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Р Е Ц Е Н З И Я 

ОТ ПРОФ. Д-Р АТАНАС ХАРАЛАМПИЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ, 

ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 

АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ 

„Д О Ц Е Н Т”, 

В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, 

 ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 4.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА 

(ГЕОДЕМОГРАФИЯ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ), ОБЯВЕН В ДВ БР. 

61/28.07. 2017 Г. 

Рецензията е съобразена с нормативните изисквания на Закона за 

развитие на академичния състав на Р България, Правилника за неговото 

приложение и Стандарта за формата и съдържанието на рецензиите при 

заемане на академични длъжности в ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. 

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА 

Конкурсът за “доцент” е обявен по предложение на катедра 

“География, регионално развитие и туризъм“ при  ФПН на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ след последователни положителни решения на 

Факултетския съвет на ФПН и Академическия съвет на Университета.  

Същият е обнародван в Държавен вестник, бр.  61/28.07. 2017 г.  

Документи за конкурса е подал един кандидат – д-р Ивайло 

Любомиров Владев. 
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В съответствие със законовите държавни изисквания и 

вътрешноуниверситетските правила и нормативни документи отбелязвам 

правното основание за реализиране на процедурата. 

Заповедта на Ректора на Шуменския университет за формиране на 

научно жури предопределя участието ми в настоящия конкурс в 

качеството на рецензент. 

2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Д-р Ивайло Любомиров Владев е роден на 03. 04. 1962 г. Висшето си 

образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски през 1987 г., където 

придобива магистърска степен по география.  

Афинитетът му към географските проблеми и процеси са стимулатор 

за по-задълбочените му дирения и научни изследвания. Този му интерес го 

тласка все по-отчетливо към науката, която институционално го 

“приобщава” в Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ през 1994 г. Преди това работи като учител по география в 

СОУ „Тр. Симеонов“, гр. Шумен. 

Последователно е асистент – 1994-1998 г., старши асистент – 1998-

2001 г., гл. асистент – от 2001 г. по икономическа и социална география, а 

впоследствие по география на рекреацията и туризма. 

През 2017 г. защитава дисертация на тема: „Географски аспекти на 

демографската ситуация в зоната на гравитация на град Шумен“ и 

придобива образователната и научна степен „доктор“. 

 Д-р Ивайло Любомиров Владев активно участва в академичния 

живот на катедрата като инициатор на идеи, автор и съставител на учебни 

програми и като разработващ текуща документация в специалности, 

обслужващи първичната академична структура. 

Д-р Владев организира и провежда теренни учебни практики по 

География на Туризма и География на България.  
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3. ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

Списъкът на кандидата за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ е диференциран в два раздела – по темата на конкурса и пълен 

опис на публикационните изяви. Считаме, че този подход е по-коректен, 

защото аргументира необходимостта от цялостно очертаване на научно-

изследователския му профил. 

Събирателен характер имат учебниците (в съавторство) по Обща 

геодемография, 2003, 283 с.; География на страни от Европейския съюз, 

2005, 334 с.; География на Балканските страни, 2006, 359 с.; Туризмът в 

Балканските страни, 2007, 395 с. 

 В тях се предлагат подходи, научни коментари, анализи и критики, 

както и варианти за разрешаване на откроените проблеми. 

Трудът, който по същество липсва в предложения списък от 

публикации е самостоятелно монографично изследване, което би било 

реален академичен „портрет“ на кандидата и водещ сегмент в творческата 

му биография. 

Въпреки това авторовите претенции за географско проучване в 

конкурсния тематичен дискурс са аргументативни и защитими. 

 Анализът и резултатите от предложените теми в учебните пособия 

биха имали още по-голяма теоретична и практическа стойност, ако се 

базираха на предхождащи изследвания, осъществени от институции и 

изследователи със значимо географско присъствие и без уклон към 

конюнктурно библиографско позоваване. 

Значим момент в изследванията на кандидата е акцентирането върху 

общи и регионални геодемографски проблеми през призмата на социално-

икономическото развитие на Балканския регион и в корелация с 

туристическата география. 



 4 

Публикационният капацитет на д-р Владев включва още: 15 статии в 

научни списания и 21 научни доклада, изнесени на конференции или 

публикувани в тематични сборници. 

