
СTAНОВИЩЕ 

от проф. дгн Георги Цветков Алексиев 

относно 

конкурс за академичната длъжност „професор” по: област на висшето 

образование 4. Природни науки, математика и информатика и научно 

направление 4.4. „Науки за Земята” (Физическа география) за нуждите на 

ФПН в ШУ „Еп. К. Преславски”. Научнoто жури е назначено със Заповед на 

Ректора на ШУ „Епископ К. Преславски” № РД-16-046/12.04.2018 г. 

Конкурсът за академичната длъжност „професор” по научното 

направление 4.4. „Науки за Земята” (Физическа география) е обявен в ДВ 

бр.14/13.02.2018 г. Единствен кандидат в конкурса е доц. д-р Димитър 

Тодоров Владев. Документацията, представена за участие в конкурса 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение.  

 

Димитър Владев е роден през 1962 г. Начално и средно образование 

завършва в гр. Шумен. През 1985 г. завършва Полувисшия институт за 

учители в гр. Силистра. В края на 1990 г. завършва Софийски университет 

“Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет с ОКС „Географ, 

геоморфолог и картограф, учител по география” и втора спец. ”Управление и 

организация” при ФОП. През периода 1991-1994 г. работи като геоморфолог 

в НИС към СУ ”Св. Кл. Охридски” и редактор в ПИФ ”Болтенинко” ООД гр. 

София. През този период завършва и спец. „Журналистика” във ФЖМК към 

СУ. От 1995 до 2011 г. е асистент, ст. асистент и гл. асистент в катедра 

”География” към ФПН на ШУ ”Еп. К. Преславски”. През 2010 придобива 

ОНС ”доктор”, а през 2011 г. е избран за „доцент” в катедра ”География” на 

ШУ.  

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНАТА И НАУЧНО- ПРИЛОЖНАТА 

ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА 

В настоящия конкурс или за периода (1995-2018) доц. д-р Д. Владев 

участва с 107 научни труда, от които 7 са представени при защита на 

докторската дисертация и 31 при хабилитацията за доцент. В конкурса за 

професор се представят 64 научни труда. От тях 3 бр. монографии, 

учебниците по основните лекционни курсове за студентите са 3 бр., учебни 

помагала – 5 бр., студии – 2 бр., статии в реферирани издания – 9 бр., в 



индексирани издания: IF и SJR – 10 бр. и 34 доклада или общо 64 труда. От 

тях 8 статии са с общ IF = 31,8212, а две са с SJR = 7,221. Общото ми 

впечатление от публикационната активност на доц. Д. Владев, за която 

свидетелстват поредица от научни статии и 13 бр. монографии, атласи, 

учебници, учебни помагала, терминологични справочници и др., че той се 

изявява като енергичен, утвърден и продуктивен български учен-географ. 

Научните изследвания на доц. д-р Д. Владев са главно в областта на: 

регионалната геоморфология и палеогеография – общо 39 статии; природни 

ресурси и рискови хидроклиматични процеси и явления – 11 публикации; 

обучението по география – 14 научни труда. В тематично отношение 

научните трудове се отнасят основно до проблемите на регионалната 

геоморфология, климата, природните ресурси и опасните процеси и явления 

в региона на Североизточна България. 

В тези области доц.  Д. Владев има безспорни научни и научно-

приложни приноси, които могат да се определят като осветляване и 

доразвиване на известни процеси и явления с нови факти, доказателства, 

интерпретации и допълване на вече съществуващи хипотези и теории. Освен 

това следва да се подчертае, че почти всички научни трудове на Димитър 

Владев имат и определено практическо значение най-малко в три аспекта: 

 разширяване на знанията и познанията върху геоморфологията и 

палеогеографията в източния регион от Мизийската плоча; 

 като научна основа за изследване и оценка на сложния практически 

проблем –  природния потенциал и перспективите за рационално използване 

на природните ресурси при стриктно спазване на изискванията за опазване 

на природната среда. 

 приложение на нови знания и технологии в образованието (в 

средните и висшите училища), чрез изграждане на пространствено мислене, 

базирано на IТ технологиите и използване на общодостъпна база данни. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА И НАУЧНО-ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА  

След хабилитацията или през периода 2012-2018 година води лекции, 

семинарни занятия и упражнения по задължителни, избираеми и 

факултативни учебни дисциплини, заложени в учебните планове на 



специалности в ОКС „Бакалавър” – География и регионална политика, 

Педагогика на обучението по география и биология, Педагогика на 

обучението по история и география, Геодезия, Растителна защита и Екология 

и опазване на околната среда; в ОКС „Магистър” – Приложна география и 

ГИС, География и интерактивно образование, Геодезия, Метеорология и 

Биотероризъм и безопасност на храни. Средногодишната аудиторна заетост в 

ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” е над 500 часа (в упражнения). През 

периода 2012-2018 година участва в организирането и провеждането на 

студентски учебни практики по природна география със студентите от 

специалностите в ОКС „Бакалавър” – География и регионална политика, 

Педагогика на обучението по география и биология и Педагогика на 

обучението по история и география, включващи маршрути в Дунавска 

равнина, Родопите, Черноморско крайбрежие, Краището и др. 

