
СТАНОВИЩЕ 

от 

професор Петър Бонов ДН, член на специализирано научно жури съобразно 
Закона за развитие на Академичния състав в Република България. 

Относно:  конкурс за Академичната длъжност  „доцент” към катедра 
„Спорт”при факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” в 
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград. Професионално 
направление 7.6 Спорт (Тенис), обнародван в „Държавен вестник” бр. 54 от 
5.07.2017 г.   

В конкурсът участва един единствен кандидат: старши преподавател 
Димитър Иванов Томов, доктор.  Посоченият кандидат е преподавател по 
тенис с академичен стаж 21 година без прекъсване. Същият е доктор по 
педагогика от 2012 година. Научната му продукция количествено и 

качествено напълно отговаря на общите и специфични изисквания на 
конкурса. От представените ни за рецензиране 26 научни труда, 13 са строго 
специализирани по проблемите на организацията и провеждането на 
обучението, преподаването и тренировката на спорта тенис при условията 
на образователната система по физическо възпитание и спорт. С особена 
научно приложна стойност са представените под номера 2 и 3 монографичен 

труд  „Обучение по тенис във висшето училище” и учебно методичното 
помагало „Начално обучение по тенис”. Освен тях кандидатът има сериозно 
участие при колективното разработване на още две учебно методични 

ръководства.   Останалите трудове са публикувани в авторитетни научно 
методични издания. Те  дават обосновани отговори на редица общи 

проблеми свързани с повишаване на ефективността на учебно-спортния 
процес по физическо възпитание и спорт. От тях пет са публикувани в 
чужбина (Македония). Така представената научна продукция на кандидата 



допълнително е аргументирана от участието му, самостоятелно и в 
сътрудничество с доклади в 17 научни конференции, от които 10 с 
международно участие и в чужбина(4).  В материалите по конкурса има 
представени и 11 цитирания в научни публикации от други автори  на 
изведени от кандидата научно методични постановки. Допълнителна тежест 
към научно изследователската дейност на старши преподавател Димитър 
Томов е участието му като рецензент на електронното списание Psihological  

Thougt – институт за психологическа информация гр. Трир – Германия, 
както и участието му в разработването и осъществяване на 5 

научноизследователски проекти, свързани с оценяване на двигателната 
активност, диагнозиране на двигателните способности, учебните програми 

и изискванията на пазара на труда, студентски практики в рамките на 
Европейския съюз. В контекста на казаното до тук следва да отбележим 

следните основни приноси на представената за рацензиране публицистична 
дейност на кандидата: 

1. Създадена е научно аргументирана методология за повишаване на 
ефективността на образователния процес по тенис във ВУЗ. 

2. Разработени са приложни критерии за диагнозиране на 
специфичното двигателно ниво при обучението и тренировката по 
тенис в системата по физическо възпитание и спорт във ВУЗ. 

3. Разработена е тестова програма за оценка на ефективността от 
процеса на обучение и усъвършенстване по тенис при условията на 
ВУЗ. 

 Академичната ангажираност на кандидатът се допълва и от неговата 
дейност по организация на студентите спортисти от ЮЗУ „Неофит Рилски”  

в системата на спортно усъвършенстване и участието в национални 

студентски спортни състезания. 

Заключително становище: 



Със своята научно изследователска и преподавателска дейност старши 

преподавател Димитър Иванов Томов покрива всички критерии 

поставени от Закона за развитие на академичния състав и 

правилниците за неговото приложение относно академичната  
длъжност  доцент. Това ни дава основание с убеденост да гласуваме 
положително („ДА”) за неговият избор, като „Доцент”  към  катедра 
„Спорт”при факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” в 
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград. 
Професионално направление 7.6 Спорт (тенис). 

 

Благоевград 21.10.2017         

                                                              (Проф. Петър Бонов ДН) 

                     

 


