
С Т А Н О В И Щ Е 

 

От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева 

УНСС – София, катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в СУ 

«Св.Климент Охридски» 

Професионално направление 4.4. „Науки за Земята” 

Научна специалност „Социална и икономическа география – география 

на транспорта и комуникациите” 

 

1. Информация за конкурса 

 

Конкурсът е обявен от катедра „Социално-икономическа география 

на България” към Геолого-географския факултет на СУ “Св.Климент 

Охридски“ съгласно Заповед:на Ректора. Участвам в състава на Научното 

жури по конкурса, публикуван в ДВ бр.51 /27.06.2017 г. 

 

2. Кратка информация за кандидата в конкурса 

 

Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Димитър Тодоров 

Димитров. Завършва висше образование в СУ “Св.Климент Охридски“, 

специалност „Социално-икономическа география” и получава квалификация 

специалист по „География на стопанските отрасли и комплекси” (1982–

1987г.).  

Гл.ас.д-р Димитров започва научната си кариера в Геграфския 

институт към БАН, София, като научен сътрудник (1991–1999 г.). След това 

работи като асистент в СУ “Св.Климент Охридски“ през периода 1999 – 2001 

г. От 2001 г. до 2006 г. е старши асистент към катедрата, а понастоящем 

заема академичната длъжност “главен асистент“ /2006г.-2017 г./ . През 2016 

г.защитава дисертационен труд на тема “Влияние на транспортната 

инфраструктура върху регионалното развитие на Североизточна България: 

ситуационен анализ, оптимизационен модел, средносрочна прогноза“ и 

придобива научна степен „доктор“. 

Определено е налице значителен  професионален опит на кандидата 

в конкурса, което е свързано с работата му като  научен сътрудник към БАН 

и преподавател в СУ  “Св.Климент Охридски“. Във връзка с това следва да се 

подчертае и участието на гл. ас. д-р Димитров като старши експертен 

съветник в Комисията по регионална политика в Народното събрание. Това 

обуславя формирането на  научните му интереси и изяви в сферата на 



регионалното развитие и политика, както и в областта на  развитието на 

транспортната инфраструктура. 

 

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната 

длъжност 

 

3.1.Кандидатът в конкурса съответства на задължителните условия 

по ЗРАСРБ , както и на Правилника за организацията и провеждането на 

конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент ” в Софийски 

университет “Св.Климент Охридски“, като: 

 Има придобита ОНС „доктор” , София. 

 Заема академичната длъжност „главен асистент” Софийски 

университет “Св.Климент Охридски“ от 11 години . 

 Публикувал е монографичен труд, свързан с тематиката на 

конкурса.  

 За участие в конкурса представя общо 35 публикации – 

монография, студия, научни статии и доклади. 

3.2. Гл ас. д-р Димитър Димитров  е изпълнил и някои от 

допълнителните изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

СУ “Св.Климент Охридски“, съгласно ЗРАСРБ. и Правилника за развитие на 

на академичния състав в СУ “Св.Климент Охридски“, по-конкретно: 

 Налице са 13 индексирани цитирания на кандидата в 

Националната библиография на Р България. 

 

4. Оценка на учебно-преподавателската дейност 

 

         Гл. ас. д-р Димитров провежда редица лекционни курсове в 

бакалавърската степен на обучение в следните специалности: 

 „География“- по учебните дисциплини: „Основи на 

териториалната организация на стопанството“, „Териториална организация 

на икономиката“, „Теоретична география“, „География на транспорта и 

икономическите връзки“, „Регионално развитие на транспортната 

инфраструктура и комуникациите“, „Планиране и регионална политика“, 

„Планиране и програмиране на регионалната политика“. 

  „ Регионално развитие и политика”- по учебната дисциплина 

„Устойчиво развитие“. 

  „История и география” и „Биология и  география” - по учебната 

дисциплина „Регионално развитие и местно самоуправление“. 



 Гл. ас. д-р Димитров води лекционни курсове в следнте 

магистърски програми: 

 „Регионално развитие и управление”- по учебните дисциплини: 

„Инфраструктура и управление на територията“, „Местно самоуправление“, 

„Еколого-устойчиво развитие“, “Регионални неравенства и райониране“. 

 „Управление на човешките ресурси”- по учебната дисциплина 

„Еколого-устойчиво развитие“;. 

 „Развитие на селските райони”- по учебната дисциплита 

„Регионално развитие на инфраструктурата“.  

