СТАНОВИЩЕ
от доц. дпн Златко Антонов Златев член на научното жури за
провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент”
по шифър 01.08.14. География на рекреацията и туризма
(ориентиране и планинско спасяване), обявен от ВСУ „Черноризец
Храбър” в ДВ бр.38 от 21.05.2010 г.

До конкурса е допуснат кандидата гл. ас. Тодор Стоянов
Тодоров, преподавател във филиала на ВСУ в град Смолян.
Представените за рецензиране публикации на гл. ас. Тодор Ст.
Тодоров са по тематичното направление на шифър 01.08.14.
География на рекреацията и туризма. Общият брой на публикациите е
37, като 32 са точно по тематиката на конкурса и 5 са по актуални
проблеми на училищното физическо възпитание.
Той е систематизирал научната си продукция съобразно
изискванията на правилниците в следните основни групи:
І. Книги, учебни пособия, монографии и студии.
ІІ. Публикации в годишници, статии в периодичен печат и в
интернет.
ІІІ. Статии в интернет.
ІV. Брошури.
V. Публикации, които не са свързани с шифъра на обявения
конкурс.
Авторът е представил 6 бр. учебни пособия, които са строго
профилирани в областта на планинарството и туризма, 2 бр.
монографии, 3 бр. студии и 16 публикации в годишници, 2 бр. статии

в интернет, 4 брошури и 5 бр. публикации в сборници от национални
и международни научни конференции.
Обемът и качеството на научния продукт предложен от
кандидата за доцент отговаря на изискванията на правилниците за
заемане на академичната длъжност.
Справката за научните приноси на трудовете на гл. ас. д-р Тодор
Стоянов Тодоров е разработена коректно и отразява всички страни на
многостранната му научно-теоретична и практико-приложна дейност.
Научните интереси на кандидата за доцент са в областта на туризма
като дейност и по конкретно: алпинизъм, ориентиране, туризъм и
спелеология. Гл. ас. д-р Тодор С. Тодоров е участвал в проекти със
собствени разработки и изследвания, които имат съществен принос за
въвеждане на европейските стандарти за туризма в Република
България.
Особен интерес за практиката и теорията представляват
формите на алтернативния туризъм, еко-туризма, еко-пътеки, турове.
Изведени са основни понятия свързани с еко-туризма, както и
практически са разработени ресурсите за еко-туризма в Смолянския
регион. Разработена от него е и най-новата еко-пътека „Каньона на
водопадите” – ресурс за еко-туризъм, в това число и „Ягодинската
пещера” – ресурс за спелео-туризъм.
Интересни и с изключителен практико-приложен характер са
разработените трасета за еко-пътеки минаващи през различни
природни феномени, скални риолитови блокове и внушителни
водопади, характерни за западните Родопи.
Паралелно с разкриване положителните страни на еко-туризма,
авторът разглежда и разработва успешно проблемите за безопасността
и някои техники за оцеляване при екстремни ситуации. Много

успешно са разработени и проблемите за опасностите в планината,
пещерите и първата долекарска помощ, както и транспортирането на
пострадали.
Богатият

практически

опит

и

задълбочените

теоретични

познания на автора са в основата на неговия сериозен научен
практико-приложен принос в обучението и подготовката на кадри в
областта на туризма и спелеологията. (инструктори, водачи и
екскурзоводи)
Друга област свързана с усъвършенстване на теорията,
методиката и практическото обучение по спортна спелеология за
подготовката на специалисти за спелеотуризъм е подробно отразено в
18 научни публикации. Авторът е разработил нормативна база за
оценка и контрол подготвеността на спелеолози, бъдещи водачи и
екскурзоводи на туристи в подходящи пещери за спелеотуризъм. Във
връзка с екстремалните елементи на пещерната среда изискващи
преодоляване

на

множество

психо-емоционални

стресори

и

предявяващи към участниците определено ниво на двигателни
навици, спортно-технически навици, авторът провел множество
изследвания, които внасят по-голяма яснота както в теоретичен така и
в практико-приложен аспект. За първи път така комплексно е
разработена системата за подготовката на специалисти спелеолози,
където е отделено специално място на психо-физическата им
подготовка в унисон със спецификата на дейността в пещерни
условия.
Задълбочените теоретични и практико-приложни знания са
позволили на автора да изгради система и класификация на
елементите на пещерната среда и проникването в нея, които са едни
от сериозните негови научни приноси. Научната обосновка и самата

система е подробно разработена и публикувана в 5 от основните
трудове на гл. ас. д-р Тодор Тодоров.
Като цяло прави впечатление добрият изказ и задълбочените
познания, които съпътстват всички предложени за оценяване научни
трудове.
Заключение:
Във връзка с гореизложеното и положителните приноси на
автора отразени в публикуваните научни трудове предлагам на
уважаемото жури да присъди на гл. ас. д-р Тодор Тодоров
образователно-научното звание „доцент”.
Рецензент:
/доц. дпн Зл. Златев/

