейски университетски шампионат по ръгби 7. 

• 2015 г. – Изпълнителен директор на БСКС. 

 Ползва руски, италиански и английски и притежава дoбра компютърна 

грамотност. 

 Личните ми впечатления за нивото на професионалната и 

педагогическа подготовка на ас. д-р Марина Недкова – са положителни. 

 

3. Науна дейност и приноси 

За обявения конкурс за „Доцент” ас. д-р Марина Недкова, участва с 25 

научни труда, от които по вид: монография – 1, ръководство - 1,студии -2, 

статии и доклади – 21, от които 4 на английски език. 

 Авторският дял в научните публикации е както следва: 

• Самостоятелни – 9 бр. 

• Водещ автор – 6 бр. 

• Втори автор – 7 бр. 

• Трети и следващ – 3 бр. 

Представената от ас.д-р Марина Недкова научна продукция напълно 

отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност „Доцент”. 

Високо оценявам монографичния труд на ас. д-р Недкова на тема: 

„Иновации в учебния процес по физическо възпитание и спорт във висшите 

училища в Република България” издаден през 2016 година. Монографичният 

труд  представя последиците от бързото демократизиране на обществото и 

образователната система, необходимостта от търсенето на по – ефективни 

средства и методи за повишаване ефективността на заниманията по 

физическо възпитание във ВУ. На тези търсения може да се отговори чрез 



подобряване на учебния процес по физическо възпитание и се предлагат 

подходи за решаването на тези последици, чрез въвеждане на нови и 

атрактивни спортни дисциплини търсени от студентите и практикувани в 

развитите икономики и демократични общества. 

Представената научна продукция може да бъде разпределена както 

следва: 

• В областта на физическото възпитание и спорта във ВУ – 3, 5, 7, 8, 

9, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 26. 

• В областта на развитието и прилагането на нови нетрадиционни 

спортни дисциплини – 1, 4, 16, 19, 23, 24 

• В областта на спортната подготовка – 10, 18. 

• В бластта на нормативните изисквания и развитието на 

качествата и физическата дееспособност на студенти – 7, 8, 13, 25. 

Представена е и една авторска учебна програма за обучение по 

„зумба-фитнес” на студенти от СУ „Св. Кл. Охридски”. 

 

Заключение 

От анализа на научните трудове на ас. д-р Марина Недкова прави 

впечатление високото ниво на компетентност и коректния анализ и 

интерпретация на научните резултати. 

Марина Недкова е уважаван преподавател с богата практическа и 

много добра теоритическа подготовка. Ползва се с изключителен авторитет 

както в средите на нетрадиционните спортове, така и в системата на висшето 

образование. Тя е пример за спортен педагог, който съчетава успешно научно 

изследователската дейност с конкретната преподавателска работа. 

Въз основа на изложеното и очевидните качества на кандидата, с 

убеденост препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на ас. д-р 

Марина Николаева Недкова академичната длъжност „Доцент” по 



професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо 

фъзпитание и спорт /нетрадиционни спортове/ към катедра „Спортни игри и 

планински спортове” на Департамента по спорт на СУ „Св. Климент 

Охридски” 

06.07.2016 г.                                       

София                                                        доц.д-р Антон Хиджов:  


