ОТГОВОР И МНЕНИЯ
относно рецензиите и отзивите на членовете на журито
за конкурса в Софийския Университет “Св. Кл. Охридски”, ГГФ за доцент
по направление шифър 4.4 Науки за Земята (търсене и проучване на полезни
изкопаеми) обявен в ДВ, бр. 53 от 18.06.2013 г.
от учасника гл. ас. д-р Валентин Драганов Владимиров
Отначало искам да благодаря на членовете на журито за положените усилия и отделеното
време да оценят значителния брой публикации с които участвам в конкурса, като се постарах да
спестя няколко десетки.
Ще започна с нормативната база отразена в Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски”, почти буквално копираща ЗАКОНа за развитието на академичния състав в
Република Българияот и правилника за неговото приложение, която постолира начина на
оценяване на представените за участие публикации. Основно това е в
“Чл. 105. т. 3, ... са представили публикуван монографичен труд или равностойни
публикации в специализирани научни издания ..., които не повтарят представените за придобиване
на образователната и научна степен „доктор”...”
и допълнено в “Чл. 111. (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на
академичната длъжност „доцент” според изпълнението на условията по чл. 105. (2) При равни
условия по чл. 105 научното жури взема предвид и общата оценка по следните допълнителни
показатели: 1. учебна дейност:” и т.н.
В тази връзка прави впечатление, че само двама членове на журито са се придържали към
тези изисквания и са оценявали кандидатите еднакво по всички от тях. При останалите се
наблюдава изборност и въвеждане на свои критерии, в крайна сметка водещи до даване
необосновано от правилника предимство или неглижиране на постижения. Доказателство за това е
твърде различния брой мои публикации, които са приети за оценяване, като това не се наблюдава
по отношение на другия кандидат.
Надявах се да бъдат забелязани моите участия в монографични публикации, това нека е
мой пропуск и затова прилагам следния списък:
Участие в монографии (резюмета на представените за конкурса научни трудове са дадени под
съответния номер в общия хронологичен ред съгласно Чл. 108. точка 7б от правилника)
17. Владимиров, В. Д. 1990. Структурно-петрофизичен анализ на находищата от полезни
изкопаеми и свързаната с него методика за тяхното търсене и проучване (на примера на
находище Челопеч). 181-188. Методи и технологии за търсене на минерални суровини,
С., Техника,
33. Vladimirov V. D. 1995 Geostatistical study of petrophysical conditions of ore substance
mobilisation and remobilization in Chelopech gold-copper ore deposit, Bulgaria. Report for the
30th Case Study, Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris, 60 p.
68. Vladimirov, V. D 2006 Non-destructive Evaluation of some Physical and Mechanical Properties of
Museum Objects. 128-133 COST Action G8: Non-destructive Analysis and Testing of Museum
Objects - SucesBook, (Edited by Andrea Denker, Annemie Adriaens, Mark Dowsett and
Alessandra Giumlia-Mair),Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart ,
71. Koneczny K., R. Bersani, M.A. Pennington, D.Wolf, M.Betz, K.Celic, T.Corbiere, P. Eek,
L.Kliucininkas, J.Kulczycka, L. Pintér, Valentin Vladimirov, Ester van der Voet 2007
Recommendations for life cycle based Indicators for Sustainable Consumption and Production
in the European Union. (Editors K. Koneczny, R. Bersani, M.A. Wolf, D.W. Pennington).
European Commission EUR 22879 EN, JRC-IES, Luxembourg: PUBSY 8055, ISBN 978-92-7906541-5, ISSN 1018-5593, Office for Official Publications of the European Communities, pp. 33
81.Vladimirov, V. D , Garkov, I.B. 2013 Mining and Geology Glossary (English-Bulgarian, BulgarianEnglish). ISBN: 978-954-07-3552-8, Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 224 p.

Относно цитиранията също се наблюдава приемането от отделните членове на журито на
доста различен брой. А той е установен от “10. Справка за цитиранията виж правилника Чл. 108.
точка 9 - като официално издадан документ от информационния отдел на библиотеката на СУ.
А те са 41 в Web of Knowledge, Scopus, Google_ Scholar, Books и Web, и 56 цитирания,
издирени по традиционен метод и съхранени в собствен архив.
Трябва да отбележа, че термина “цитирания” не се използва в ПPЕПОРЪЧИТЕЛНИ
КРИТЕРИИ за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ГеологоГеографски Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, а се използва
«реферирани».
Обширния обем приложени от мен научни трудове и изяви, както и големия обем на
представени копия от цитиранията ме затрудняват дори мен, но това не бива да бъде основание за
негативни обсъждания и оценки.
От общо 110 мои научни труда 53 са самостоятелни (48 %), а на 42 съм първи автор (38 %)
или общо 95 от всички тях (86 %). Написани са на различни езици, като 10 са на руски (9 %)и 56
на английски (>51 %), френски 1, т.е. повече от 60% на чужди езици. Подобно е съотношението и
в трудовете представени за конкурса.
И за да бъда кратък, минавам към допълнителните показатели на Чл. 111 (2):
1. учебна дейност:
а. аудиторни и извънаудиторни занятия – подготовка на лекционни курсове; нововъведения
в методите на преподаване, осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето
училище или научната организация;
подготвил съм 12 курса и съм чел главно лекции в продължение на около 30 години,
Като съм водил студенски практики у нас и в чужбина.
б. публикувани учебни материали – учебници, ръководства, сборници и други; учебник
в. работа със студенти и докторанти; освен защитили 3 мои дипломанти, имам и 18
публикации със студенти и докторанти и съм предоставил сведения за тях и много други на
председателя на журито още преди около 2 месеца.
2. изследователска дейност:
а. участие в научноизследователски проекти-12 български (3 фонд “Научни
изследвания”, 3 СУ “Св. Кл. Охридски” и останалите с различните служби и министерства) и 9
на EU, където съм бил координатор на Работна група, като за всеки един от тях финансовите
измерения са в милиони евра;
участие с доклади и научни съобщения в международни и национални научни форуми- 76,
като доста участия в чужбина съм спестил;
членство в творческа или професионална организация в съответната научна област; БГДсекретар на секция, Съюза на учените-секретар на секция, НТС, International Society for
Rock Mechanics и др.
б. научно-приложни разработки;- 21
Надявам се журито като цяло, да не отделя прекалено внимание на обсъждания, които се
изваждат от рамките на нормативните изисквания, случайно или с цел насочване вниманието към
факти и дейности не свързани с законовите изисквания, в сферата на изцяло субективните
виждания и желания на част от членовете, създаващи и даващи незаконни предимства на единия
кандидат.
19.12.2013 София
С уважение: ...................................
(Валентин Владимиров)

