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по обявения в Д.В. бр. 36/14.04. 2020 г. конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по „Теория на възпитанието и дидактика  

(основи на природните и обществените дисциплини в начален етап на 

основната образователна степен)“  

област на висше образование 1. „Педагогически науки“ 

професионално направление 1.2. „Педагогика“   

с кандидат: ас. д-р Мариан Георгиев Делчев  

Рецензент: проф. к.п.н. Петър Диков  Петров – СУ „Св. Кл.Охридски“ 

Заповед № 1039 на Ректора на Тракийския университет 

Дом. адрес: София 1799 ж.к. „Младост- 2“, бл. 224 вх. 2 ет. 2 ап. 19 

джи-ес-ем: О879-27-39-15 petrofp@mail.bg 

 

1. Данни за конкурса 

            Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 36 от 14.04. 2020 г. от 

Тракийския университет за нуждите на Педагогическия факултет. 

Единствен кандидат е ас. д-р Мариан Георгиев Делчев. 

2. Описание на научната  и научно-приложната продукция на 

кандидата 

           Ас. д-р Мариан Георгиев Делчев  е представил списък на своите 

публикации, от който става ясно, че проблематиката на научната и научно-

приложната  му продукция е с широк диапазон (методика на 

педагогическите изследвания, проектиране и дизайн на електронни 

тестове, ключови компетентности, мултикултуризъм и образование, 

професионални (предметно-методически) компетенции, учебникарска 

литература и др.).   Тя включва 1 самостоятелна  монография ( № 3.1 от 

списъка) в качеството й на хабилитационен труд, 1 самостоятелна 

монография  по проблематиката на защитената от него през миналата 

година дисертация, 1 книга в съавторство (№ 5.1); 13 статии, от които на  6 
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от тях е единствен автор и 7 са  в съавторство. Съавтор е на 7 учебника по 

природознание, география на България, география и икономика, методика 

на педагогическите изследвания (електронен), на 9 учебни помагала. Има 7 

доклади в научни форуми, на 1 от които е единствен автор. Има и редица 

участия  в международни (6)  и национални (5) проекти. 

         Кандидатът   много коректно представя отделни списъци на 

публикациите си за придобиване на ОНС „доктор“, както и на 

публикациите си за участие в настоящия конкурс. За всички публикации в 

съавторство  е приложил разделителни протоколи.  Прави впечатление, че 

в  повече от публикациите съавтори му са авторитетни  автори. От 

приложените от него справки-декларации за изпълнение на минималните 

национални изисквания за ОНС „доктор“ и за академичната длъжност 

“доцент“ става ясно, че той има много по-голям брой точки от 

необходимите по всички показатели. Така например по група показатели 

„Г“ има 250 точки, по група показатели „Д“ - 90 точки, по група 

показатели “Е“ - 50 точки. 

 

3. Анализ на по-значимите публикации на кандидата.  Научни 

и научно-приложни приноси  

        Както е добре известно,     през последните две десетилетия на ХХI 

век се наблюдава интензивно развитие на класическата педагогика. В 

условията на нейната модернизация тя постепенно се превръща от 

предимно емпирична в системно-теоретична наука. Все по-широко 

приложение в общата дидактика и в частните дидактики, с основание 

постепенно превръщащи се в педагогики на обучението, намират 

изследователският подход, компетентностният  подход, синергетичният 

подход, дейностно-личностният подход и др. Личностно ориентираното 

обучение поставя учащия се в центъра на образователния процес при 



водещата роля на рефлексията и саморефлексията, на мотивацията в 

цялостната образователна дейност. 

        Основният предварителен  извод, който може да се направи е, че 

кандидатът е много продуктивен автор, който следи новостите в областта 

на педагогическата наука и по-конкретно в профила на обявения конкурс.  

Още в своята докторска дисертация, на която бях рецензент, той 

демонстрира завидни умения за приложение на компетентностния подход 

за развиване на картографската графската грамотност на студенти от 

педагогическите специалности.  

        Периметърът на  професионалните интереси на д-р Делчев показва 

ориентираност към актуални теми, с определена практическа полезност. 

