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СТАНОВИЩЕ 
върху научната продукция и академичната активност на ст. преп. Димитър 

Иванов Томов доктор, за участие в конкурса за „Доцент” – 7.6. Спорт 
(Тенис), Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, ЮЗУ 

„Неофит Рилски” 
 

обнародван в ДВ брой 54 от 05.07.2017 г. 
с единствен кандидат – ст. преп. Димитър Иванов Томов, доктор 

 
Дал становище: проф. Даниела Дашева, ДН, със заповед №1803 от 

04.09.2017 година на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 
  

Обзор на публикационната дейност и на научните приноси. 
Професионалните научни интереси и изследователската дейност на ст. 
преп. Димитър Иванов Томов, доктор са насочени основно към проблемите 
на теорията и методика обучението по тенис и физическото възпитание и 
спорта във висшите училища. Тя е логичен резултат от дългогодишния 
опит на кандидата за доцент като университетски преподавател и треньор 
по тенис.  

Ст. преп. Димитър Иванов Томов, доктор e представил пълен списък 
от 25 научни публикации, в това число - 1 монографичен труд - „Обучението 
по тенис във висшето училище“ (2014 г.), 1 учебник – „Методика на 
обучението по спортни игри“ (2003 (в съавторство)), 1 учебно помагало- 
„Начално обучение по тенис“ (2010) и 1 ръководство по тенис (1999)(в 
съавторство), както и 20 публикации в научни издания и сборници от 
конференции в страната и чужбина. В голяма част от публикациите е 
самостоятелен автор (7 на брой), а в останалите първи или следващ. Пет от 
публикациите са публикувани в индексирани научни издания. Останалите 
в авторитетни научни български и чужди или в сборници от научни 
конференции. 
 Най-същественият труд, които в крайна сметка оформя и доцентския 
профил на кандидата е монографичния труд - „Обучението по тенис във 
висшето училище“ (2014 г.)). В обем от 122 страници е направен теоретико-
логически анализ на физическото възпитание и спорта във висшите 
училища, изтъкнати са редица причини и следствия за незадоволителното 
му състояние; представена е методологическата основа на обучението по 
тенис сред студентите, етапите на формиране на двигателните навици и 
диагностика на успеваемостта.  По съществените приноси тук могат да се 
представят по следния начин: 
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1. Представен е тенисът като спортна игра, която се развива особено 
активно в последните години. Добра база за развитие намира този спорт и в 
средите на студентската младеж и като спортна игра формира важните 
умения за социализация  и взаимодействие.  

2. Посочени са целта и задачите на обучението по ФВ и спорт във 
висшите училища и е описана методологическата основа на обучението по 
тенис в контекста на различни концепции- традиционни и нетрадиционни 
такива. 

3. Разработен е  собствен дизайн на обучението по тенис в рамките на 
специализирана програма от 120 часа – съответно по 60 в летен и зимен 
семестър, успешно приложена със студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски“ - 
Благоевград. 

4. Също така, е разработена е система за оценка на знанията, технико-
тактическите умение и двигателни способности на студентите, избрали 
практикуването на тенис във висшето училище. 
 Не мога да се спомена, че приятно впечатление оставят предложените 
ръководство и учебно помагало за начално обучение по тенис във висшите 
училища и методика на обучението по спортни игри  (някои от тях в 
съавторство). Тук трудно могат да посочат съществени теоретични 
приноси, но не без значение и полза е тяхната познавателна и практическа 
стойност.  
 В голямата си част, останалите публикации на ст. преп. Димитър 
Иванов Томов, доктор са посветени на проблемите на двигателна 
работоспособност и обучението по тенис на студентите във висшите 
училища (основно ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград).  Това е позитивен 
факт и показва, че кандидатът за доцент е целенасочен и последователен в 
своята публикационна дейност автор. От  публикациите, можем да отличим 
публикации с № 6, 7, 8, 9 и 10 публикувани в реферираните журнали -
Activities in Physical Education and Sport – Skopje, FR of Macedonia  и Физичка 
култура – Скопие. Те също са посветени на обучението по ФВ и спорт във 
висшите училища и мотивите на студентите за практикуване на спорт. 
 Голяма част от публикациите са намерили място на страниците на 
научното списание „Спорт & Наука» (№ 12, 13 и14), други в сборници и 
журнали на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. От тази група можем да 
отличим публикации с № 18 - насочена към изучаване влиянието на 
обучението по тенис на студенти върху динамиката на развитие на 
двигателите способности; № 19 – особености на методиката на обучението 
по тенис на  студенти; № 23 – насочена към изследване на отношението на  
студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски” към часовете по физическо 
възпитание и спорт. Те имат съществен принос за обогатяване на 
съдържанието и организационната структура на обучението на студентите 
по спорт във висшите училища.  
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 Представен е и автореферат на защитения дисертационен труд, който 
не оценявам за този конкурс, тъй като вече съм дала оценка по време на 
официалната защита. 

Други активности и обществена дейност на кандидата. Ст. преп. 
Димитър Иванов Томов, доктор, участва в активна в разработването и 
развитието на учебни програми и курсове по учебни дисциплини, заложени 
в учебния план на специалността «Спорт» и «ФВ и Спорт» и магистърски 
програми – „Спортна анимация» и „Физическо възпитание и спорт за 
изявени деца и ученици“. Също така оценявам позитивно и неговата 
активност в научно-изследователската, приложната и треньорската 
дейност. Представил е справка за участие в 5 национални и международни 
проекти. 

В заключение, 
представените материали от кандидата по конкурса отговарят 

напълно на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, 
и вътрешно нормативната уредба на ЮЗУ „Неофит Рилски” за заемане на 
академичната длъжност „Доцент”.   
 Въз основа на постигнатите научни резултати, академична и 
практическа дейност давам своето положително заключение за избор на ст. 
преп. Димитър Иванов Томов, доктор за академичната длъжност доцент  - 
7.6. Спорт (Тенис), Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, 
ЮЗУ „Неофит Рилски“.  
 
 
05.10.2017 г.    ДАЛ СТАНОВИЩЕ: 
София       /проф. Д. Дашева, ДН/ 


