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    Р Е Ц Е Н З И Я 

за научноизследователската и преподавателска дейност  

на доцент д-р Димитър Тодоров Владев, единствен 

участник в конкурса за професор по направление  

4.4. Науки за Земята (Природна география), обявен за 

нуждите на Факултета по природни науки на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“  

 

    РЕЦЕНЗЕНТ: проф. д-р Ангел Сергиев Велчев – 

    ГГФ – Софийски университет „Св. Климент 

    Охридски“ 

 

За обявения от Шуменския университет конкурс се е явил само един 

кандидат – доц. д-р Димитър Владев. В конкурса той участва с 64 научни труда, 

включително с три монографии, три учебника и пет учебни помагала. Към 

материалите по конкурса е приложен списък с 38 научни труда, с които 

кандидатът е участвал в конкурсите за доцент и доктор. Те не са представени за 

рецензиране и не се рецензират.  Приложен е списък на научни проекти, в които 

кандидатът е участвал, като на два от тях е научен ръководител. Освен това е 

научен ръководител на един докторант и е бил научен ръководител на 31 

дипломанти. Участвал е в разработването на 62 телевизионни филма с 

географско научно съдържание. Приложен е списък на открити в литературата 

цитирания – общо 73 на брой, от които 6 цитирания от чуждестранни автори. 

Кандидатът е участвал в 8 редакционни колегии и е имал 8 административно – 

стопански задължения. 

За рецензиране приемам всички предложени трудове, които дават 

достатъчно пълна представа за качествата на кандидата, както следва: 
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Вид на научните 

трудове 

Брой Номерация по приложения списък 

1.Монографии 3 4, 5, 11 

2. Учебници за ВУЗ 3 1, 2, 3 

3. Учебни помагала за 

ВУЗ 

5 6, 7, 8, 9, 10 

4. Студии 2 12, 13 

5. Статии и студии:-в 

реферир.изд.; 

-в индексирани IF и 

SJR 

9 

10 

-20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 62, 63 

-11, 13, 14,15,16,17,18, 19,49,58 

6. Доклади 34 23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 

42,44,45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,64 

7. Цитирания (от тях 

на кирилица – 45;  

на латиница – 19; 

сертификати- 5 бр.) 

73 в чужбина – 6; у нас - 67 

 

Трябва да отбележа, че кандидатът има публикувани научни трудове в 

Румъния, Украйна и др. страни. От общия брой на трудовете 27 са 

самостоятелни и на 11 е първи автор. Представените трудове са публикувани 

преди всичко в научните издания на Шуменския университeт, на БАН – 

„Проблеми на географията“, издателства „Фабер“ и „Ивис“, сп. География 21, а 

също и в чуждестранни издателства. Трудовете са разработени на базата на 

изработени графични и картни материали от самия автор. Трябва да отбележа, че 

кандидатът е разработил самостоятелно или в съавторство 62 телевизионни 

филма, подпомагащи обучението или за популяризиране на географските знания 

сред населението. 

І. Обща характеристика на научноизследователската, научноучебната и 

преподавателска дейност на кандидата 

От внимателния прочит и анализ на предложените за рецензиране 

трудове може да се направят следните изводи и обобщения: 
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а) кандидатът ясно показва своите възможности за самостоятелни 

изследвания и обобщения; 

б) умело се включва в колективни разработки, включително и да 

ръководи научноизследователски колективи; 

в) досега е участвал в разработването на 21 научни и научно-приложни 

проекта, като на два от тях е бил научен ръководител; 

г) ръководи един докторант, а под негово ръководство са разработени и 

защитени 31 дипломни работи. 

Научните области – обект на научни и научно-приложни изследвания, в 

които кандидатът е работил и продължава да работи, могат да се формулират, 

както следва: 

Първо: Структурна и динамична геоморфология, включваща анализи на 

природните и антропогенни фактори, влияещи върху развитието на релефа. 

Второ: Проблеми, свързани с палеогеоморфложкото развитие на 

земеповърхните форми и дефиниране главните етапи в тяхното развитие. 

Трето: Геоморфоложки проучвания на определени регионални части на 

страната, включително и на определени структурни форми и опасни 

морфодинамични процеси. 

Четвърто: Разработка на интерактивни проблеми, свързани със 

съществуването на мегалитите в нашата страна. 

Пето: Разработка на нови методики при геоморфоложките изследвания. 

Шесто: Проблеми на картирането и картографирането и използването на 

тематични карти при геоморфоложкия анализ. 

Седмо: Теоретични и практико – приложни проблеми на климатичните, 

агроклиматичните и хидроложките изследвания, детайлизирани в отделни части 

на страната. 

