
С Т А Н О В И Щ Е 
на проф. д-р Снежина Цонева Томова 

Относно: Обявения конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по 

научната специалност 01.08.14 – География на рекреацията и туризма /   

ориентиране и планинско спасяване/ за нуждите на ВСУ “Черноризец Храбър” 

 

В обявения конкурс за академичната длъжност “доцент” на ВСУ “Черноризец 

Храбър” гл. ас. д-р Тодор Стоянов Тодоров е единствен кандидат. 

І. Институционални изисквания 

Гл. ас. д-р Тодор Стоянов Тодоров отговаря на основните изисквания от 

институционален характер за заемане академичната длъжност “доцент” според 

Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав на 

Република България. 

Гл. ас. д-р Тодор Стоянов Тодоров е: 

• преподавател във филиала на ВСУ – Смолян; 

• от 2000 година притежава научната степен “доктор”; 

• представил е публикуван монографичен труд; 

• води лекционни курсове на студенти от университетски специалности – 

редовно и задочно обучение; 

• участвал е в разработването на проекти от международно, национално и 

регионално значение; 

• Официалното обявяване на конкурс за научното звание “доцент” по 

научната специалност 01.08.14 предполага, че на кандидата е осигурена съответната 

преподавателска натовареност и научно-изследователска дейност. 

ІІ. Научни постижения 

Гл. ас. д-р Тодор Стоянов Тодоров участва в обявения конкурс за доцент с общо 

37 публикации, от които би трябвало да отпадне № 7 (Автореферат на дисертация за 

присъждане на научно-образователна степен “доктор”, София 1999 г.). 

Публикациите включват монография, студии, учебници и учебни пособия, статии и 



доклади. В представените публикации гл. ас. д-р Тодор Стоянов Тодоров е 

самостоятелен автор на 23; в съавторство са написани 14, в 8 от които гл. ас. д-р 

Тодор Стоянов Тодоров е първи автор. 

Публикациите са представени със следната насоченост: 

• Въвеждане на европейски стандарти в туризма; 

• Усъвършенстване на теорията и методиката на обучението по спортна 

спелеология за подготовка на кадри за спелеотуризъм. 

Публикациите от първата група са свързани с разработването на редица форми 

на алтернативен туризъм, какъвто е екотуризма – екомаршрути, екопътеки, ресурси 

за екотуризъм и др. 

Особено ценни са № 1 – Основи на планинарството. Част първа – Туризъм и 

туристическо ориентиране, № 2 - Основи на планинарството. Част втора – 

Алпинизъм и спелеология, № 3 - Основи на планинарството. Част трета – Опасности 

в планината. Долекарска помощ, № 4 – Ръководство по туризъм, както и студиите № 

8 (културен и екотуризъм) и № 10 (културен и екотуризъм по стъпките на митичния 

Орфей).  

Във втората група публикации най-значими са научните приноси на кандидата 

в монографичния труд “Теория, практика и методика на обучението по 

спелеология”. 

ІІІ. Преподавателска дейност 

Гл. ас. д-р Тодор Стоянов Тодоров има значително по-голям преподавателски 

стаж в сравнение с изискванията на ЗАРСРБ. 

Гл. ас. д-р Тодор Стоянов Тодоров чете лекции и води практически упражнения 

по туризъм (пешеходен и спелео, спелеология и туристическо ориентиране, 

планинско спасяване и др.). 

С широките си познания и научни интереси към биоспелеологията, пещерно 

дело, археология, фотография, климатология, картография е изключително полезен 

за обучението на студентите. Организатор и консултант е на курсове по обучение на 

учители. 



Заключение: 

Като имам предвид научната и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Тодор 

Стоянов Тодоров, неговите научни приноси и разработки за практиката, считам че 

представените за обявения конкурс за доцент по научната специалност 01.08.14 

материали отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и препоръчвам на научното жури 

да ги оцени положително и да присъди на гл. ас. д-р Тодор Стоянов Тодоров 

академичната длъжност “доцент”. 

 

11.05.2011 г.                                               Подпис: 

гр. Варна                                                               (проф. д-р Снежина Томова) 


