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CTAHOBИЩЕ 

 

за научната дейност на ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТАНКОВА за 

участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР”  

по: област на висше образование 4.   Природни науки,   математика  и 

информатика,  професионално направление  

4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография) 

 

обявен от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” 

в ДВ, бр. 5 от 12.01.2018 г. 

 

Автор на становището: доц. д-р Димитър Тодоров Владев, професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография) 

  

Доцент д-р Светла Станкова е единствен кандидат в конкурса за 

академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. 

Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография). Тя е хабилитиран 

преподавател в това направление от края на 2011 година, като продължава да 

работи в същото професионално направление. 

Представените писмени материали за участие в конкурса са изготвени 

акуратно според изискванията и напълно отговарят на нормативните документи 

- Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото 

приложение.  

За конкурса доц. Светла Станкова представя 59 научни труда, 

публикувани в България и чужбина през периода от месец януари 2012 година 

до месец март 2018 година. Монографиите са 2 (в съавторство), като едната от 

тях е публикувана в престижно германско издателство. Броя на учебниците и 

учебните помагала е 5. Представена е и 1 студия, която е биографичен очерк, но 

тя няма отношение към естеството на конкурса. Малко повече от половината от 

представените трудове са статии, като почти 82% от тях са публикувани в 

реферирани и индексирани списания. Докладите са 18. 

Представените трудове се отнасят главно до проблемите в строежа на 

едрите форми на релефа на територията на България и части от Балканския п-ов. 

Подчертава се ролята на мозаичния блоков строеж на източната част на 

Балканския п-ов. Проучването на морфоструктурите се извършва по оригинална 

методика, прилагана от много години от доц. Станкова (в съавторство с проф. 

Цанко Цанков). Изследва се също геодинамиката и еволюция на едрите форми 

на релефа във времето и пространството, като задължително към текстовата част 

се изготвя оригинална морфоструктурна карта.  
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По-малка част от представените трудовете в направление геоморфология 

и палеогеография се отнасят до формите на релефа, които са резултат от 

морфоскулптурните процеси. Проучени са карстовите форми на релефа, 

геоморфологията на речните долини и суходолията в Североизточна България и 

морфоскулптурните процеси в Източна Стара планина.  

Втората част от публикациите са свързани с проблемите на природната 

география – ролята на защитените територии и опазването природната среда.  

Третата група публикации е най-малобройна, но много интересна. 

Разглеждат се някои аспекти на алтернативния туризъм в различни части на 

страната и предимно за Северното Черноморско крайбрежие. 

Трудовете на доц. Светла Станкова са разпознаваеми за научния колегиум 

в страната и чужбина. Представена е справка с 48 цитирания. Това се дължи не 

само на факта, че много от трудовете са публикувани на английски език, но също 

и на това, че през цялата си творческа кариера тя работи съвместно с вече 

утвърдени и изявени учени – проф.дгн Тодор Кръстев, проф.дгн Цанко Цанков и 

др. Препоръчвам на доц. Станкова по-голяма самостоятелност при бъдещите й 

научни  изследвания, както и при представянето на резултатите.  

Основните приносни моменти на трудовете на доц. д-р Светла Станкова се 

свеждат до следното: 

- Издаден е учебник по Обща геология и геоморфология (в съавторство), 

който отговаря на съвременните научни достижения в посочените 

научни направления. Учебникът може да се ползва успешно както от 

студенти, така и от учени в областта на науките за земята;  

- Предложен е модел за морфотектонската еволюция на Източната част 

на Балканския п-ов на мобилистична основа, който се използва при 

регионалните морфоструктурни изследвания;  

- Предложен е модел на морфоструктурна подялба, който включва нова 

понятийна система, в която едрите форми на релефа се разглеждат в 

йерархична съподчиненост зона-област-район-морфоструктура; 

- Обособени са морфоструктурни генерации на територията на България 

- В границите на България са отделени и анализирани поредица от  

кватернерни морфосутури. 
 

В заключение мога да отбележа, че доц. д-р Светла Станкова е колега с 

голям научен опит, разпознаваем и утвърден преподавател и учен, който 

отговаря на изискванията на конкурса. 

Убеден съм, че избирането на колегата доц. д-р Светла Станкова на тази 

висока академична длъжност ще бъде от полза за утвърждаването на 

географията в Шуменския университет, както и престижа на катедра 

„География, регионално развитие и туризъм”. 
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Препоръчвам на почитаемото Научно жури да гласува за избирането 

на доц. д-р Светла Станкова на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по: 

област на висше образование 4.  Природни науки, математика и информа-

тика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и 

палеогеография) за нуждите на катедра „География, регионално развитие и 

туризъм”.  

 

Шумен  

11.04.2018 г. 

.                                                                      

                                                        /доц. д-р Димитър Владев/ 