 Справката за годишната аудиторна заетост на кандидата 

съответства на изискванията на ЗРАСБ.  Същевременно следва да се 

отбележи, че в преподавателската си дейност гл. ас.. д-р Димитър Димитров 

прилага иновативни и интерактивни методи на преподаване, решаване на 

казуси и дискусии. Редовно актуализира и обогатява учебния материал. 

Осъществява активна работа със студентите.  

Въз основа на цялостната оценка за преподавателската дейност на д-

р  Димитър Димитров  считам, че той отговаря на критериите на СУ „Св. Кл. 

Охридски” за заемане на академична длъжност „доцент”. 

 

5. Кратка характеристика на представените научни трудове 

 

         Гл. ас. д-р Димитров участва в конкурса за за заемане на 

академична длъжност “доцент“ с 35 публикации. Предложената за становище 

научна продукция включва: 1 монография, 1 студия  и  33 научни статии и 

доклади, от които две в съавторство. Те са публикувани в  национални и 

международни  научни издания. 

Кандидатът впечатлява с публикационната си активност и високото 

качество на научните трудове. Във връка с това следва да се отбележи 

задълбоченото изследване в неговия монографичен труд „ Регионалното 

развитие и регионалната политика на България: състояние, тенденции, 

модели, инструменти”, 2017.  На основата на  обстоен анализ  през 

последните 17 години  авторът разкрива основните тенденции, свързани с 

регионалното развитие, насоките на регионалната политика, както и по 

отношение на   развитието на националната транспортна инфраструктура.  

Считам, че разглежданите актуални проблеми в научните  

публикации на гл. ас. д-р Димитров са пряко свързани със спецификата на 

научното направление на конкурса. 

 

6. Синтезирана оценка на основните научни и научно-

приложни приноси 



 

В творческата продукция на кандидата се открояват следните 

значими приноси: 

1. Теоретични –свеждат се до изясняване на основните категории и 

понятия в регионалното развитие и политика, социално-икономическата 

география, както и в областта на географията на транспорта и комуникациите  

2. Практико-приложни – свързани  с определяне  тенденциите в 

регионалната политика на България и обосноваване на конкретни модели за 

развитие и усъвършенстване на транспортната инфраструктура в България с 

оглед използването й като най-важния инструмент при провеждането на 

регионалната политика.  По-конкретно сред тези приноси могат да се посочат 

следните: 

 Разработен е нов модел на интегрално социално-икономическо 

райониране на страната . 

 Обоснована е необходимостта от промяна в броя и 

териториалния обхват на районите за планиране в България във връзка с  

прилагането на ефективна и иновативна регионална политика в страната. 

 Разработен  е алгоритъм за оптимизиране процеса на  

децентрализацията в страната и институционално укрепване на 

административния капацитет на органите на регионално и местно 

самоуправление  

 На основата на научно обосноваване са предложени конкретни 

териториално-устройствени и функционални модели за развитие на 

националната транспортна инфраструктура. 

 Разработен е нов модел на териториална организация на 

спешната медицинска помощ в България, което има важно зночение за 

преструктурирането на здравната мрежа в България. 

 

               7.  Основни критични бележки и препоръки 

 

Нямам бележки към учебно-преподавателската и 

научноизследователската дейност на гл. ас. д-р Димитров. Бих препоръчала, 

в бъдещите си  изследвания да фокусира вниманието си върху проблемите, 

сварзани с развитието и усъвършенстването на националната транспортна 

инфраструктура, в съответствие с научните му интереси. 

  



 

8. Заключение 

 

Потвърждавам, че кандидатът в конкурса–гл. ас. д-р Димитър 

Димитров отговаря на задължителните условия по ЗРАСРБ във връзка с 

обявения конкурс. . Притежава безспорни достойнства като преподавател и 

изследовател, с доказани приноси в научната специалност на конкурса. 

Ясно заявявам своето положително становище „ЗА” единствения 

участник в конкурса за „доцент“. С пълна убеденост гласувам, гл.ас.д-р 

Димитър Димитров да бъде избран и заеме академичната длъжност „доцент” 

по професионално направление 4.4. „Науки за Земята”,научна специалност 

„Социална и икономическа география – география на транспорта и 

комуникациите” 

. 

 

 

София,    Член на научното жури: 

15.10.2017 г.                   (проф. д-р Виолета Мутафчиева/ 

 


