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Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 
 

СТАНОВИЩЕ  
 

от проф. д-р Васил Иванов Жечев, 
член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

 „„ДОЦЕНТ” по професионално направление 7.6. Спорт (Тенис) 
обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в  ДВ., бр. 54 от 05.07. 2017 г. 

 
  

Относно:   научната, научно-приложната и професионално-академичната 
 дейност и продукция на ст. преп. д-р Димитър Иванов Томов–  

единствен кандидат в конкурса 
  

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 
кандидата   

Ст. преп. д-р Димитър Иванов Томов е единствен кандидат  
на обявения от ЮЗУ “Неофит Рилски” конкурс за заемане на 
академичната длъжност доцент в област на висше образование 
„Здравеопазване и спорт“ с научен шифър – 7  и професионално 
направление „Спорт“  (Тенис) – шифър 7.6.  Д-р Томов завършва 
средното си образование в ПГ „Кирил и Методий (бивша Солунска) - 
Благоевград, а висшето си образование във ВИФ „Г. Димитров“ 
София през 1990 г. От 1994 досега е преподавател в ЮЗУ „Неофит 
Рилски“. Като преподавател 
 За конкурса ст. преп. д-р Томов е представил списък от общо 
25 публикации, както следва:  монография – 1 бр. ; самостоятелно 
учебно ръководство по тенис -1 бр. ; ръководство по тенис  (в 
съавторство) – 1 бр.;  съавторство в учебник  по спортни игри – 
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1бр. , научно-методични статии, публикувани в списания и 
сборници от конференции у нас и в чужбина. (Македония и Полша). 
– 21 бр.   Кандидатът е представил също така и списък със 15 
участия в научни сесии и конференции.   

II. Оценка на  научните резултати и приноси на кандидата 
и на неговата академична дейност   
1. Направен е пространен и задълбочен анализ на факторите, 

оказващи влияние върху качеството на обучение по тенис във 
висшето училище, като са разгледани теоретико-приложните 
аспекти, характеризиращи развитието на тениса и са посочени 
пътищата за диагностика и оценка на обучението по тенис във 
висшето училище. (1;2;3;4;5;6;7). 

2. Разкрити са причините и факторите за активното участие или 
за неучастието на студентите в организираните спортни занимания, 
като са посочени особеностите и предпоставките, които ограничават 
младите хора да спортуват организирано или самостоятелно в 
свободното време  (8;9;10;11).  

3. Задълбочено е разгледана и разкрита ролята на спортната 
дейност за преодоляване на нервно-психическата умора на 
студентите (14;17). 

4. Високо могат да се оценят също така и резултатите, 
постигнати в изследването динамиката в развитието на различните 
двигателни способности на подрастващи и студенти при 
практикуване на спорта тенис (15;16;17;18;19;20;21) 

5. С висока професионална  компетентност се откроява и 
участието на ст. преп. д-р Томов в треньорската работа с 
представителните студентски отбори (мъже и жени)  на ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ Благоевград.  Като доказателство за всичко това 
ще посочим заетите призови места от благоевградските студенти в 
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Държавните студентки първенства (отборно и индивидуално в 
годините 2009- 2017. 

IV.Заключение:  
На основата на анализа за стойността на представената научно-

приложна продукция, на  посочените по-горе методико-приложни 
приноси и насоченост на получените от кандидата резултати, 
изцяло в съзвучие с тематиката на обявения конкурс, и предвид 
неговата високо академична преподавателска дейност, предлагам  
на уважаемите членове на научното жури да гласуват с 
положителен вот за присвояването на академичната длъжност 
„доцент” на ст. преп. д-р Димитър Иванов Томов за нуждите на 
ЮЗУ „Неофит Рилски” и Факултета по обществено здраве, здравни 
грижи и спорт.   

 
28.09.2017г.                           Член на журито:................................ 
Благоевград                                             (проф. д-р Васил Жечев) 

 
 
 
 
 


