
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ  РИЛСКИ” БЛАГОЕВГРАД 
 

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 
На научните трудове на ст. пр. Димитър Иванов Томов, д-р, за 

присъждане академичната длъжност „доцент” по професионално 
направление 7.6. Спорт. (тенис) към факултет „Обществено здраве 

и здравни грижи и спорт”. 
 

На основание решение на Ф. С. на факултет „Обществено 
здраве, здравни грижи и спорт”, протокол № 4/31.08 – 03.09.2017 год. 
във връзка с обявен конкурс в „Държавен вестник” бр. 54/05.07.2017 г. 
за редовен „Доцент” по професионално направление 7.6. спорт 
(треньор) 

ПРЕДСТАВЯМ: единствен кандидат ст. пр. Димитър Иванов 
Томов, доктор. 

 
Биографични данни на кандидата 
Ст. пр. Димитър Иванов Томов е роден на 19.06.1965 год. В 

Благоевград. Женен е има една дъщеря.  
Първи докосвания до този социален феномен тениса става на 

тенис контовете на родния му град. Първи негов партньор става 
незабравимата златна тенис стена. Той се привързва към нея. В 
последствие тя става спътник и помощник за неговото 
преподавателско и треньорско израстване. Не е случайно, че най-
красивата и модерна, 50 метрова тенис стена е построена на тенис 
контовете на Югозападния университет „Неофит Рилски” с 
всеотдайната помощ на ст. пр. Димитър Томов. 

След отбиването на редовната си военна служба е приет във 
военния факултет на ВИФ „Георги Димитров” (1985 г.). Тук също 
посещава часовете по тенис. 
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През 1986 год. става редовен студент в учителския факултет 
на ВИФ „Г. Димитров”, сега НСА „Васил Левски” с втора специалност 
тенис. Проявява интерес към всичко свързано с тениса. Посещава 
часовете по специалност тенис в Треньорския факултет. 

Като редовен преподавател по тенис ст. пр. Димитър Томов 
постъпва в Югозападния университет „Неофит Рилски” през 1991 г. 
Двадесет и шест години Томов търси и успешно намира своето 
личностно и професионално израстване. 

Различни са начините чрез които ст.пр. Димитър Томов се 
съизмерва, самодоказва утвърждавайки съдържанието на своето „Аз”. 
Сам подлага себе си на въздействието на средствата и методите на 
учебно-преподавателска дейност. Натрупвайки учебно-
преподавателски опит и знания го подпомагат и улесняват да стъпи 
на по-висок етап – научно търсене, разкриване, формулиране, 
доказване и практическо прилагане на нови средства и методи за 
изучаване сложните движения в тениса. 

Научноизследователската дейност на ст.пр. Димитър Иванов 
Томов, д-р е представена в 26 публикации разделена както следва: 
автореферат и докторантски труд - 2 бр.; учебници и учебни помагала 
-3 бр.; статии в реферирани списания на български - 4 бр., 
международни 5 бр.; статии в сборници от научни конференции - 12 
бр. 

От докторската дисертация „Методика за начално обучение 
по тенис в условията на висше училище” рецензирам само авторската 
методика на Томов за обогатяване на техническите умения в 
началното обучение по тенис във висшите училища. Методиката 
представлява разширен вариант на проблематиката на 
експерименталната част на докторантския труд, явява се ценно 
помагало за преподаватели, треньори и студенти. 

Не рецензирам автореферата към труда. 



3 
 

Вторият раздел със списъка с участието на ст.пр. Димитър 
Томов в написването на книги, раздели от книги, ръководства и 
помагала, го представят като изследовател, експериментатор и 
внедрител от тази дейност в неговата практическа работа. 

Ст.пр. Димитър Иванов Томов, д-р издава две самостоятелни 
книги: „Обучение по тенис във висшите училища” – 121 стр. и 
„Начално обучение по тенис” (за студенти и ученици) – 89 стр. В 
съавторство със ст. пр. Дениела Томова издават книгата „Тенис” – 102 
стр. В учебника „Методика на обучението по спортни игри” издаден 
под ръководството на проф. Васил Жечев, Томов представя тениса на 
достойно място, което заема сред спортните игри. В 60 страници е 
представена методиката и техниката на тениса. Показани са десетки 
упражнения, фигури, схеми и диаграми при обучението по тенис. 