Представените за конкурса публикации, според предложената от автора 

схема, могат да бъдат групирани в пет области: „Методика и технология на 

педагогическите изследвания“; „Дигитални компетенции на учителите“; 

„Развитие на професионални и ключови компетенции“; 

„Мултикултурализъм и образование“; „Проектната работа в 

образованието“.  

        В направление „Методика и технология на педагогическите 

изследвания“ - (статии №№ 6.1, 6.2, 7.7, 7.8.), университетски учебник 

„Методика на педагогическите изследвания – електронен учебник за 

студенти и учители“ (20.1) и учебно помагало за студенти (21.1) авторът е 

успял да заяви и собствено разбиране за теоретично и съдържателно 

конструиране на инструменти за педагогическа диагностика на знания, 

умения, компетенции  в образованието. Те са изведени върху основата на 

теоретични постановки и самостоятелни експериментални изследвания.  

          В направление „Дигитални компетенции на учителите“ 

публикациите на д-р Делчев покриват дефицити, свързани с формирането 

на професионални компетенции у студентите и учителите за прилагането 



на ИКТ в диагностичните процедури - ключов фактор в академичното 

обучение на студентите. В експерименталната дейност е проявена 

изследователска коректност, изведени са зависимости, предимства и 

недостатъци на дистанционната и смесената форми на обучение, което е 

актуално, особено в съвременната ситуация. Прилежащите в това 

направление публикации са полезни за педагогическата практика, 

доколкото носят идеи за обогатяването й. Направлението включва три 

публикации (монография, представена като хабилитационен труд и две 

статии), свързани с изясняване на феномена на дигиталната компетенция 

на учителите в контекста на DigiCompEdu при тяхната професионална 

подготовка в академична среда. 

         В направление „Развитие на професионални и ключови 

компетенции“ акцентът е поставен върху анализиране и обобщение на 

възможностите за развитие на професионалните предметно-методически 

компетенции на бъдещите учители. В монографията (5.1, 2020, 

разработена върху дисертационния труд на кандидата) се разглеждат 

същността и особеностите на функционалната и комплексна картографска 

грамотност.  Описани са основните съставляващи на картографската 

грамотност, нивата и развитието им. На основата на експериментални 

данни са изведени и обяснени спецификите на развитието на 

картографската грамотност на студенти от педагогически специалности на 

Педагогически факултет при Тракийски университет. В статия (7.9 - 2019) 

се описва потребността от разработване на структурно-функционален 

дидактически модел на специализиращо професионално обучение. В 

модела се анализира състоянието и се моделират възможностите за 

развитие на комплексната картографска грамотност на студентите и за 

овладяване на методиката за формиране на картографска грамотност у 

учениците в началния етап на обучение. Друга статия (6.3 – 2020) 



представя проучване на менталните карти за ориентиране в 

пространството на селището на студенти от две педагогически 

специалности по две учебни избираеми дисциплини на базата на 

визуализирани от тях ментални карти на „обитаваното пространство“. Към 

това направление могат да се причислят още две статии (№№ 7.1 и 7.2). 

        В направление „Мултикултурализъм и образование“ се включват 

две публикации, свързани с изясняване феномена мултикултурализъм в 

неговите идеологически, политически и емпирични образователни 

измерения. Приносите на изследователската работа се състоят в 

колективната монография (4.1 – 2012 г.) - един от относително малкото 

научно-концептуални опити в България по разкриване на специфичността 

на съвременните мултикултурни общества. Осъществено е теоретико-

емпирично изследване за диагностика на толерантните нагласи в сферата 

на междуетническите отношения у бъдещи педагози – студенти от 

педагогическите специалности, особеностите на които се разглеждат като 

важна предпоставка за прилагането на мултикултурния подход в 

образованието. Статия (7.5 – 2012) конкретизира и разширява направените 

в монографията изводи. 

         В направление „Проектна работа“ (в образованието) рефлектира 

опитът на ас. д-р Делчев от участието му в международни, национални и 

университетски проекти, през призмата на личния практически опит на 

кандидата, натрупан чрез участието му в редица международни проекти - 

REKS, BulRMCNet, U*Night по FP 6 и др.. Представени са два материала, 

единият (7.2. – 2005 г.) от които описва предварителната подготовка, хода 

и резултатите от семинар „Професия учен”, като част от „Информационно 

рали” по проект FP 6 – REKS „Учени в европейското общество на 

знанието”. Във втория материал (7.4 - 2012) се описва прилагане на добри 

практики за разработването на педагогически модел, свързан с развитието 



на ключовите компетентности „Математическа грамотност“ и 

„Предприемачество“ при 11-13-годишни ученици. Те демонстрират 

гъвкавост, предприемчивост, отговорност към изучаването на 

икономически категории (терминологични и условни), както и 

положителна динамика в индивидуалните им позиции за планиране и 

управление на личните приходи.  

