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СТАНОВИЩЕ ЗА ДОЦЕНТ 4.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА, „ФИЗИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ И 
ЛАНДШАФТОЗНАНИЕ“, СУ, Г ГФ 

 
До: проф. д-р Асен Асенов  

Председател на научно жури, определено със Заповед 
№ РД 38-53/24.01.2022 г. 

на Ректора на СУ 
 
Приложено представям: СТАНОВИЩЕ 
 
По конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ по професионално 
направление 4.4. Науки за земята („Физическа география и ландшафтознание“), 
обявен за нуждите на Геолого-географския факултет (ГГФ) на СУ „Св. Климент 
Охридски“, катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда", обявен 
в ДВ, бр. №103/10.12.2021 г.  
с единствен кандидат гл. ас. д-р Димитър Желев Иванов 
 
Рецензент: проф. д-р Нели Стефанова Христова, професионално направление 4.4. 
Науки за Земята, СУ „Св. Климент Охридски“, ГГФ, катедра Климатология, хидрология 
и геоморфология 
 

Адрес и контакти: 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Катедра Климатология, хидрология и геоморфология 

1504 София, Бул. Цар Освободител,15. 
телефон: (+359 2) 9308 217 

Електронен адрес: nelly_hristova@gea.uni-sofia.bg 
 

Декларирам, че участието ми като рецензент не е в противоречие с 
изискването за липса на конфликт на интереси по смисъла на §1, т. 2а от 
допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ между мен и кандидата по конкурса и за мен 
не са налице ограниченията по чл. 33 от ЗРАСРБ.  

 
Становище е изготвено съобразно изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) (доп. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 
г.) Правилник за приложение на закона за развитие на академичния състав (ПП 
ЗРАСРБ) (изм. и доп. ДВ. бр.15 от 19 февруари 2019 г.), Правилник за условията и реда 
за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности на СУ „Св. 
Климент Охридски“ (изм. и доп. 26 май 2021 г.) 
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СТАНОВИЩЕ ЗА ДОЦЕНТ 4.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА, „ФИЗИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ И 
ЛАНДШАФТОЗНАНИЕ“, СУ, Г ГФ 

До Председателя на научно жури, 
определено със Заповед № РД 38-

53/24.01.2022 г. 
на Ректора на СУ 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА 
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ДОЦЕНТ“ 
 

СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Нели Стефанова Христова 

Относно  
ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЕМАНЕ НА 

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ 
в област на висше образование 4. Природни науки; 

професионално направление 4.4. Науки за Земята („Физическа география и 
ландшафтознание“), 

за нуждите на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“ 

по конкурс, обявен в Държавен вестник бр. №103/10.12.2021 г. 
с единствен кандидат, допуснат до участие в конкурса от комисията по 

допустимост на СУ, ГГФ – гл. ас. д-р Димитър Желев Иванов  

 

1. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА В КОНКУРСА (кариерен профил) 

Гл. ас. Димитър Желев Иванов завършва магистърска програма „Физическа 

география и ландшафтна екология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. През 2016 

г. получава свидетелство за научната степен „доктор“ (Диплома №СУ 2016-33). От 26 

октомври 2017 г. е главен асистент към катедра „Ландшафтна екология и опазване на 

природната среда" към ГГФ. Член е на управителния съвет на Национален 

университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ и на 

Изпълнително бюро на българско географско дружество (от 2016 г.), председател на 

младежка секция (2016–2019 г.). Ползва английски, испански и руски език. Компютърна 

грамотност Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Заключение по 1: Гл. ас. Димитър Желев Иванов отговаря на задължи-

телните условия по чл. 29, т. 1 и т. 2 от ЗРАСРБ, на чл. 60, т. 1 и т. 2 от ППЗРАСРБ 

и чл. 114 (1) т. 5 и 6 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности на СУ „Св. Климент Охридски“. 
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2. НАУЧНА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА 

2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПУБЛИКАЦИИТЕ ЗА КОНКУРСА 

Гл. ас. Димитър Желев представя за участие в конкурса списък с 38 научни труда: 

една книга; едно учебно помагало, 36 публикации, от които една публикация в книга, 

20 публикации в научни списания и 15 публикации в сборници.  

