
ДО  

НАУЧНО ЖУРИ  

определено със Заповед РД 38-53/24.01.2022 г.  

на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от 

Доц. д-р Биляна Богомилова Борисова, катедра „Ландшафтна екология и 

опазване на природната среда”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”  

по конкурс за „доцент“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята 

(Физическа география и Ландшафтознание), обявен в ДВ бр. 103 от 10.12.2021г. 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на решение на Научно жури на 

заседание от 24 февруари 2022 г., в съответствие с изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България – ЗРАСРБ, Правилника за приложението 

му (ПП ЗРАСРБ, ДВ от 19.02.2019 г.) Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ (последно изменен и допълнен с решения на Академичния съвет от 

26 май 2021 г.). 

 

Данни за конкурса и за кандидата 

По обявения от СУ „Св. Кл. Охридски” конкурс за доцент по професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (Физическа география и Ландшафтознание), обявата за 

който е публикувана в ДВ бр. 103 от 10.12.2021, документи за участие са подадени от 

един кандидат – гл. ас. д-р Димитър Желев Иванов. 

Димитър Желев е главен асистент в катедра „Ландшафтна екология и опазване на 

околната среда“ на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. В периода 

2012-2014 той е редовен докторант към същата катедра. Придобива образователна и 

научна степен „доктор” (Физическа география и Ландшафтознание) през септември 2014 

г. Възпитаник е на Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св.Климент 

Охридски“ (бакалавърска и магистърска степен), където придобива и професионална 

квалификация „Учител по география“. В периода 2011-2014 задълбочава практическите 

си педагогически умения като част от екипа на Американския колеж в София. През 2018 

година в качеството си на пост-докторант е стипендиант на Геолого-географски факултет 

по ННП „Млади учени и постдокторанти“. От 2016 г е член на изпълнителното бюро на 

Българско географско дружество. Главен редактор е на географски образователен сайт 

www.geograf.bg и съорганизатор на научно-популярни събития, сред които Български 

географски фестивал (от 2015 и понастоящем). Автор е на учебници и учебни помагала 

по География и икономика за основното и средно образование.  

http://www.geograf.bg/


 

Съответствие с минималните национални изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ 

Прегледът на предоставената авторска справка и придружаващите я материали ми 

дава основание да посоча, че кандидатурата на доктор Димитър Желев отговаря на 

минималните изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“. Справката 

отразява сума от 599,4 точки, формирани от резултати в пет групи показатели, спрямо 

минималните изискуеми 400 точки (Правилник за прилагането на ЗРАСРБ на Софийски 

университет „Св.Климент Охридски“). Отсъства доказано по законоустановения ред 

плагиатство в научните трудове. Спазено е и изискването на ЗРАСРБ по отношение на 

необходимия трудов стаж.  

  

Изисквания, свързани с научноизследователската дейност на кандидата 

За участие в конкурса за главен асистент д-р Желев е представил 38 публикации, 

в т.ч.: 1 монография (в съавторство), 1 публикация в издание, индексирано и реферирано 

в базите данни WoS и Scopus, 35 публикации в неиндексирани издания с научно 

рецензиране и 1 учебно помагало (отново в съавторство). Самостоятелните разработки 

са 5, а останалите 33 са в съавторство, като в 15 от тях кандидатът е първи автор. Около 

20% от научната продукция е на английски език. Основната част от научните публикации 

е в утвърдени за специализирания профил на научното направление национални издания 

– Годишник на СУ „Св.Климент Охридски“, Известия на Българското географско 

дружество и списание „Проблеми на географията“. Представена е справка за 

цитиранията. Не се откриват такива в реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни. 

Авторската справка представя разгърната формулировка на приноси, където 

откроявам и приемам следните научни активи:  

1. Изясняване на закономерности в геохимичния фон на съвременните 

ландшафти в България и на Балканския полуостров  

2. Геохимични изследвания на почви и дънни отложения като индикатори за 

състоянието на комплексните природни системи. Резултатите способстват 

реализацията на геоекологичен мониторинг в практиката, и в частност, така 

необходимите параметри на проектиране на актуална хоризонтална 

мониторингова структура. 

 

Познавам Димитър Желев в качеството си на негов преподавател, както от 

бакалавърската, така и от магистърската програма на обучение в Геолого-географски 

факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски“, а след 2014 година и като 

негов колега в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната  среда“. Д-р 

Желев се отличава със силна мотивация, целеустременост и отдаденост в 

утвърждаването на значението на географско образование и на предимствата на 

интердисциплинарното обучение на студенти по география и сродни специалности въз 



основа на пълноценно интерпретиран богат фактологичен материал за географското 

пространство.  

 

Препоръки 

Позволявам си да препоръчам разширяване на сътрудничеството в научните 

изследвания с интердисциплинарни екипи и увеличаване на публикационната активност 

в тематични англоезични издания, които да подпомогнат за задълбочаване и 

надграждане на изследователските му търсения и за придобиване на разпознаваемост 

всред специализираните научни среди. Такава непосредствена възможност виждам в 

ясно заявения изследователски интерес към биогеохимичните проучвания. Последното 

би било сериозен изследователски актив в ориентирани към практиката анализи на 

урбанизирани ландшафти и на присъщите им ландшафтни функции и услуги. 

 

Заключение 

Кандидатурата на гл.ас. д-р Димитър Желев отговаря на условията и реда за 

придобиване на академичната длъжност „доцент“, разписани в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности на СУ „Св.Климент Охридски“. На това основание изказвам 

положителното си становище – Димитър Желев Иванов ДА ЗАЕМЕ академичната 

длъжност „ДОЦЕНТ” в професионалното направление 4.4. Науки за земята, научна 

специалност Физическа география и Ландшафтознание. 

 

 

 

 

Гр. София Член на научното жури: 

17 април 2022 г. Доц. д-р Биляна Борисова 

 