       Оценка на основните научни приноси на кандидата.  

        Кандидатът е представил справка за 11 цитирания на монографии и 

статии. Добро впечатления прави, че повечето от отчетените цитирания са 

основно от признати автори и са в монографии и колективни томове с 

научно рецензиране, в педагогически списания и в международни 

конференции и конгреси. 

        Посоченото досега ми позволява да подчертая, че цялостната 

научна продукция  на ас. д-р М. Делчев по безспорен начин 

демонстрира постепенното му израстване като много добър учен-

изследовател и творец, който на практика реализира съвременната 

концепция за новата култура на учене (LWL), съчетаваща 

компетентностния и когнитивистичния подходи.  

     Всички посочени научни и научно-приложни приноси са лично дело на 

кандидата. Негови публикации са цитирани многократно.   По показател 

“Д“ на МНИ той е постигнал общо 90 точки.  

      Нямам съществени бележки  и препоръки към ас. д-р М. Делчев  по 

отношение на неговите публикации. Той е доказан и признат 

специалист в своята област.   

       Научната продукция, предоставена за участие в конкурса не 

съдържа съществени слабости, които да омаловажат нейните 

достойнства. Като препоръка мога да отбележа разграничаване на 



авторския принос при работата по колективните статии и 

монографии. 

4. Заключение. 

       Въз основа на анализа на цялостната научна и научно-

приложна продукция, на богатия му професионален опит, на ярко 

изразеното качество иновативност,  аз ще гласувам с „да“, като 

приканвам   всички други членове на Научното жури да гласуват с 

положителен вот за присъждане на академичната длъжност 

„доцент“ на ас. д-р Мариан Георгиев Делчев. 

     Напълно съм убеден, че уважаемите членове на  Научно жури 

трябва да предложим  на членовете на Факултетния съвет на 

факултета по педагогика  гл. ас. д-р  Мариан Георгиев Делчев  бъде 

избран на академична длъжност „доцент“ в професионално 

направление 1.2. „Теория на възпитанието и дидактика  (основи на 

природните и обществените дисциплини в начален етап на 

основната образователна степен)“  

                                                        

                                                            РЕЦЕНЗЕНТ: ................................. 

                                                              (проф. к.п.н. Петър Петров )            

 

 

                                                         

 

 

 

                                



R E V I E W 

 
Regarding the competition for holding the higher academic post of  

Associate Professor in  

Higher Education Area 1. Pedagogical Sciences,  

Professional Field 1.2. Pedagogy,  

Science Specialty Theory of Upbringing and Didactics (basics of natural 

and social subjects at the initial stage of primary education),  

announced in the State Gazette, issue 36 of 14.04.2020.  

Applicant: Chief Assistant Marian Georgiev Delchev, PhD. 

Member of the Academic Board and Assessor: Prof. Petar Dikov Petrov, 

PhD - Sofia University St. Kliment Ohridski, Professional Field 1.2. 

Pedagogy  

Order № 1039 by Rector of Thracian University.  

Home address: Sofia 1799, Mladost-2, bl.224, entr.2, floor 2, fl.19;  

            GSM: 0879-27-39-15; petrofp@mail.bg 

 

 

1. Data for the competition 

 

The competition was announced in the State Gazette, issue 36 of 14.04. 

2020 by the Thracian University for the needs of the Faculty of Pedagogy. The 

only candidate is Chief Assistant Professor Marian Georgiev Delchev, PhD. 