2.1.1. Книга „Природна география на континентите“ 

Книгата „Природна география на континентите“ НЕ отговаря на изискванията за 

монографичен труд, определен легално от Закона за развитието на академичния състав 

в Република България (ЗРАСРБ), – § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби (ДВ, бр. 30 от 

2018 г., в сила от 04.05.2018 г.): „Монография" е публикувано научно издание, което 

съдържа пълно и всестранно изследване на определен предмет, проблем или личност, 

написано от един или от няколко автори, придържащи се към един и същ възглед. 

Монографията е научен труд, който не повтаря или обобщава съществуващото знание, 

който има научен редактор и/или научни рецензенти, притежава ISBN и е в обем не по-

малък от 100 стандартни страници с 1800 знака на страница. Тя съдържа разгърнато 

съдържание, изчерпателна библиография, като в текста има позовавания на други 

научни трудове“. 

Книгата не отговора на три от изискванията: 

- Книгата не е публикувана; за конкурса е предоставена в *.pdf формат; 

- Книгата повтаря вече съществуващо знание; 

- В текста на книгата няма позовавания на други научни трудове; 

- Не е предоставен разделителен протокол, изискван по т. 5 от Забележки в 

Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и т. 6 от Допълнителни разпоредби на Правилник за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Заключение по 2.1.1: Книгата „Природна география на континентите“ НЕ 

отговаря на изискванията за монографичен труд и не дава възможност за 

присъждането на 100 точки по силата на Минимални национални изисквания. 

2.1.2. Научни публикации 

Прегледът на съдържанието на научните трудове показва, че публикации 10, 12, 

18, 37 и 38 (по номерацията от списъка публикации) не се отнасят към темата на 

обявения конкурс, поради което се изключват от рецензиране, но се приемат за научна 

активност. Научен труд №1 е идентичен по съдържание с научен труд №9, но публикуван 

на английски език и се отчита за една публикация. Посочените научни трудове с номера 

19, 28, 29 и 30 са публикувани в списания извън Националния референтен списък на 

съвременни български научни издания с научно рецензиране (публикуван на 

официалната страницата на НАЦИД1), т.е. не е спазена т. 3 от Забележки към ППЗРАСРБ, 

и не се отчитат в рецензията, както и не се оценяват с брой точки.  

Признавам 29 научни труда за участие в конкурса за заемане на научна длъжност 

„доцент“, в които Димитър Желев е единствен автор в три публикации (7, 8 и 21), първи 

 
1 https://nrs.nacid.bg/home 



 

4 
 

СТАНОВИЩЕ ЗА ДОЦЕНТ 4.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА, „ФИЗИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ И 
ЛАНДШАФТОЗНАНИЕ“, СУ, Г ГФ 

автор в седем научни публикации (2, 3, 4, 11, 17, 24 и 26), втори автор – в 16 научни труда, 

трети и пети автор в по една научна публикация. Приемам, че приносът на всички автори 

е равен, тъй като към материалите на конкурса не е приложен разделителен протокол 

между авторите на подадените публикации. Почти всички научни трудове, с изключение 

на един научен труд – №27 (в научно списание с SJR 0.205, Q3), са публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране (Таблица 1). 

Таблица 1 
Брой научни трудове по наукометрични показатели 

Място на публикуване Брой 
Самос-

тоятелни 
В 

съавторство 

Език 

Бълг. Англ. Руски 

Книга 1  1 1   

Научни списания 19 2 26 20 6 3 

в т.ч. в издания, реферирани и 
индексирани в световно-известни 

бази данни 

  1  1  

в нереферирани списания с научно 
рецензиране 

 2 25 16 2 1 

Научни сборници 9 1 6 6 4 2 

Общо 29 3 26 20 6 3 

 

Преобладаващият брой научни трудове – 70,9%, са публикувани на български език, 

шест научни труда – на английски език, три научни труда – на руски език. Единайсет от 

научните трудове са публикувани в сборници, а 20 научни труда – в научни списания. Пет 

от публикациите са отпечатани през 2011 г.(32, 33, 34, 35 и 36), две публикации – през 

2013 г. (30 и 31), две публикации – през 2014 г. (26 и 27), три публикации – през 2015 г. 

