
 

С Т А Н О В И Щ Е 

на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, 

член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност  

“Доцент” в научна област 4.  Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа 

география – география на транспорта и комуникациите), обявен в Държавен 

вестник, бр. 51/27.07.2017 г., с. 75, за нуждите на катедра “Социално-

икономическа география”, Геолого-географски факултет, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ 

1. Данни за конкурса 

Конкурсът за “доцент” по социално-икономическа география е обявен по 

предложение на катедра “Социално-икономическа география“ при ГГФ на СУ 

„Св. Климент Охридски“ след последователни положителни решения на 

Факултетския съвет на ГГФ и Академическия съвет на Университета 

(Протокол №11, 31 май, 2017, т. 2) . Същият е обнародван в Държавен 

вестник, бр. 51, 27.06. от 2017 г., с. 75. Документи за конкурса е подал един 

кандидат – гл. ас. д-р Димитър Тодоров Димитров. В хода на процедурата не 

са забелязани нарушения. Формираното научно жури със заповед на Ректора 

на СУ „Св. Климент Охридски“ предопределя участието ми в настоящия 

конкурс в качеството на член на същото. 

2. Данни за кандидата  

Главен асистент д-р Димитър Тодоров Димитров е роден е на 11. 01. 

1961 г. През 1979 г. завършва средно образование в Природо-математическа 

гимназия, гр. Ловеч. Висшето си образование завършва в Геолого-

географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 



през 1987 г., специалност География (География на стопанските отрасли и 

комплекси).  

В периода 1987-1990 г. работи в отдел „Култура“ в ОбНС - гр. Априлци. 

От 1991 до 1999 г. е научен сътрудник в Географския институт при БАН.  

В периода 1999-2001 г. е асистент, 2001-2006г. – старши асистент, а от 

2006 г. – главен асистент в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

 През 2001-2005 г. е старши експертен сътрудник (КМСРПБ) в 39-то 

Народно събрание.  

На 29.02.2016 г. му е присъдена образователната и научна степен 

„доктор“ по 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география) след 

успешно защитен дисертационен труд на тема: „Влияния на транспортната 

инфраструктура върху регионалното развитие на Североизточна България: 

ситуационен анализ, оптимизационен модел и средносрочна прогноза“. 

Интересите на гл. ас. д-р Димитър Димитров са предимно в областта на 

регионалното развитие и географията на транспорта и комуникациите. 

Кандидатът владее писмено и говоримо руски, френски и английски 

език. 

3. Научно творчество на кандидата 

В конкурса за „доцент“ гл. ас. д-р Димитър Димитров участва с 35 

научни публикации, в т. ч. една монография: „Регионалното развитие и 

регионалната политика в България: състояние, тенденции, модели, 

инструменти, С., 187 с., и 34 студии, статии, доклади и съобщения в наши и 

чуждестранни специализирани издания. 

Самостоятелният монографичен труд на гл. ас. д-р Димитър Димитров е 

задълбочено авторско изследване, в което  е направен анализ на  процеси и 

тенденции в регионалното развитие на страната. В труда авторът аргументира 



своята оценка по отношение на провежданата в България регионална 

политика и предлага алгоритъм от инструменти за минимизиране на 

негативните ефекти в регионалното развитие на страната ни. 

Той извежда акценти от теорията на районирането и пространствената 

трансформация на регионите през призмата на географския и системния 

подход и предлага варианти за разрешаване на конкретни регионални 

проблеми. 

Останалите публикации допълват научно-изследователския облик на 

кандидата. Тяхната апробация, както и списъкът на цитиранията, са аргумент 

за наличие на научни приноси на изследванията. 

4. Научни приноси  

Приемам автосправката за научните приноси на гл. ас. д-р Димитър 

Димитров. 

 Отделям специално внимание на обстоятелството, че е разработен 

авторски модел за изследване на пространственото развитие на транспортната 

инфраструктура.  

Особено приложно значение имат публикациите, в които кандидатът 

извършва типологизация на териториално-административните единици и 

обосновава рационален пространствен модел за развитието на транспортната 

инфраструктура. 

5. Преподавателска дейност 

Считам, че тя играе изключителна роля при оценката на кандидата за 

„доцент“, тъй като конкурсната длъжност изисква професионално и активно 

участие не само в научния, но и в образователния процес. 

Представената справка, фиксираща преподавателската ангажираност на 

гл. ас. д-р Димитър Тодоров Димитров  доказва съпричастността на кандидата 

към преподавателския живот на Геолого-географския факултет. 



Д-р Димитър Димитров води лекции и/или семинарни занятия по 

дисциплините „Основи на териториалната организация на стопанството“, 

„География на транспорта и икономическите връзки“, „Устойчиво развитие“, 

„Регионално развитие и местно самоуправление“, „Планиране и регионална 

политика“, „Инфраструктура и управление на територията“, а в периода 1994-

2016 г. - по „Социално-икономическа география на България“ в 

Педагогическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.  

Аудиторната му заетост надхвърля изискуемия норматив. 

Извъннаудиторната дейност се изразява в участие в катедрени и факултетски 

инициативи, ръководство на дипломанти, експертна дейност и пр. 

6.  Заключение 

Като отчитам спазването на всички изисквания по процедурата, научно-

изследователските резултати, преподавателската ангажираност и 

компетентност на кандидата, както и въз основа на личните ми впечатления, 

си позволявам да предложа на членовете на Научното жури да гласуват 

положително („ЗА“) присъждане на академичното звание „ДОЦЕНТ“ на 

Димитър Тодоров Димитров в  научна област 4.  Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (Социална 

и икономическа география – география на транспорта и комуникациите). 

 

 

28. 10. 2017                                  Проф. д-р Атанас Дерменджиев 

                                                                          

               