 

 

2. Description of the applicant science and research applied output  

Chief Assistant Professor Marian Georgiev Delchev, PhD has presented a 

list of publications, pointing out to a wide range of scientific and research-
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applied issues (methods of pedagogical research, design and development of e-

tests, key competences, multiculturalism and education, professional (subject 

and methodological) competences, textbooks, etc.). One single-authored 

monograph (№ 3.1 from the List) is included, presented as a habilitation thesis, 

one single-authored monograph on the topic of his dissertation paper defended 

last year, 1 co-authored book (№ 5.1); 13 articles, 6 of which are single-authored 

and 7 co-authored. He is a co-author of 7 textbooks in natural sciences, 

geography of Bulgaria, geography and economics, methods of pedagogical 

research (e-edition), 9 workbooks. The List shows 7 papers presented at 

scientific forums, 1 of which is single-authored. He has also participated in a 

number of international (6) and national (5) science projects. 

The applicant has very correctly presented separate lists of publications: 

one for earning the doctoral degree and the other for participation in this 

competition. He has attached formal statements where co-authors clearly 

identify the submitted paragraphs to the collective papers. It is noteworthy that 

in most of the publications the co-authors are well-recognised personalities. The 

presented by the applicant Declarations for the implementation of the minimum 

national requirements for holding the doctoral degree and the academic post of 

Associate Professor show that he has collected more than the required number 

of points for all indicators. For example, there are 250 points in G Indicator, 90 

points in D Indicator and 50 points in E Indicator. 

 

 

3. Analysis of the applicant significant publications. Scientific and 

research-applied contributions 

 

As we all know, in the last two decades of the XXI century there has been 

an intensive development of classical pedagogy. Subjected to the terms of 

modernization, it has gradually turned from a predominantly empirical to a 



system-theoretical science. The research approach, the competence approach, 

the synergetic approach, the activity-and personality-oriented approach, etc. are 

finding wider and wider application in general didactics and in private didactics, 

reasonably and eventually turning into pedagogies of education. Personality-

oriented learning puts the student at the center of the educational process as 

reflection, self-reflection and motivation are playing the leading role in the 

overall educational activity. 

A preliminary conclusion could have been drawn so far that the applicant 

is a very productive author who follows the latest developments in the field of 

pedagogical science and in particular in the field of the announced competition. 

Already in his doctoral dissertation, of which I was a reviewer and assessor, he 

has demonstrated incredible skills for applying the competency approach for the 

development of students cartographic literacy in pedagogical courses. 

The perimeter of Dr. Delchev's professional interests shows an orientation 

towards current topics, with a certain practical usefulness. The publications 

submitted for the competition and chosen by the author, can be grouped in five 

areas: “Methods and Techniques in Pedagogical Research”; “Digital 

Competences For Teachers”; “Development of Professional and Key 

Competences"; “Multiculturalism and Education”; “Project Work in Education”. 

In the area of Methods and Techniques in Pedagogical Research (articles 

№№ 6.1, 6.2, 7.7, 7.8.), university textbook "Methods of pedagogical research - 

electronic textbook for students and teachers" (20.1) and Student Book (21.1) 

the author has managed to state his own understanding of the theoretical and 

substantive construction of tools for pedagogical diagnosis of knowledge, skills 

and competencies in education. They are derived on the basis of theoretical 

formulations and independent experimental research. 

In the area of Digital Competences for Teachers Dr. Delchev's 

publications cover voids related to the formation of professional competences 

for students and teachers in ICT application in diagnostic procedures - a key 



factor in students academic training. In the research carried out, experimental 

correctness is evident, dependencies, advantages and disadvantages of the 

distance and blended learning are brought out, which is modern and 

contemporary, especially in the current situation. The related publications are 

useful for pedagogical practice insofar as they bring new ideas to enrich it. The 

direction includes three publications (a monograph presented as a habilitation 

thesis and two articles) related to clarifying the phenomenon of digital 

competence of teachers in the context of DigiCompEdu in their professional 

training in an academic environment. 

