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                                                         СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Христо Каракашев, член на Научното жури в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” по област на висшето образование 4. Природни науки, 

математика и информатика 4.4 Науки за Земята („Социална и икономическа география – 

география на транспорта и комуникациите”) 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и 

продукция, представена от единствения участник в конкурса гл.ас. д-р Димитър Тодоров 

Димитров 

  

Уважаеми г-н Председател на Научното жури, 

 Уважаеми членове на Научното жури, 

 Становището е изготвено в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

неговото приложение и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

 I. Данни за конкурса 

Съгласно изискванията са приложени следните документи: 

1. Държавен вестник бр.51/27.06.2017г. с обявата за конкурса. 

2. Заповед на ректора на СУ „Св.Климент Охридски”, с която е назначено журито за 

провеждане на конкурса. 

3. Автобиография на кандидата. 

4. Диплома за висше образование № 105445/09.09.1987 г., СУ „Св.Климент Охридски”. 

5. Диплома за образователна и научна степен „Доктор” № СУ2016-23/29.02.2016г., СУ 

„Св.Климент Охридски”, ГГФ. 

6. Списък на публикациите. 

7. Авторска справка за приносите, съдържащи се в научните трудове на кандидата. 

8. Справка за цитиранията. 

9. Медицинско свидетелство. 

10. Свидетелство за съдимост. 

Процедурата е стартирала от катедра „Социално-икономическа география” при ГГФ на СУ 

„Св.Климент Охридски”. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за неговото приложение. 

От направения преглед на представените документи във връзка с обявения конкурс за 

„Доцент” е видно, че НЯМА ДОПУСНАТИ НАРУШЕНИЯ по ЗРАСРБ и ПП на ЗРАСРБ. 
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ІІ. Данни за кандидата. 

Гл.ас. д-р Димитър Димитров е роден на 11.01.1961 год. в гр.Априлци, Ловешка област. 

Висшето си образование завършва през 1987г. с квалификация магистър по география при 

ГГФ на СУ „Св.Климент Охридски”. През 2016г. гл.ас. д-р Димитър Димитров блестящо 

защитава докторска дисертация на тема: „Влияния на транспортната инфраструктура върху 

регионалното развитие на Североизточна България: ситуационен анализ, оптимизационен 

модел и средносрочна прогноза”.  

През периода 1991-1999г. д-р Димитър Димитров работи в ГИ на БАН като научен 

сътрудник и междувременно като хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски”. 

През 1999 г. е назначен за редовен асистент, а през 2006г. е избран за главен асистент в 

катедра „Социално-икономическа география”, където продължава да работи и понастоящем. 

Висока оценка за неговата отлична подготовка, квалификация и компетентност е 

привличането му като старши експертен сътрудник в 39-то Народно събрание (2001-2005г.) 

Кариерното развитие на гл.ас. д-р Димитър Димитров е изключително праволинейно, 

логично и последователно от назначаването му за асистент през 1999г. до настоящия 

момент. 

ІІІ. Описание на научните трудове. 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент” д-р Димитър Димитров участва с 

общо 35 научни труда представени за рецензиране (становище). От тях 7 са публикувани на 

английски език като всичките са самостоятелни.  

Много добро впечатление оставя фактът, че гл.ас. д-р Димитър Димитров е представил само 

два научни труда издадени в съавторство. Останалите 34 научни труда са самостоятелни, 

включително монографията му и двете самостоятелни студии.  

От таблица 1 е видно, че д-р Димитър Димитров има солидно участие във всички основни 

тематични направления на Социално-икономическата география, включително и 

географията на транспорта и комуникациите. 

 Таблица 1 

Научни публикации на главен асистент д-р Димитър Димитров представени за рецензиране. 

Научни публикации               Брой                Страници                       В %     

1. Монографии                        1 бр.                 180 стр.                        29,7% 

2. Студии                                  2 бр.                 56 стр.                           9,2% 

3. Статии                                  15 бр.                86 стр.                         30,7% 

4. Научни доклади                  17 бр.               184 стр.                        30,4% 

Общо                                        35 бр.               606 стр.                        00% 
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При внимателния прочит на научните трудове на главен асистент д-р Димитър Димитров 

установих, че всичките му публикации са изцяло свързани с обявения конкурс, като няма 

повторения и по тази причина подлежат без изключение на рецензиране. 

Адмирации заслужава високото професионално самочувствие, демонстрирано от д-р 

Димитър Димитров за това, че почти всичките му трудове са публикувани в едни от най-

авторитетните научни издания, при това не само географски, а и икономически, 

социологически, от енергетиката и др. 

ІV. Основни научни и научно-приложни приноси, направени от кандидата. 

В научните трудове на д-р Димитър Димитров се съдържат много сериозни теоретико-

методологически приноси, а така също и приноси с емперико-диагностичен и научно-

приложен характер. 

Изследователският интерес на д-р Димитър Димитров е насочен към такива важни научни 

направления като:  

1. Състояние, тенденции, модели и инструменти на регионалното развитие и регионалната 

политика в България, на които е посветил самостоятелно монографично изследване и на 

значителна част от своите научни трудове, включително и широкото му участие с научни 

доклади в значими научни конференции, симпозиуми и конгреси у нас и в чужбина. 

