
                                                              СTAНОВИЩЕ 

                         

                             от  проф. дгн  Хернани Борисов Спиридонов  

 

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” (Природна география) за нуждите на ФПН в ШУ 
„Еп.К.Преславски”.  

Научното жури е назначено със Заповед  на Ректора на ШУ „Еп. К. 
Преславски” № РД-16-046/12.04.2018 г.  

Конкурсът за академичната длъжност „професор” по научното направление 
4.4. „Науки за Земята” (Природна география) е обявен в (Д.В., бр.14./13.02.2018 г.).  

 
 
Единствен кандидат в обявения конкурс за „професор” е доц. д-р Димитър 

Тодоров Владев. Документите, представени за участие в конкурса отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение.  

Димитър Владев е роден през 1962 година През 1985 год. завършва  ИПУ 

“Д. Михайлов” гр. Силистра със специалност „Учител по история и география”. 

Последователно завършва в СУ “Св. Климент Охридски”: 1990 год., ГГФ, 

специалност „Географ, геоморфолог и картограф, учител по география”; 1989 год., 

ФОП, ”Управление и организация”; 1995 год., ФЖМК, специалност „Журналистика - 

Телевизия” През 1989-1991 г. е на работа към Научно-изследователски сектор към 

СУ ”Св. К. Охридски”работи като геоморфолог в проекти. След това до 1995 

година работи в медии и е редактор в печатна фирма  ”Болтенинко” ООД гр. 

София.   

1995 година след спечелен конкурс е назначен за асистент по „Физическа 

география и ландшафтознание” катедра ”География” към ФПН на ШУ ”Еп. К. 

Преславски”. Последователно преминава през ст. асистент и гл. асистент. 2010 

година защитава и му е присъдена ОНС ”доктор”, а през следващата година е 

избран за „доцент” в ШУ.  

Преподавателска и експертна дейност на кандидата 
  

През периода 2012-2018 година доц. Димитър Владев чете лекции и води 

семинарни занятия и упражнения по трите вида учебни дисциплини задължителни, 

избираеми и факултативни в ОКС „Бакалавър” и „Магистър” в специалности „ГБ”, 

„ИГ”, „ЕООС”, „Геодезия”, „Растителна защита” със заетост над 500 часа годишно. 

Участва през 1995 до 2018 г.  в провеждането на студентски учебни практики по 

природна география, геоморфология, климатология и хидрология и др. със 

студентите от изброените специалности. Научен ръководител и консултант е на  



32 дипломанти в областта на геоморфологията, климатологията, хидрологията, 

практическото използване на природните ресурси. Ръководител е също на 

докторанта асистент Росица Лазарова на тема: „Съвременни геоинформационни 

технологии за моделиране на опасни природни процеси и явления”. Представил е 

експертни мнения (по екология, дознания към МВР, експерт-оценител на учебници 

към МОН и др.)  и рецензии (6 учебника за ВУЗ, 7 статии в международни списания 

и др.)   

Характеристика на научната и научно-практическата дейност 

През периода 1995-2018 доцент Димитър Владев е публикувал 107 научни 

труда и е автор на излъчени по телевизията 62 филма с географско съдържание. 

От публикациите и монографиите 7 са представени при защита на докторската 

дисертация; 31 при първата хабилитацията за доцент. 

Участва в 21 научни проекта, като на 3 от тях е ръководител ( 7 РП на ЕС -1 

проект; Оперативни програми към ЕС „Развитие на човешки ресурси„ -2 проекта; 

„Наука и образование и интелегентен растеж” -1проект; Общоуниверситетски  

проекти - 10 броя).  

В обявения конкурс за „професор” Д. Владев представя общо 64 

публикации: 3 монографии, 3 учебницика за студентите по които той води лекции, 

5 учебни помагала, 2 студии, 10 статии в индексирани и реферирани списания (IF 

= 31,8212, SJR = 7,221).  

Общо издадените монографичнии на доц. Д.Владев са 14 (книги, учебници, 

помагала, терминологични справочници, атласи). Изследователската работа на Д. 

Владев е в много области, включително и в интердисциплинарни проекти. 

Основните трудове по обявения конкурс са в няколко научни направления - 

геоморфология, климатология и палеогеография (39 - студии, статии, доклади); 

природни ресурси и рискови хидроклиматични процеси (11 - студии, статии, 

доклади) и преподаване и обучение по география (14 монографии, статии и др.). 

Трудовете на доц.Владев имат научни и научно-приложни приноси, които 

могат да се определят като обогатяване 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 практико-приложно значение най-малко в три 

аспекта: целенасочени географски и интердисциплинарни изследвания на 

природните условия и ресурси на територията на България; потвърждаване и 

доразвитие на регионалната климатична и структурна геоморфология, 

хидроклиматологията  и палеогеографията на Източна България; приложение на 

нови IТ технологии и методи в образованието (средно, висше и учене през целия 

живот), чрез изграждане на пространствено мислене и общодостъпни база данни в 

специализирана платформа в Интернет. 

Научните трудове са свързани основно с изследвания в регионалната 



геоморфология, климата, природните ресурси, опасните за човека природни 

процеси в Североизточна България. 

Цитиране в научното пространство на кандидата 

Известността на доц. Димитър Владев като учен се определя от  

познаването на неговите публикации от други учени и участието му в различни 

национални и международни проекти, конференции и др. Установените цитирания 

на кандидата в български и чуждестранни научни списания, сборници и др. са 73 

броя. Доц. Владев има цитирания на негови статии от чужди  учени  в Полша, 

Чехия, САЩ, Мексико, Индия, Румъния, Русия и др. Участвал е най-малко в 20 

международни и национални конференции. Следователно доц. Владев е научно 

разпознаваем с признати приноси в областта на регионална геоморфология, 

хидрология, климатология и природната география.  

Заключение 

Всички издадени научни трудове на доц. Д. Владев – монографии, учебници, 

помагала, терминологични речници по геология и геоморфология, атлас и др.,  

разработените лекционни курсове, участието в научни проекти, конференции,  

научно ръководство на дипломанти, докторант и административна дейност за 

период на работа 23 години в университета ми дават основание да дам много 

висока оценка за цялостната дейност на кандидата.  

Считам, че доц. д-р Димитър Владев участва в обявения конкурс като  

изграден и утвърден български учен-географ и преподавател в областта на 

природната география, регионална геоморфология, хидрология, климатология, 

агрометеорология и палеогеография с международно признати научно-изследова-

телски резултати и голям преподавателски авторитет.  

Внимателният преглед на всички представени документи, анализа на 
научноизследователската и преподавателската и дейност, както и постигнатите 
високи научно-приложни резултати, ми дават основание убедено да предложа на 
членовете на уважаемото Научно жури да гласуват положително за избора на 
доц. д-р Димитър Владев за „професор” по научната специалност „Природна 
география” в професионално направление 4.4. Науки за Земята.  

Лично аз ще  гласувам положително за този избор! 
  

                                                                                                           
 02. 05. 2018                          Изготвил становището:   
 гр.София                                                                (проф. дгн Хернани Спиридонов)                                                             

                                              

                                   

 