От 1995 до 2018 г. е научен ръководител и консултант на над 30 

дипломанти в ШУ. Само през периода 2012-2018 година е научен 

ръководител на 9 дипломанта в областта на геоморфологията, 

климатологията, хидрологията, практическото използване на природните 

ресурси. Ръководител е на асистент-докторанта Росица Лазарова, която е в 

процес на разработване на докторска дисертация на тема: „Съвременни 

геоинформационни технологии за моделиране на природни опасни процеси и 

явления”.  

Издадените монографии, учебници, учебни помагала, терминологични 

речници по геология и геоморфология, разработените лекционни курсове и 

работата със студентите, дипломанти и докторанти в катедра ”География, 

регионално развитие и туризъм” на ФПН към ШУ „Св. Климент Охридски“ 

за един период около 20 г. ми дават основание да дам висока оценка за 

педагогическата и експертна дейност на кандидата. 

  

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА 

Преподавателската дейност е водеща за доц. д-р Димитър Владев. В 

допълнение към работата си като преподавател, той активно участва и в 

екипи по разработване и координиране на национални и международни 

проекти. От 1995 до 2018 г. участва в 21 научни проекта, като на 3 от тях е 

ръководител. През периода 2012-2018 г. участва в 14 научни проекта: 7 РП на 

Европейския съюз – 1 проект; Оперативни програми РЧР към Европейския 



социален фонд на ЕС – 2 проекта; Наука и образование и интелигентен 

растеж към ЕС – Европейски структурен и инвестиционен фонд – 1проект; 

Общоуниверситетски проекти – 3 броя; проекти, финансирани от бюджета на 

ШУ – 7 проекта. Освен това взема активно участие в 20 международни и 

национални конференции и научни форуми.  

 

РАЗПОЗНАВАЕМОСТ В НАУЧНОТО ПРОСТРАНСТВО НА КАНДИДАТА 

Известността и разпознаваемостта на всеки учен в научното 

пространство зависи от разпространението и популярността на неговите 

публикации и активно участие в изпълнението на актуални национални и 

международни изяви: участие в разработването на международни проекти, 

участие в национални и международни конференции и публикуване в 

реферирани и с импакт фактор списания.  

Установени са множество цитирания на кандидата в трудове на 

български и чуждестранни автори – общо 73 цитирания от други автори, 

установени по традиционния подход в български и чуждестранни научни 

издания. Смятам, че този показател е над средния за цитирания на 

българските географи (средно тези цитирания са от 50 до 80 бр.). 

От списъка на цитиранията се установява, че доц. Владев има 

цитирания на негови статии от чуждестранни учени в САЩ, Мексико, Индия, 

Румъния, Русия и др. Това е основание да се подчертае, че кандидатът е с 

добре разпознаваеми приноси и широко изследователско поле и признат 

съвременен експерт в направление регионална геоморфология, хидрология, 

климатология или комплексната физическа география. През последните 

години кандидатът показва съществено увеличаване на публикувани статии в 

реферирани издания – 9 бр., а в индексирани издания: IF и SJR са 10 бр. От 

тях 8 статии са с общ IF = 31,8212, а две са с SJR= 7,221. Нямам съществени 

забележки по публикациите на доц. Владев, но имам една препоръка: да 

публикува повече статии на английски език и по-възможност в реферирани 

списания и с импакт фактор.  

 

ОБЩО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТА 

Общите ми лични впечатления за кандидата като човек и специалист са 

положителни. Познавам лично доц. Д. Владев, следял съм неговото развитие 

в продължение над 20 г. и мисля, че той показва много силни качества на 



съвременен университетски преподавател или утвърден български учен. Д. 

Владев има не само широки познания по регионална геоморфология, 

хидрология, климатология и палеогеография, но и в други области (напр. 

геология, журналистика), което му позволява да представя пред докторанти, 

студенти и др. новите знания в достъпна и прецизна форма.  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ считам, че доц. д-р Димитър Владев участва в този 

конкурс с изграден научноизследователски профил на утвърден български 

учен – преподавател, в областта на регионална геоморфология, хидрология, 

климатология, агрометеорология и палеогеография на кватернера със 

съвременни научни подходи на изследване и признати преподавателско-

експертни и научно-изследователски резултати.  

Въз основа на прегледа на представената документация, анализа на 

преподавателската и научно-творческата дейност, наукометричните 

показатели на кандидата и неговата разпознаваемост в научното 

пространство, както и постигнатите оригинални научни и научно-приложни 

резултати ми дават основание да ПРЕПОРЪЧАМ на членовете на 

уважаемото Научно жури да изберат доц. д-р Димитър Владев за „професор” 

по научната специалност „Физическа география” в професионално 

направление 4.4. Науки за Земята.  

 

 

 

 30. 04. 2018 г.               Изготвил становището: 

 гр. София                                                                  (проф. дгн Георги Алексиев) 

 