Томов, който е прекарал 26 години на кортовете на 
Югозападния университет „Неофит Рилски” не може да мисли и пише 
за друго освен за това, което преподава на студентите обучаващи се в 
групите по тенис. За това много го насърчава и взаимоуважението, 
което съществува между преподавателя и студентите. 

Книгата на Томов „Обучението по тенис във висшето 
училище” впечатлява с учебната програма по тенис за студенти от 
ЮЗУ „Неофит Рилски”. Програмата е авторска форма на планиране и 
разпределяне на учебния материал по часове, теми за всеки семестър 
и година. Учебната програма би представлявала интерес на 
преподаватели и по други спортни дисциплини. 

Доре са представени компонентите на оценка по спорт във 
ВУ. Експериментиран е набор от тестове и оценителни таблици. Добре 
са описани и онагледени: примерни тестове за диагностика и оценка; 
тестове за физическа дееспособност; оценителни таблици за 
двигателни способности; начини на таблици за технически 
способности; начини на оценяване степента на усвоения материал от 
студентите обучаващи се по тенис. 
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Експериментално подбраните упражнения имат комплексно 
приложение: за развитие на физическите качества – бързина, 
повратливост, отскокливост, издръжливост; за превъзмогване на 
специфичните движения в тениса; беговата работа на краката (работа 
на крачките); както и метод на подбор, оценка, прогнозиране. Това са 
все достойнства с висока стойност и висока практическа 
приложимост. 

С пълно право ст.пр. Димитър Томов определя книгата си 
„Обучението по тенис във висшето училище”, като основна част на 
монографичния му труд. 

Заслужава внимание написването от ст.пр. Димитър Томов 
две книги със заглавия: „Начално обучение по тенис (за студенти и 
ученици)” и в съавторство със ст.пр. Даниела Томова, книгата „Тенис”. 

И двете книги бих характеризирал като прекрасни 
„самоучители”. Показани са десетки добре описани и онагледени 
основните удари, двигателните елементи от които е изграден удара 
(пръстите, дланта, китката, лакетната става, рамото, положението на 
стъпалата, стъпките по корта). Показани и добре онагледени са 
изучаваните упражнения, демонстрирани в над 40 фигури. 
Онагледени са основни технико-тактически комбинации – 74 фигури. 
Представени и добре описани методически указания при изучаване на 
техниката и тактиката в тениса. Представена е примерна структурна 
схема на урока по тенис, методически съвети и указания при 
обучението. 

Така описаните и онагледени удари в тениса позволяват 
самостоятелно упражняване на тренировъчната стена. 

Тези две книги представят ст. пр. Димитър Томов като 
внедрител и разпространител на форма за самостоятелно занимание с 
тенис. Тази форма на игра се налага все по-често не само сред 
студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски”, но и сред тези които желаят 
самостоятелно да играят тенис. 
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В раздел статии фигурират 26 статии на ст.пр. Димитър 
Томов, поместени в реферирани списания и научни конференции. 
Повечето от тях са в съавторство с един и двама автори. 

Статии в реферирани списания: 
1. „Ракетните спортове (тенис, тенис на маса, бадминтон) 

възможности за осъвременяване и усъвършенстване на новите 
учебни програми по „физическо възпитание и спорт” (11). 

2. „Анкетно проучване на изучаваните в училище видове 
спорт и на спортните интереси на студентите” (12) „Спорт и наука”, 
бр. 6. стр. 128-132. 

3. „Изследване нивото на формираните знания и развитие 
основните умения от игрите баскетбол, волейбол и хандбал на 
студентите от групите по обща спортна подготовка в учебната 
дисциплина „Спорт”. „Спорт и наука”, бр. 5, стр. 161-164 (13). 

4. В съавторство „Ролята на спортната дейност за 
преодоляване на нервно-психическата умора на студентите”. „Спорт и 
Наука”, бр. 2 (30-36). 