Осмо: Проблеми, свързани с опазването на природната среда и опасни 

рискови явления и процеси. 
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Девето: Проблеми, свързани с мтодологията на природни науки, 

методики за изследване, включително и на нови и модерни технологии като 

приложение на „Geothnk“, наземни и дистанционни изследвания, използване на 

летателни апарати и фотограметрични методи, работи с телевизията и др. 

Десето: Разработка и анализ в исторически план на развитието на 

Шуменския университет и специалностите „География“ и „Туризъм“. 

Единадесето: Извеждане на научните изследвания на широка 

междудисциплинарна основа и международно сътрудничество. 

Главното, с което може да се характеризира научната дейност на 

кандидата, мога да обобщя в следните въпроси: 

- Изключително висока трудоспособност и целенасоченост към 

решаването на сложни и важни научно-теоретични и практико – приложни 

проблеми чрез търсене и прилагане на нови и нестандартни методи и средства за 

приложение на геоморфоложките, климатичните и хидроложките изследвания и 

тяхното приложение в живота. 

- Кандидатът притежава големи организаторски способности за 

ръководене на научни колективи и то с членове от различни области на 

познанието (показател са колективните статии). 

- Добра изразителност и целенасоченост на приложните аспекти в 

научните му изследвания в областта на оценка на опасността от геодинамични 

явления и процеси (рискови явления) и в популяризиране на географското 

познание. 

В областта на научно – учебната и преподавателска дейност може да се 

изтъкне неговата настойчивост и упоритост за създаване на разнообразие и 

увличане на младото поколение в изследователска работа, за популяризиране на 

природната география, като сбор от наука и голяма практико – приложна 

стойност. 
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II. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата 

В своята преподавателска дейност във ВУЗ над 22 години като асистент и 

доцент в Шуменския университет доцент Д. Владев е постигнал високи 

резултати посредством разработването на лекционни курсове по 19 дисциплини 

в бакалавърска степен и 15 – в магистърска степен, а също и в ръководене на над 

30 дипломанти и 1 докторант. Всичко това ни дава достатъчно основание да 

конкретизирам моето схващане за основните му приноси в това направление: 

На първо място – като ръководител на дипломанти и на докторант и като 

ръководител на катедра той активно подпомага учащите се чрез консултации и 

включването им в научни проекти, по които работи. 

На второ място – той полага много усилия по подготовка и изучаване на 

учебна и научна литература, касаеща проблеми, свързани с географията на 

България, с хидроложки, климатични, агрометеорологични проблеми със 

заснемане, монтаж и озвучаване и телевизионно представяне на филми с 

географско съдържание. 

На трето място – доц. Д. Владев осъществява широка по обхват дейност 

за подготовка на дипломанти и докторанти и разширяване на знанията на 

младите асистенти. Ръководил е, както беше отбелязано, над 30 дипломанти. 

Доцент Владев си е изградил висок авторитет като университетски 

преподавател. Като дългогодишен асистент и доцент той се е утвърдил с високи 

комуникативни, организационни и дидактически способости, съчетани с богата 

и разностранна ерудиция. 

III. Основни научни, научно – приложни и методични приноси 

Предложените монографични учебници, учебни помагала, студии и статии 

за рецензиране са една солидна основа за анализ и оценка на неговата научно – 

изследователска дейност. Направеният внимателно анализ на представените за 

рецензиране материали и други, с които съм добре запознат,  ми дават основание 

да твърдя, че Д. Владев е добре известен и изявен учен – изследовател, 

анализатор и внедрител на нови идеи и виждания в науката. Приносите му могат 
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да бъдат групирани и отнесени към различни направления на природните науки: 

геоморфология, агроклиматология, картография, приложна география и 

опазване на природната среда. Освен това той има значителни приноси и в 

изследване връзките човек – среда в тяхното историческо развитие и в 

популяризиране на географското познание. 

Приносите му могат да бъдат обобщени, както следва: 

1. Прави задълбочени изследвания на определени морфоструктури от 

различни краища на страната, като обръща по-голямо внимание на 

Североизточна България, Черноморското крайбрежие, Странджа, Източни и 

Средни Родопи. В своите изследвания прави задълбочени изследвания в 

морфоструктурно отношение, както и на съществуващите екзогенни форми. За 

основа използва основата на мобилистичния модел. 

2. В няколко труда разглежда факторите, обуславящи процесите на ерозия 

и акумулация, на определени морфографски единици, като басейна на яз. „Тича“ 

и др. територии, а също така обръща сериозно внимание на територии от 

Средните и Източните Родопи и на райони на остатъчните плана в 

Североизточна България. 

