
 

  Варненски свободен университет  „Черноризец Храбър” 

 

        С Т А Н О В И ЩЕ  

    от проф. д‐р Петър Василев Петров 

член  на  Научно  жури  в  конкурс  за  заемане  на  академична  длъжност  
„ДОЦЕНТ”, обявен от ВСУ в  ДВ,  бр.38 от  21.05.2010 година. 

 Относно:  научната,  научно‐приложната  и  професионално‐академичната  дейност  и 
продукция, представена от участникът в конкурса ГЛ.АСИСТ.Д‐Р  ТОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ 

I.Обобщени данни на научната продукция и дейността на кандидата 

  Главният асистент д‐р Тодор Тодоров, за участие в конкурса за доцент, 
представя  общо  32  публикации,  свързани  с  конкурса  и  отговарящи  на 
профила на специалността и други 5  публикации, извън конкурсния профил. 
От  32‐те  конкурсни  публикации  2  се  определят  като  монографии,  5  като 
учебни  ръководства,  3  като  студии,  18  като  научни  статии  и  4  като 
брошури.Само една е отпечатана на латиница,а всички други са на кирилица. 
От  общо  37‐те  публикации  26  са  самостоятелни  и  11  са  в  съавторство. 
Гл.асист.Т.Тодоров  е  осъществявал  научно  ръководство  на  много 
дипломанти,  участвал  е  в  6  научни  проекта,в  много  научни  форуми  и  е 
разработвал  многобройни  туристически  маршрути  и  екопътеки.Като 
организатор на  секция и  клуб  по  спелеология  в  Смолян,  съвместно  с  други 
специалисти  има  участия  в    научни  спелеоархеологически  ексепедиции  в 
много родопски пещери. 

   Учебната  дейност  на  кандидата  се  заключава  в  изнасянето  на 
лекции,провеждането  на  семинарни  занятия,  практически  упражнения    и 
учебни  практики  пред  студенти  от  6  специалности  във  филиала  на  ПУ  в 
гр.Смолян  по  учебните  предмети  Физическо  възпитание  и  Планински 
туризъм.Във  връзка  с  преподавателската  му  дейнст  са  и  издадените    5 
учебни пособия. 



 

 

  Освен  горепосоченото  гл.ас.Т.Тодоров  участва  в  разработването  на 
учебно‐образователна  документация  на  бакалавърско  и  магистърско 
ниво.Към конкурсната документация са приложени още 8 броя документи за 
участия и организиране на съответни научни школи и курсове по туризъм и 
спелеология  извън  университетската  му  дейност,  в  това  число  и  някои 
положителни отзиви. 

II.Оценка на научните и практически резултати и приноси на представената 
за участие в конкурса творческа продукция 

Съгласно изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане, 
считам,  че  основните  приноси  на  гл.ас.Тодоров  са  по  отношение  на 
обогатяването  на  съществуващи  знания  във  връзка  с:  1.Теоретичните  
аспекти  на  спортната  спелеология,  по  специално  за  оценка  и  контрол  на 
подготвеност на спортните спелеолози .2.Прагматичен приносен аспект имат 
разработките  на  кандидата  във  връзка  с  психическото  състояние  на 
спелеолозите и влиянието на специфичните пещерни условия върху тях. 

 

По  отношение  на  нови  теории,  хипотези,  методи  и  др.може  да  се 
оцени  създадената  система  и  класификация  на  елементите  на  пещерната 
среда, които са всеобхватни и биха могли при прилагането им да допринесат 
за  по‐адекватно    адаптиране  на  спелеолозите  към  пещерната 
среда.Приносен  характер  имат  и  нововъведенията  в  програмата  и 
методиката за обучение и тренинг на пещерняци. 

Практически  принос  имат  почти  всички  научни  стутии  на 
гл.ас.Т.Тодоров  в  които  са  интерпретирани  особеностите  на  редица 
конкретни  трустически  обекти  и  дейности.Те  са  резултат  на  теренната 
изследователска дейност на кандидата за доцент. 

 



 

III.Основни критични бележки и препоръки 

  1.Главната  ми  критична  бележка    е  по  отношение    НЕизполването 
достатъчно  в  теоретичните  изследвания  на  г‐н  Тодоров  на  природно‐
географските  интерпретации  на  български  автори  на  многобройните 
планински и карстови обекти в нашата страна. 

  2.Във връзка с теоретичните постановки, особено в учебните помагала 
и  в  редица  статии,  кандидатът  се  базира  на  известните  в 
природогеографската  литература  научни  постановки,  което  олекотява 
научното му  творчество,  като  се има предвид и факта,  че не навсякъде  той 
проявява коректност към използваните автори. 

  3.Бих препоръчал на гл.ас.Тодоров да усъвършенства своята лекционна 
работа в по‐университетски характер, така  както той проявява изключително 
добро преподаване на практическите знания и умения. 

IV.Заключение 

  На  основание,  че  кандидатът  е  постигнал  определени  теоретико‐
методологични  и  научно‐приложни  приноси  с  цялостната  си  научно‐
изследователска дейност, осъществил е значителна научно‐организаторска и 
учебно‐преподавателска  работа,  която  надвишава  неговата  научно‐
изследователската  и  факта,  че  публикациите  му  след  защитата  на 
докторската  дисертация  кореспондират  на  научната  специалност  по 
обявения конкурс и  че отговарят на изискванията на Закона  за развитие на 
академичния  състав  в  Република  България  и  Правилника  за  неговото 
прилагане,  следва безусловно да се предложи за заемане на академичната 
длъжност „доцент” от гл.асист.д‐р Тодор Стоянов Тодоров. 

 

София, 18.05.2011 г.          Член на Научното жури: 

                /проф.д‐р П.В.Петров/ 



 

 


