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Тихомир Димитров е асистент в СУ „Св. Климент Охридски” от три 

години. Преди това две години е хоноруван преподавател в СУ и УНСС по 

спорт със специалност туризъм и спортно катерене. 

Има сериозна спортна биография на алпинист и спортен катерач. 

Започва да катери от 10-годишен. В България се нарежда в елитната 

десетка, достига високи спортни успехи на европейско и световно ниво. 

Успоредно със спортните успехи има научни интереси и тълкувания , 

свързани със планински спортове и спортното катерене. 

Допълнително съм осведомен, че ползва свободно говорим и писмен 

английски език, което улеснява общуването му извън страната със световно 

известни катерачи, треньори и деятели. 

Като добър и изявен вече спортен педагог е подбрал старателно и 

темата на своя труд. Тя напълно съответства на търсенията на Департамента 

по спорт в СУ за издигане на физическото възпитание и спорта на по-високо 

ниво сред студентите. 

Спортното катерене има вече 20 годишна история на в СУ и вече е 

утвърдена дисциплина с традиции и твърдо място сред спортовете 

предлагани на студентите по съвременни изисквания. 

Като важен факт изтъквам, че след вътрешната защита докторантът се 

е съобразил с направените забележки и предложения и е допълнил 

успешно своя труд. 



Преработеният труд съдържа 155 стр. Онагледени 4 фигури, 10 

таблици, литература и приложения. Ползвал е 96 труда на кирилица, 23 на 

английски и 14 сайта за информация. 

Дисертацията е структурирана по приетите изисквания в 4 глави със 

съответните подраздели и заглавия, нагледно подредени и номерирани. 

Написана е на правилен български език с незначителни грешки. 

Коментар: 

Докторантът Тихомир Димитров умело и свободно борави с 

педагогическата и спортна терминология, проблемите на планинските 

спортове, което демонстрира ерудицията му в тази област. 

Увод 

Според мен е кратък, авторът би могъл да изнесе повече факти за 

студентският спорт и обучение. Повишената физическа дееспособност е 

дългосрочна инвестиция с огромен икономически ефект в годините на 

трудовата дейност на човека. Това е държавна политика на развитите 

страни в света. Тук е мястото да се подчертае нуждата от спортна база на СУ 

„Св. Климент Охридски” за спортното обучение на хилядите студенти.  

Нужно е уточнение, че нужните търсения и програми за студентския спорт 

са насочени не толкова към спортното майсторство, колкото към 

мащабното обхващане на основната маса студенти. 

Постановка на проблема 

В главата са изнесени много факти от развитието и проблемите на 

физическото възпитание в исторически план във ВУ. Специално е направено 

проучване на състоянието на спорта в СУ, където има значителни празноти 

в обучението по спорт. Показаните грешки могат да доведат до 

подобряване на учебните програми в различните факултети, както и 

включването на специалисти по спорт при тяхното изготвяне. Правилно 

авторът се насочва към физическото възпитание и здравословното 

състояние на студентите. Изнесените факти бият тревога и се подчертава, че 

физическото възпитание и спорта са мощно средство за борба срещу 

отрицателните явления. Отделено е място и за обсъждане на формите и 

организацията на учебния процес по физическо възпитание и спорт. 



Логично се достига до структурата на учебната програма по физическо 

възпитание. Това точно представяне на проблемите пред учебния материал 

по спорт показва познанията на автора по тях и правилната му насоченост 

към подобряването им. 

На около 55 страници са представени „състоянието на проблема 

спортно катерене и съвременните проблеми на обучението и методиката” 

при занимания с него. Тук проличава високата подготвеност в 

специалността на докторанта, неговите значителни знания в областта на 

спортното катерене. На места според мен се увлича в развитието на 

спортното майсторство, но това донякъде обогатява разработката. 

Особено ценност на работата е запознаването с „програми за 

обучение по спортно катерене на някои висши училища по света”. Тук 

авторът демонстрира задълбочени запознавания с много известни 

европейски и американски програми в съответните университети. Отделил 

е място и за обучението по спортно катерене на ВУ в България, както и 

специално за това в СУ. Представената проблематика дотук изяснява 

актуалността, научната новост и практическата значимост на 

дисертационния труд и предлага адекватна работна хипотеза. 

Цел, задачи, методи и организация на изследването 

Формулирани са правилно и точно, което показва познанията и 

търсенията на докторанта в областта на спортното катерене. С помощта на 

научния ръководител – доц. Михаил Михайлов са осъществили голяма по 

обем научноизследователска дейност по много показатели. Впечатлява 

направената тестова батерия за изследване проходимостта на катерачите, 

използваните математико-статистически и специфични методи за 

обработка и анализ, което демонстрира високи познания на докторанта в 

тази част на спортната наука. 

Съществен принос е експерименталната (нова) методика по спортно 

катерене. Проведените тестове са описани подробно, като особено ценни 

според мен са тези за максимална сила, направени в лабораторни условия, 

в сектор ОНИС в НСА „Васил Левски”. 

  



Анализ на резултатите 

Много коректно са анализирани резултатите от множеството 

изследвания. Дадена е много точна информация за някои антропометрични 

показатели, както и за такива, свързани с физическата годност на студентите 

спортуващи спортно катерене. Статистическата обработка с програмата 

SPSS, 19-та версия, се оказва много удачна и нагледна. Това е ново и 

модерно представяне на много обемна работа в кратка и ясна технология. 

Изтъквам го, като определен принос на дисертационния труд. Резултатите 

са много добре онагледени с подходящи фигури и таблици, което повишава 

неговата достоверност. 

Изводи и препоръки 

Цялостната насоченост на разработката, направените анализи и 

изведени резултати, утвърждават изводите и препоръките. На първо място 

бих поставил извод номер 2. 

Общо казано изводите произтичат от проведените изследвания и 

обективно представят приносите на дисертацията. 

Заключение 

Въз основа на всичко посочено до тук и като имам предвид 

доказаните качества и приноси на докторския труд, както и показаните 

умения от автора за провеждане на изследвания и тяхната компетентна 

интерпретация, предлагам на членовете на уважаемото жури да присъдят 

на ас. Тихомир Димитров образователната и научна степен доктор по 

професионално направление 1.3 Педагогика на обучението. Методика на 

обучението по физическо възпитание и спорт – спортно катерене. 
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