Изследванията по темата на конкурса могат да бъдат 

систематизирани в следните направления: География на населението и 

демографски потенциал; Човешки ресурси; Селищна география; Население 

и туризъм.  

Като тангентираща група с оглед тематиката на конкурса бихме 

отбелязали няколкото публикации с методическа насоченост в контекста 

на селищни географски проучвания. 

Съществен момент е подходът на адаптиране на географските 

изследвания към демографските и селищните проблеми на България и 

части от света с оглед актуалното им ситуиране в националната и 

европейската нормативна рамка. 

 Извеждането на географските регионални демографски проблеми и 

най-вече тези на Шуменския регион е убедително защитимо. 

Към проблематиката на конкурсната област тангентират въпросите 

на пространствената организация на туризма, разгледани избирателно с 

оглед векторния характер на тази дейност за по-нататъшното обществено 

битие на страната ни. 

Водещ дял в публикационните изяви на д-р Ивайло Владев заемат 

систематичните трудове (учебници и учебни помагала), съставляващи  

значима част от научната продукция на кандидата. 

Д-р Ивайло Любомиров Владев участва както в национални, така и в 

международни научни форуми по тематиката на конкурса, прилежно 

отразени в автосправката. 

Научно-изследователският му профил се допълва с участие в 12 

изследователски проекта, където е отразен приносния характер на 

кандидата. 
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Отбелязани са 14 цитирания на публикации, което е индикация за 

научен интерес. 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

Запознаването с научната продукция на д-р Ивайло Любомиров 

Владев  и с автосправката на отбелязаните приноси ми дават основания да 

откроя следните: 

1. Методологични приноси: 

– създаден и приложен е алгоритъм за определяне на 

териториалния обхват на зоната на гравитация на гр. Шумен.  

2. Практико-приложни приноси:  

- извършена е типологизация на населените места в градското 

ядро Нови пазар – Каспичан според влиянието на естествения и 

механичния прираст и обособяването им в пет типа. 

- определени са количествени и качествени параметри на 

трудовия потенциал в посока на извеждането на преден план на 

специфичните особености, предимства и политики в демографското 

развитие на определени територии, които могат да спомогнат за 

реализиране на устойчиво развитие. 

3. Образователни приноси: 

- Създаден е цикъл от учебници и учебни помагала по 

тематиката на хабилитационната процедура или по курсове, 

кореспондиращи с нея. 

5. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Считам, че тя играе изключителна роля при оценката на кандидата за 

„доцент“, тъй като конкурсната длъжност изисква професионално и 

активно участие в образователния процес. 
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Представената справка, отразяваща преподавателската ангажираност 

на д-р Ивайло Владев доказва не само съпричастността му към 

преподавателския живот на катедра „География, регионално развитие и 

туризъм“, но и към други образователни структури и специалности. 

Аудиторната заетост отговаря на изискуемия норматив.   

Д-р Ивайло Владев води занятия по следните дисциплини:  

ОКС „Бакалавър“: 

Геодемография;  

Геоикономика;  

География на населението и селищата;  

Антропогенни туристически ресурси на България;  

Международен туризъм;  

Управление на проекти в туризма;  

Регионална политика на ЕС;  

Туристическа инфраструктура. 

ОКС „Магистър“: 

Геодемография на България;   

Туристическа политика на България;  

Туристически ресурси на Балканските страни. 

Впечатляваща е и извънаудиторната дейност, изразяваща се в 

участие в катедрени и факултетски инициативи. 

Д-р Ивайло Владев е консултант на множество курсови работи, 

практики, студентски проекти.  

Ползва се с авторитет и уважение от академичната общност. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Познавайки кандидата, научното, преподавателското,  експертното и 

житейското му битие, откроявайки компетентността,  качествата и 

приносите на неговите научни трудове, считам, че той отговаря напълно на 
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изискванията за придобиване на по-висша академична длъжност и с 

убедителност предлагам на членовете на уважаемото научно жури да 

гласуват положително за присъждане на академичната длъжност 

“доцент” по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, по професионално направление 4. 4. 

Науки за Земята (Геодемография и човешки ресурси) на д-р Ивайло 

Любомиров Владев. 

 

  

Велико Търново                  (Проф. Атанас Дерменджиев) 

 27.11.2017                    

 

                                                          

 