2. Географска, икономическа и екологическа оценка на общоевропейските транспортни 

коридори на територията на Република България, а така също и страните от Балканския 

полуостров. 

3. Трансграничното сътрудничество и регионалното развитие на приграничните територии в 

България; Изследване влиянието на транспортната инфраструктура върху депресивните 

демографски райони в България; Влиянието на сезонната транспортна инфраструктура 

върху маргинализацията на поземления фонд в България; Изследване на функционалните 

особености и проблемите на контактната зона „суша – море”. 

4. Изследване ролята на транспортната инфраструктура за постигане на устойчиво и 

балансирано развитие на регионите в България. 

5. Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на България; Относно 

оптимума на броя, териториалния обхват, функционалността и значението на общините при 

провеждането на регионалната политика в България, а така също и повишаване на 

ефективността на местното самоуправление и необходимостта на ново административно 

териториално устройство на България. 



 4 

В научните трудове на главен асистент д-р Димитър Димитров се съдържат научни и 

научно-приложни приноси, които могат да се считат за приноси на науката и практиката, а 

именно: 

- С теоретико-методологически приноси се отличават научните разработки на гл.ас.д-р 

Димитър Димитров в областта на географията на транспорта и комуникациите. С много 

голяма дълбочина и всеобхватност са анализирани такива важни проблеми като: „Основните 

категории, функционалните особености и пространствените параметри на формите на 

териториалната организация в транспорта; тяхната регионална йерархичност и 

функционална съподчиненост” е нещо, което по същество се прави за първи път така 

мащабно в икономгеографско изследване. 

- С теоретико-методологически, но и с емперико-диагностични и научно-приложни приноси 

се отличават публикациите на д-р Д.Димитров в областта на географската и икономическата 

и екологическата оценка на общоевропейските транспорти коридори на територията на 

България. На тези проблеми са посветени голяма част от публикациите на автора. 

(Публикации под №№ 6,8,9,10,11,12,13,14,20,21,23 и др.) 

- Теоретико-методологически приноси се съдържат в публикациите на д-р Д.Димитров в 

областта на регионалното развитие и регионалната политика в България много тясно 

обвързани с ефективното развитие на транспортната инфраструктура. 

- Наред с много задълбоченото и компетентно анализиране на същността и съдържанието на 

такива основни категории като: интегрален  (комплексен) социално-икономически район; 

планов (статистически) район; отраслов район; целеви район; район на целенасочено 

въздействие и т.н., авторът много убедително доказва, че „методът на интегралното 

социално-икономическо райониране на страната трябва да бъде научният подход, на който 

да се базира провеждането на цялостната регионална политика на България”. Такива са 

публикациите под №№ 12,15,16,17,18,19,21, монографичното изследване и др. 

- С научно-приложни и емперико-диагностични приноси се отличават изследванията на д-р 

Д.Димитров в областта на провежданата в страната регионална политика в контекста на 

кохезията на националната територия и регионалното прогнозиране; преходът към 

устойчиво развитие като следствие на провеждане на ефективна регионална политика на 

микро и макро равнище; регионалното развитие и възможностите на нелинейната наука за 

неговото прогнозиране и управление. 

- Значими теоретико-методологични и научно-приложни приноси се съдържат в научните 

публикации на автора в областта на регионалното развитие, провежданата регионална 

политика и нейното обвързване с усъвършенстване на административно-териториалното 

устройство на страната. (публикации под №№ монографията, 17,18,20,25,31,32,33 и 34) 

Авторът успява да достигне до формулиране на научно обосновани управленски решения за 
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целенасочени промени в „законово нормативната рамка, регулиращи тези процеси: 

делегиране на допълнителни прерогативи и функции на областните управители и 

регионалните власти на административно-териториалните единици на страната.” 

V. Преподавателска работа. 

Гл.ас.д-р Димитър Димитров е преподавател в катедра „Социално-икономическа география” 

при ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски” в продължение на повече от 20 години, където  

води лекции и семинарни занятия по едни от най-важните и основополагащи знания, умения 

и навици учебни дисциплини, като за последните няколко години има учебна заетост 

значително над изискуемата. 

Д-р Димитър Димитров е високо ерудиран и уважаван преподавател от своите колеги и 

студенти, а така също и от специалистите регионалисти от практиката.  

VІ. Заключение 

Представените за рецензиране научни публикации от гл.ас.д-р Димитър Димитров отговарят 

изцяло на високите изисквания на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Нормативно-процедурните 

изисквания във връзка с провеждането на конкурса вече беше посочено, че са напълно 

спазени. 

На това основание и най-вече на подробно анализираните научни и научно-приложни 

приноси, съдържащи се в научните трудове на гл.ас. д-р Димитър Димитров в областта на 

„Социална и икономическа география – география на транспорта и комуникациите”, си 

позволявам да предложа на уважаемите членове на научното жури с председател доц. д-р 

Георги Бърдаров ДА ГЛАСУВАТ за присъждане на академичното звание „ДОЦЕНТ” по 

област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за 

Земята („Социална и икономическа география – география на транспорта и комуникациите”) 

на гл.ас.д-р Димитър Димитров.  

 

31.10.2017 год.                                   Изготвил становището: 

гр.София                                                                                       проф. д-р Христо Каракашев 