3. В своите изследвания Д. Владев разработва редица въпроси на 

методологията и методите на геоморфоложкия анализ, като обръща внимание на 

заснемане с дрон, геодезични и геофизични изследвания и изследване на 

мегалитни територии от Черноморското крайбрежие и Родопите. 

4. Успешно доразвива методиката на дистанционните изследвания на  

картирането и картографирането, разработка на специализирани карти и 

цифрови модели, както и на изготвяне на оригинален „Електронен атлас“ с 

карти на действителните наклони по реките Провадийска и Голяма Камчия. 

5. Прави съществени приноси в изследване на екстремни ситуации и 

опасни извалявания и наводнения в определени басейни на Североизточна 

България. 
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6. Прави съществени приноси във внедряването на нови методики и 

технологии за обучение на студенти и ученици за изграждане на пространствено 

мислене, базирано на интернет технологиите и ползване на достъпни бази от 

данни. 

7. Разработва оригинална монография „Специфика на географските 

предавания по БНТ“. 

8. Разработва материали за историческото развитие на обучението по 

география в Шуменския университет. 

IV. Значимост на приносите на кандидата за науката и практиката 

От направения анализ на цялостната продукция, представена за 

рецензиране и установените приносни моменти, ми дават основание да твърдя за 

убедителна значимост на неговите научни изследвания. 

Много голяма част от неговите изследвания се отнасят до много важни 

географски и геоекологични проблеми, които са решени успешно в 

разработените трудове, което доказва оригиналността на неговите творчески 

разработки. 

Продукцията на Д. Владев е разработена на високо научно ниво. Тя е 

разработена на задълбочени теренни изследвания, задълбочен научен анализ и 

при използване на модерни научни методи и технологии. Резултатите от 

изследванията са в унисон със световната научна литература. Доказателство за 

това са получените 8 импакт фактора и две SYK индексации. Трудовете му са 

добре оценени и са цитирани от 73 автори, между които и 6 цитирания от 

чуждестранни автори. 

V. Оценка в каква степен приносите са дело на автора 

От общуването ми с автора и от анализа на печатната продукция спокойно 

може да се направи заключението, че предложените за оценка материали и 

приложенията към тях са лично негово дело. Това може да се види от 

разработената таблица в началото на рецензията. 
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VI. Бележки и виждания на рецензента по рецензираните трудове 

От направения анализ и изясняване на редица процеси и явления и 

влиянието на редица природни и антропогенни фактори според автора могат да 

се поставят два въпроса за дискусия. Първият от тях е въпросът за дискусия. 

Първият от тях е за ролята на отседните движения в определени регионални 

единици. Например отделянето на скалния блок над туристическата пътека в 

Мадарското плато. Не може ли да се обясни чрез отсядане на склоновете ? 

Вторият въпрос се отнася за подножните стъпала около възвишенията. На 

мен ми се струва, че стъпалото, върху което е построена сградата на 

университета. По формите, разкриващи се на терена с денудационна фация с 

акумулативна фация и остатъчни хълмчета в подножието на платото. Не може 

ли да се говори за проява на педипланационен процес и формиране на 

повърхнини тип „гласи“. 

VII. Лични впечатления и становище по останалите страни от 

дейността на кандидата 

Трябва дебело да се подчертае голямата работоспособност на кандидата, 

неговата способност и умение да работи в колектив и да ръководи колективи, 

състоящи се от високо квалифицирани специалисти от различни научни 

направления. Той е изключително прецизен в своята работа в натурни условия и 

активно се отзовава в помощ на по-младите колеги. За кого е характерно висока 

комуникативност, целенасоченост на теренно – полевата работа и събирането на 

доказателствен материал за своите разработки. 

VIII. Заключение 

Направеният анализ на представените материали по конкурса, както и 

постигнатите сериозни научни и научно – приложни приноси на кандидата, 

значимостта на неговите изследвания, оригиналността на творческите му 

постижения, а така също и активната му педагогическа дейност, разработката на 

множество лекционни курсове и написаните учебни и методически материали, 

ми дават достатъчно основание да приема, че кандидатът – доцент д-р Димитър 
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Владев напълно отговаря на изискванията на Закона за научните звания и 

научните степени и на Правилника за неговото приложение за получаване на 

исканата научна длъжност. С дълбока вътрешна убеденост предлагам на 

почитаемото жури на доцент д-р Димитър Тодоров Владев да присъди научната 

длъжност „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята 

(Природна география) за катедра География, регионално развитие и туризъм на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

 

 

 

25.04.2018 г.      РЕЦЕНЗЕНТ:        

С о ф и я         (проф. д-р Ангел Велчев) 

 

 

 

   