(23, 24 и 25), а две публикации – през 2016 г. (общо 14 научни труда), или преди 

годините, през която Димитър Желев получава свидетелство за научната степен 

„доктор“ и академичната длъжност „главен асистент“. Представянето на тези 

публикации не е релевантно за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент“. 

За времето от 2017 г. до 2022 г. са публикувани 15 научни труда.  

Заключение по 2.1.2: Научните публикации на гл. ас. Димитър Желев отговарят 
на националните минимални изисквания. 

 
2.2. АНАЛИЗ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ЗА КОНКУРСА  

Книгата „Природна география на континентите“ не съдържа собствени публикации 

и нови данни за континентите; не разкрива нова научна област на изследване; един от 

рецензентите няма доказани публикации на български език и не е предоставено 

свидетелство за ползване на български език (по Обща европейска референтна рамка за 

езиците – ОЕРР), което подлага на съмнение наличието на реална рецензия. В смисъла 

на посочените по-горе констатации, книгата „Природна география на континентите“ не 

може да бъде отнесена към научните приноси на кандидата. 

Представените за участие в конкурса научни публикации на гл. ас. Димитър Желев 
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са насочени към геохимични проучвания на почвите, ландшафтите и дънните речни 

отложения. Изследванията до 2016 г. обхващат преобладаващо районите на 

Старозагорското поле (17, 21, 22, 23, 31) и речния водосбор на р. Сазлийка (7, 13, 15, 19, 

25, 30) и повтарят в голяма степен резултатите от дисертацията на кандидата. Нови 

научни резултати дават геохимичните и екогеохимичните изследвания на почвите и 

ландшафтите в планински райони от страната ((2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 20, 28). 

Справката за научните приноси, направена от гл. ас. Димитър Желев, описва 

направените изследвания и повтаря в голяма степен приносите в дисертационния труд. 

В качеството на научен принос приемам новите сведения от геохимичните и 

екогеохимичните изследвания на почвите и ландшафтите в проучваните планини. 

2.3. НАУЧНА ДЕЙНОСТ – ЦИТИРАНИЯ 

Гл. ас. Димитър Желев представя 24 цитирания. Не се отчита цитиране под №1 по 

показател Д11, защото посочената книга не е монографичен труд. Не се присъждат точки 

на цитирания 13 и 14, защото се откриват в сборници от конференции, които не 

присъстват в Национален референтен списък на НАЦИД. За оценка се признават 21 

цитирания, разпределени по вид както следва: 

- В списания, индексирани в Web of Science и Scopus – 0 цитата  

- В нереферирани списания с научно рецензиране – 14 цитата 

- В книга – 7 цитата (от които 6 цитата в една книга) 

Преобладават цитиранията (79.1% от всички) от съавтори на кандидата, както и 

цитиранията (83.3%) през 2019, 2020 и 2021 г.  

Заключение па 2.3: Описаните цитирания не доказват убедително 

разпознаваемост на кандидата в научното пространство.  

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

Димитър Желев участва в обучението на студенти по няколкото учебни 

дисциплини. Справката за учебната заетост през последните три години показва учебно 

натоварване над нормата. Кандидатът е научен ръководител на две успешно защитени 

магистърски тези. 

Заключение по 3.5: Кандидатът има достатъчен преподавателски опит и 

способност за самостоятелна работа със студенти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гл. ас. Димитър Желев не отговаря на задължителното условие по показател В от 

минималните национални изисквания според чл. 24, т. 4 от Закон за развитието на 

академичния състав в Република България (доп. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.) за 

придобиване на академичната длъжност „доцент“. Препоръчвам на уважаемите 

членове на научното жури да не гласуват присъждане на академичната длъжност 

„доцент“ на гл. ас. Димитър Желев. Моят вот е отрицателен. 

13.04.2022 Рецензент 
 проф. д-р Нели Христова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
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