СТАНОВИЩЕ
По конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент”, професионално направление
4.4 Науки за земята; научна специалност „Физическа география и ландшафтознание“,
обявен в ДВ, бр. 103/10.12.2022 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Геолого-географски факултет
Кандидат: гл. ас. д-р Димитър Иванов Желев
Член на научно жури: проф. д-р Стоян Недков, Национален институт по геофизика,
геодезия и география - БАН

По обявения конкурс за доцент като единствен кандидат участва гл. ас. Димитър
Иванов Желев от катедра “Ландшафтна екология и опазване на природната среда” на
Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. По
процедурата са спазени всички изисквания на Закона за развитие на академичния
състав, 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“.
Кратка биографична справка за кандидата
Димитър Желев е роден през 1986 г., завършил е Геолого-географски факултет
на СУ “Св. Климент Охридски” през 2009 г. със степен магистър. От 2014 г. работи
като главен асистент в катедра “ Ландшафтна екология и опазване на природната
среда” на Геолого-географски факултет. През 2016 е защитил докторска степен по
специалност „Физическа география и ландшафтознание“ с дисертационен труд на тема
„Съвременни ландшафти и антропогенизация в басейна на р. Сазлийка“. От 2020г. е
член на управителния съвет на Национален университетски център „Геопространствени
изследвания и технологии“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Основател и главен редактор на географски образователен портал Географ.БГ.
Участвал е експертни групи към държавни институции има участие като автор или
съавтор в 42 научни статии, няколко учебници и учебни пособия. Основната научна
дейност на кандидата е в следните тематики: геохимия на ландшафтите, антропогенно
ландшафтознание, геоекологичен мониторинг и природозащитно дело.
Изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на
академична длъжност Доцент
Кандидатът е представил авторска справка за изпълнение на минималните
национални изисквания, според която по група показатели „А“ има 50 т. (при

необходим минимум от 50т.), по група показатели „В“ 100 т. (при необходим минимум
100т.), по група показатели „Г“ 373,4т. (при необходим минимум 200т.), по група
показатели „Д“ 56 т. (при необходим минимум 50т.), по група показатели „Е“ 20 т. (за
академична длъжност доцент няма минимален критерий по тази група показатели).
Преподавателска дейност
Димитър Желев има 8 годишен преподавателски стаж в катедра “Ландшафтна
екология и опазване на природната среда”, където води бакалавърски и магистърски
курсове по дисциплините Ландшафтно картиране и картографиране, Геохимия на
ландшафтите, Геофизика на ландшафтите, Антропогенно ландшафтознание,
Геоекологичен мониторинг и природозащитно дело, Приложно ландшафтознание и
екологични експертизи, Ландшафтно планиране и управление, Глобални и регионални
проблеми на устойчивото планиране, Приложно почвознание.
Научно-изследователска дейност
За участие в конкурса кандидатът е представил 38 научни публикации, от които
една попада в „категория 3“ от националните изисквания като хабилитационен трудмонография, една в „категория 4“ от националните изисквания за реферирани и
индексирани издания в световноизвестни бази данни (Web of Sciences и Scopus), 35 в
„категория 8“ за научни публикации в нереферирани издания с научно рецензиране, от
които 17 в научни списания и 18 в сборници от научни конференции. Публикациите
обект на рецензиране се разпределят както следва: 26 са на български език, 7 на
английски език и 2 на руски език; 32 публикувани в България и 6 в чужбина; 5 са
самостоятелни, 9 в съавторство като водещ автор и 23 като съавтор. Представени са 24
цитирания, всички са от български автори в нереферирани издания.
Научните приноси в публикациите са обобщени в представената справка в три
групи: 1) Научно-теоретични; 2) Приноси с практико-приложен характер; 3) Приноси с
научно-педагогически характер. В първата група с посочени седем приноса, като
основната част от тях се отнасят към ландшафтно-геохимичните изследвания на тежки
метали в почви и дънни отложения. Към втората група са представени три приноса,
които също са свързани с ландшафтно-геохимичните изследвания и касаят конкретни
приложни аспекти на тези изследвания.
Критични бележки и препоръки
Представената като монографичен труд „Природна география на континентите“
има повече образователен отколкото научен характер. Разработката има безспорни
достойнства свързани със систематизацията и обобщението на огромен по обем
физикогеографски материал и неговата съвременна интерпретация, което както
авторите подчертават „ще бъде изключително полезно за усвояване на нови знания от
обучаващите се студенти … „. Приемам я с определени резерви за научна монография

най-вече поради липсата на ясни критерии за разграничаване на научна монография от
университетски учебник.
Научните постижения на кандидата са публикуван основно в издания от научни
форуми и в списания, които нямат импакт фактор и не са индексирани в световните
бази данни Scopus и Web of Science. В цялата научна продукция има само една статия в
списание индексирано Scopus, което е твърде скромно за доцент от Софийски
университет. Позволявам си да препоръчам в бъдещата си работа да насочи
публикуването на научните си постижения към такива списания, което ще даде
възможност за разпространение на приносите му сред световната научна общност и ще
разшири кръга на цитиращите автори.
Заключение
Анализът на научно-изследователската дейност показват, че кандидатът има
натрупан научен и научно-практически материал, демонстриран в публикациите в
областта на ландшафтно-геохимичните изследвания. Представените материали по
конкурса доказват компетентността на кандидата в областта на научната специалност
по обявения конкурс. Познавам лично Димитър Желев като всеотдаен университетски
преподавател и ентусиазиран популяризатор на науката. Въпреки изказаните резерви и
критични бележки, считам че Димитър Желев има сериозен научен потенциал и
неговото хабилитиране ще бъде от полза за развитието на Геолого-географски
факултет. Ще гласувам за това той да заеме академичната длъжност „Доцент” в СУ
„Св. Климент Охридски“ по професионалното направление на обявения конкурс.
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