In the area of Development of Professional and Key Competences the 

emphasis is placed on analyzing and summarizing the opportunities for 

development of professional subject and methodological competences in future-

to-be teachers. The monograph (5.1, 2020, devoted for his research work in the 

applicant dissertation) examines the nature and features of functional and 

complex cartographic literacy. The main components of cartographic literacy, 

their levels and development are described. Based on experimental data, 

particulars and fine points in the development of students cartographic literacy 

in pedagogical courses at the Thracian University, Faculty of Pedagogy are 

derived and explained. The article (7.9 - 2019) describes the needs to develop a 

structural-functional didactic model of specialized vocational training. The 

model analyzes the situation, perceives opportunities for the development of 

complex cartographic literacy among students as well as strategies for mastering 

the methods to build and enhance cartographic literacy among young students at 

the initial stage of primary education. Another article (6.3 - 2020) presents a 

study of mind maps for orientation in  the settlement, the locality of students 

from two pedagogical courses in two elective academic disciplines on the basis 

of visualized mental maps of the "inhabited space". Two more articles can be 

assigned to this topic area (№№ 7.1 and 7.2). 



The area of Multiculturalism and Education includes two publications 

related to clarifying the phenomenon of multiculturalism in its ideological, 

political and empirical educational dimensions. The contributions of the research 

work consist in the collective monograph (4.1 - 2012): one of the relatively few 

attempts in Bulgaria to develop scientific concepts revealing the peculiarities of 

modern multicultural societies. A theoretical and empirical study has been 

caried out to diagnose tolerant attitudes in the field of inter-ethnic relations in 

future-to-be teachers, namely students of pedagogical courses, the features of 

which are considered an important prerequisite for the application of the 

multicultural approach in education. Article (7.5 - 2012) specifies and expands 

the conclusions drawn in the monograph. 

The area of Project Work (in education) reflects Delchev’s experience in 

his participation in international, national and university projects, through the 

prism of the applicant personal practical experience, gained in the participation 

in a number of international projects - REKS, BulRMCNet, U*Night on FP 6, 

etc. Two papers are presented, one (7.2. - 2005) of which describes the 

preliminary preparation, the course and results of the seminar  on The Profession 

of a Scientist, as part of the "Information Rally" on project FP 6 - REKS 

"Scientists in the European Knowledge Society". The second paper (7.4 - 2012) 

describes the application of good practices for the development of a pedagogical 

model related to the development of key competences in Mathematical Literacy 

and Entrepreneurship in 11-13-year-old students. The latter demonstrate 

flexibility, entrepreneurship, responsibility for the study of economic categories 

(terminology and conditions), as well as positive dynamics in their individual 

positions for planning and managing personal income. 

 

4. Evaluation of the applicant main science contributions  

 



The candidate has submitted a reference of 11 citations on monographs 

and articles. It makes a good impression that most of the reported citations are 

mainly by recognized authors and are in monographs and collective volumes 

with scientific review, in pedagogical journals and in papers at international 

conferences and congresses. 

The aformentioned allows me to emphasize that the overall science 

output of Assistant Professor M. Delchev, PhD undoubtedly demonstrates 

his gradual growth as a very good scientist-researcher and creator, who in 

practice realizes the modern concept of the new culture of learning 

(Lifewide Learning, LWL). combining competence and cognitive 

approaches. 

All scientific and research-applied contributions, pointed above, are the 

applicant personal work. His publications have been cited many times. For D 

Indicator in Minimum national requirements, he has scored a total of 90 points. 

I have no significant remarks and recommendations to Assistant 

Professor M. Delchev, PhD regarding his publications. He is a proven and 

recognized specialist in his field. 

The scientific production submitted for participation in the 

competition does not contain significant weaknesses that would diminish its 

merits. As a recommendation I suggest author's contribution be separated 

and specifically mentioned in authorship statement regarding collective 

works, co-authored articles and monographs. 

 

4. Conclusion 

 

Based on the analysis of the overall scientific and research-applied 

output, the applicant rich professional experience, the pronounced quality 

of innovation, I will vote positively, inviting all other members of the 



Scientific Jury to vote in favour of Assistant Professor Marian Georgiev 

Delchev, PhD to hold the academic post of Associate Professor. 

I am fully convinced that the esteemed members of the Scientific Jury 

must propose to the members of the Faculty Council of the Faculty of 

Pedagogy that Chief Assistant Professor Marian Georgiev Delchev, PhD 

should be elected for the academic post of Associate Professor in the 

professional field 1.2. Pedagogy, science specialty Theory of Upbringing and 

Didactics (basics of natural and social subjects at the initial stage of 

primary education). 

 

 

       Reviewer and Assessor: 

                                Prof. Peter Petrov, PhD/ 

 