В международни списания ст. пр. Димитър Томов в 
съавторство участва в написването на пет статии (6, 7, 8, 9, 10) 
„Физическа култура” – Скопие, бр. 2 стр. 333-336. 

Статии в сборници от научни конференции 
Ст.пр. Димитър Томов 
1. „Влияние на обучение по тенис на студенти върху 

динамиката на развитие на скоростно-силовата издръжливост” (17) 
„Съвременният поглед на докторанта към науката”, Благоевград, с. 
132-136. 

2. „Влияние на обучението по тенис на студенти върху 
динамиката на развитие на двигателните способности” (18). Сборник 
с доклади „Иновационни практики в образование”, Благоевград, с. 
414-419. 
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3. „Обучението по тенис в контекста на физическото 
възпитание и спорт на студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски” (23). 
Сборник с доклади от научна конференция „Физическо възпитание и 
спорт в образователната система”, Благоевград (161-164). 

4. Ст. пр. Димитър Томов в съавторство със ст. пр. Даниела 
Томова издават пет статии в сборници от научни конференции (19, 20, 
21, 24, 24) и две с Атанасов, И. (15 и 16). 

Голяма част от публикуваните статии имат експериментален 
и научно приложен характер. Представляват и анализ на структурата, 
функциите и компонентите на спорта в частност и в тениса. 

Други данни свързани с научноизследователската и 
приложна работа на ст.пр. Димитър Иванов Томов. 

Цитирания 
Кандидатът за доцент ст.пр. Димитър Томов е цитиран 11 

пъти в научни списания, книги със спортна тематика, дисертации по 
волейбол, плуване, тенис, тенис на маса, програма по обучение на 
тенис на маса за ВУ. Повече от цитиранията са направени в 
дисертационни трудове и списания „Спорт и наука”, книги и 
публикации. Всики те се намират в личната архива на кандидата. 

Участие в редакционни комисии 
Член на редакционния екип на списание. Психологическа 

информация (гр. Трир, Германия). Участва като рецензент от 2014 год. 
Членува в научни организации 
Член на съюза на учените в България – клон Благоевград от 

2014 год. 
Спортно състезателна дейност 
Кандидатът за доцент ст. пр. Димитър Иванов Томов, д-р е 

преподавател по тенис и треньор на представителните отбори по 
тенис – мъже и жени на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. 

От 2009-2017 год. представителните отбори на университета 
са участвали в Държавните студентски първенства, както следва: 
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Студентката Михаела Лазарова от специалност 
българистика, три пъти печели първо място на студентските игри 
(1997, 1998, 1999 год.). Женският отбор печели трето място (1998, 
1999), мъжкият отбор печели трето място през 2017 година. 

Ст.пр. Димитър Томов е треньор  на отборите мъже и жени от 
1994 г. В специално изготвени таблици се отчитат класиранията на 
отборите – мъже и жени през последните десет години. 

 
Заключение 
Представеният комплект от материали на кандидата за 

ДОЦЕНТ стр.пр. Димитър Иванов Томов напълно покрива и 
потвърждава личностната и трудова биография. В този смисъл 
личността ст.пр. Димитър Иванов Томов, д-р има пълно морално 
ипрофесионално основание да претендира като равноправен сред 
преподаватели, треньори, експериментатори и научни анализатори. 

Под въздействието на този социален феномен, наречен спорт, 
ст. пр. Димитър Иванов Томов, д-р излиза от анонимност, развива и 
усъвършенства себе си в преподавателската, учебно-преподавателска 
и научно-изследователска дейност. 

На основание на всичко посочено с убеденост и морална 
удовлетвореност си позволявам да препоръчам на уважаемото 
жури, ст. пр. Димитър Иванов Томов да бъде удостоен с 
академичната длъжност ДОЦЕНТ от катедра спорт – факултет 
Обществено здраве, здравни грижи и спорт, направление 7.6. 
Спорт (тенис). 

 
 
                                      Проф. Д-р Ангел Пенчев 


