
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Кремка Петрова Станкова – член на жури  

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“, професионално направление 7.6. 

Спорт / Тенис, обявен от ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград в държавен 

вестник бр. 54 от 05.07.2017 г. на кандидата Димитър Иванов Томов  

 

Ст. преп. д-р Димитър Томов е преподавател по „Тенис“ в 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ от 1994 г. и към момента в 

катедра „Спорт“. Въпреки, че е ст. преп. д-р Томов прояви сериозен 

научен интерес през годините, което логично го доведе до желанието за 

израстване в академична длъжност.  

В документацията си за кандидатстване за академичната длъжност 

„Доцент“ по негов опис е представен дисертационен труд – 1 бр., 

монография – 1 бр. самостоятелна, учебници и учебни помагала – 3 бр., 

(1 бр. самостоятелно и 2 бр. в съавторство), статии в реферирани 

издания 5 бр. в съавторство, български издателства 4 бр. публикации (3 

бр. самостоятелни и 1 бр. в съавторство), статии от сборници на научни 

конференции – 11 бр. (5 бр. самостоятелни и 6 бр. в съавторство).  

Д-р Томов е и член на редакционен екип като рецензент през 2014 

г. към Института за Психологическа информация гр. Трир, Германия.  

Същият е преподавател по тенис от 1994 г. в Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ и в периода към момента има призови 

класирания на своите състезатели в Държавни студентски първенства 

както в отборно, така и в индивидуално класиране.  

В научен план в своите търсения д-р Томов е разгледал тениса, 

като спортна дисциплина, удовлетворяваща различни потребности. От 



търсене на възможности за подобряване качеството на начално обучение 

във висши училища, през ефективността на учебните програми по 

физическо възпитание и спорт и изследване нивото на формиране на 

знания и умения в общо-спортната подготовка на студентите, 

респективно Тениса, до ролята на спортната дейност за преодоляване на 

нервно-психическата умора на студентите.  

Всичко това има значима практическа приложимост и актуалност 

по пътя на реализиране на целите, което ни навежда на мисълта, че д-р 

Томов съвсем целенасочено е подбирал проблематиката с цел да 

разгърне многостранно възможностите на тениса, като спортна 

дисциплина.  

Изложението на монографичния му труд „Обучението по тенис 

във висшето училище“ е в подчертано научен стил и следва 

хронологично и логично целите и задачите.  

Представените за становище научни разработки с тяхната 

разностранност и детайлност при обстоятелствата, особено при 

началното обучение по „Тенис“ ни говорят за големия практико-

теоретичен опит на д-р Томов, което ме навежда на мисълта, че би могъл 

да представи още научна информация към монографията си, което ще я 

обогати и разграничи от останалите научни разработки.  

По отношение проектната активност д-р Томов е взел участие в 

пет проекта в периода между 2009 и 2016 г., като член на екипа, 

координатор и академичен наставник.  

В професионален план д-р Томов е взискателен и отговорен към 

работата и колегите си. Има оправдани амбиции и научни търсения, 

които следва.      

Постигнатите от ст. преп. д-р Томов резултати в учебната  и 

научно-изследователска дейност съответстват и отговарят на 



специфичните изисквания за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“.  

След обстойно запознаване и анализ на значимостта на 

представените за становище в конкурса материали и научни трудове, 

намирам за основателно да дам своята положителна оценка и предлагам 

на научното жури да избере на академичната длъжност „Доцент“ в 

професионално направление 7.6. Спорт / Тенис към катедра „Спорт“, 

факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ при ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ – Благоевград ст. преп. д-р Димитър Иванов Томов.  

 

 

20.10.2017 г.     Член на журито: ……………….…… 

      /доц. д-р Кремка Станкова/  

 

 


