
СТАНОВИЩЕ 
за конкурс за академичната длъжност “Доцент” по професионално направление 4.4. Науки 

за Земята /Геоморфология и палеогеография/, обявен в ДВ,  
бр. 100/15.12.2017 г. 

кандидат: гл. ас. д-р Ахинора Балтакова 
от проф. дн Христо Пимпирев, 

Геолого-географски факултет, СУ „Св, Климент Охридски“ 
 

Становището е възложено на основание на Заповед на Ректора на СУ «Св. Кл. 
Охридски»  № РД-38-153/21.02.2018 г. и решение на заседанието на научното жури от 
28.02.2018 г. и е в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав 
в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРАСРБ). 

В конкурса за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.4. 
Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография), обявен за нуждите на СУ „Св. Климент 
Охридски“, ГГФ, катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ в ДВ брой 100/15 
декември 2017 г., единствен участник е гл. ас. д-р Ахинора Георгиева Балтакова, която 
отговаря на условията за кандидатстване за академичната длъжност "доцент" според чл. 105 
на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в СУ. Всички нормативни изисквания по процедурата са спазени. 

 
Гл. ас. Ахинора Балтакова e защитила докторска дисертация през юли  2011 г. и 

работи в СУ „Св. Климент Охридски“ като асистент и главен асистент по Геоморфология от 
2011 г. до сега. 

 
Д-р Ахинора Балтакова е автор или съавтор на 39 научни публикации, от които 1 

монография, 3 глави от монографии, 4 публикации в списания с импакт фактор, 9 в 
реферирани издания, 1 в нереферирано списания, 10 в сборници от конференции в България 
и чужбина, 9 разширени резюмета и 2 абстракта, публикувани в сборници от конференции.  

За участието в настоящия конкурс за доцент гл. ас. Балтакова е представила 25 
научни публикации, а именно: 1 монография, 3 участия (глави) в монографии, 4 публикации 
в списания с импакт фактор, 9 публикации в реферирани списания, 4 публикации в 
сборници от конференции и 4 публикации в сборници с разширени резюмета от 
конференции. Всички публикации, с изключение на една, са в съавторство, което отразява 
работата на кандидата в научни колективи по значими в нейната научната област тематики. 
11 от публикациите са на български език, 13 са на английски език и 1 на руски. Прави добро 
впечатление сравнително големият дял на публикациите на чужд език, което е признак за 
стремеж към споделянето на научните резултати с международната аудитория.  

Работата на гл. ас. д-р Ахинора Балтакова е с теоретично и научно-приложно 
значение по едни от най-актуалните геоморфоложки направления във връзка с 
изследванията на глобалното затопляне. Изследването на динамиката на геоморфоложките 
процеси в студени територии – Антарктика и високопланинските територии в България дава 
ценна информация, която е с международно значение. Глобалните климатични промени 
провокират и интереса й към рисковите процеси и към промените на географската среда в 
миналото.  

Научните публикации на д-р Балтакова са актуални и отразяват нейните 
изследвания, свързани с: динамика на съвременните екзогенни процеси; изменение на 
палеогеографската среда през холоцена (от късноледниково време до днес) и рискови 
геоморфоложки процеси. 



С участието си в международни проекти и програми (работна група към 
Международната асоциация на геоморфолозите, програма COST, Университетската агенция 
по франкофония), Ахинора Балтакова е позната сред международната научна общност, 
работеща в областта на геоморфологията. 

Общия импакт фактор на публикациите, представени от кандидата е 2.952. С най-
висок ранг е публикация в списание Quaternary International, с IF 2.199, приета за печат в 
срока за рецензиране на научната работа (Volume 470, Part A, 15 March 2018, Pages 109-11).  

Относно цитиранията на публикациите на кандидата, установените от автора 
цитирания са 30. Справката от Университетска библиотека при СУ показва 1 цитиране в 
Web of Science и 3 цитирания в Central and Eastern European Online Library. Индексираните 
публикации са 4, а отразените в библиотечни каталози – 17.  

Учебно-преподавателската дейност на гл. ас. д-р Ахинора Балтакова напълно 
отговарят на изискванията за кандидатурата за хабилитиран преподавател. Тя води лекции и 
упражнения по редица геоморфоложки дисциплини от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ в 
специалностите География и Геология. Била е научен ръководител на 3-ма дипломанти, от 
които 1 успешно защитил магистърска степен. Обучава чуждестранни студенти по програма 
Еразъм. 

На базата на представената за конкурса документация, както и въз основа на 
личните ми впечатления от работата на гл. ас. Ахинора Балтакова на Българската база в 
Антарктика, считам че тя е млад, интелигентен и отговорен колега, който работи сериозно и 
задълбочено и има потенциал за бъдещо развитие. Без съмнение тя отговаря на 
изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“. Давам положителна оценка на 
работата на кандидата и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да препоръчат 
на Факултетния съвет на Геолого-географски факултет да избере гл. ас. д-р Ахинора 
Балтакова за академичната длъжност “доцент” в СУ “Св. Климент Охридски”, по 
професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография).  

 
 

Дата: 24.04.2018 г.     Подпис: 
       Проф. дн Христо Пимпирев 

 
 


