
РЕЦЕНЗИЯ 

на представените трудове за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност ДОЦЕНТ  в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика  - Теория на възпитанието и 

дидактика (основи на природните и обществените дисциплини в началната 

училищна степен) обявен  в ДВ.,  бр. 36/14.04.2020 г.   и   преобявен в бр. 

42/12.05.2020 г.   от Тракийски университет – Стара Загора 

 

Рецензент: проф. дн Елка Кирилова Янакиева 

 

I.  Кратки биографични данни за кандидата 

Ас. д-р по теория на възпитанието и дидактика Мариан Георгиев Делчев е 

единствен участник в конкурса.  Той  е завършил висшето си образование 

(приравнено към магистър) в СУ „Климент Охридски“, Геолого-географски 

факултет, специалност география и втора специалност френски език (1986). През 

1990 г., след усешно издържан конкурс, постъпва на работа като преподавател 

по методика на обучението по география към  ИПКУ „Анастасия Тошева“ – 

Стара Загора (1990 - 2012). В периода от 1990-1992 г. е специализирал в областта 

на актуалните проблеми на методиката на обучението по география в ЦИУУРК  

към СУ „Климент Охридски“  (сега Департамент за информация и 

усъвършенстване на учителите). 

През периода 1986-1987 г. кандидатът  работи в сферата на туристическото 

обслужване (“ТК „Пампорово“), а през 1987 – 1989 като учител и учител по 

география и френски език в прогимназиален етап. Това са години, през които той 

натрупва разнообразен педагогически опит, диагностицира слабите места в 

методиката на обучението (теория и практика) и задълбочава своите знания по 

психология на развитието и в сферата на функционалните особености на 

педагогическото взаимодействие. 

През периода 04.2018 г. – 09.2019 г. кандидатът,  под научното ръководство 

на доц. д-р Ваня Атанасова Иванова, е разработил и успешно е защитил 

дисертация на тема „Развиване на картографската грамотност на студентите от 



педагогическите специалности“ (Диплома № 0174/17.09.2019 от Тракийски 

университет – Стара Загора). 

От  1990 г. ас. д-р Мариан Делчев работи  в Тракийски университет – Стара 

Загора.  

II. Характеристика на научната и научно-приложната продукция 

на кандидата 

От справката за изпълнение на минималните  национални изисквания 

(Заключителни разпоредби по Правилника за прилагане на закона за развитие на 

академичния състав, обн. ДВ, бр.56/2018 г.) за заемане на академичната 

длъжност  доцент се вижда, че научната дейност на ас. д-р Мариан Делчев 

отговаря на изискуемия минимум по групите от показатели както следва:  по 

група  А – 50 т. (при изискване 50 т.)  В – 100 т. (при минимум 100 т.),  Г – 250,9 

т. (при минимум 200 т.) , по група Д  - 90 т. (при минимум 50 т.), по  група Е -  50 

т (няма изискване). Представена е справка за изпълнение на допълнителни 

показатели: разработени лекционни курсове в направлението – 6, участие с 

доклади в международни научни форуми в чужбина – 2, членство в редакционни 

колегии на научни списания – 2, частия в международни проекти – 6, участия в 

национални проекти – 5. 

При оценката на съответствието на д-р Мариан Делчев за академичната 

длъжност доцент ще взема предвид  неговото цялостно научно творчество, но ще 

рецензирам основно трудовете му, които  са от неговия постдокторантски 

период. 

III. Основни приноси в научната, научно-приложната и 

преподавателска дейност на кандидата  

• Хабилитационният труд на ас. д-р Мариан Делчев е в областта на 

информационно-комуникативните технологии. В него той доказва, че 

тяхното грамотно, системно и последователно използване в учебния процес е 

детерминантен фактор на цялостното развитие на познавателната сфера на 

учениците и студентите. Кандидатът за доцент е надраснал общите традиционни 

твърдения, че основни за обучителя са процесите на организация и 

интерпретация на познавателното съдържание в информационно-



комуникативното пространство. Създадена е цялостна двупосочна система, в 

която е показано постъпателно, стъпка по стъпка, как обучителят реорганизира 

познавателното съдържание, интерпретира го и го оформя така, че да се 

възприеме от обучавания системно-структурно, в хармония със собствения 

ритъм и темп на разбиране и осмисляне. Обучаваният, намиращ се в дигитална 

среда, реализирана в съответствие  с научно-приложната концепция и 

практическата рецептура на ас. д-р Мариан Делчев, развива своята когнитивност 

на базата на разгръщането на самоконтрола и формирането на волевите 

механизми на поведението.  Доказано е, че чрез прилагания модел за въвеждане 

на информационно-комуникативните технологии пасивните обучавани се 

превръщат в активни: конкурират се и се сравняват със самите себе си, 

проявяват здрава самооценка, самоконтролират се, радват се на своите 

постижения, прогнозират какво следва да правят в зоната на своето близко 

развитие и знаят до къде искат да стигнат, изменят своето Аз.  В контекста на 

тези анализи д-р Мариан Делчев прецизира понятията професионални 

компетенции и педагогически компетенции.  

Делчев, М. (2020) Проектиране и дизайн на електронни тестове (в обучението на 

студенти от педагогически специалности), Ст. З., “Кота“,ISBN: 978-954-305-543-2 

 

• В своя постдокторантски период ас. д-р Мариан Делчев продължава 

да разработва идеите си за картографската грамотност съотносително с 

професионалните изискания към развитието на студентите от педагогическите 

специалности. Той утвърждава тезата, че учителят, за да може да развива 

определени способности в своите ученици, трябва сам да ги притежава.  Ас. д-р 

Мариан Делчев диагностицира точките на съприкосновение (в процеса на 

педагогическото взаимодействие) между учителя и ученика, в  които 

картографската грамотност е условие за нормална комуникация и представлява 

съществено оръдийно средство за отразяване и разбиране на действителността. 

Новият акцент в конепцията на ас. д-р Мариан Делчев за картографската 

грамотност отразява разбирането за знаковата функция на човешкото съзнание – 

картата се възприема като система от знаци и отношения между тях,  служещи за 

обмен на информация и за индиректно общуване. Ас. д-р Мариан Делчев е 



извършил семиотичен анализ на географските карти като учебно средство и като 

модел на географската действителност.  

Делчев, М. (2020) Картографска грамотност – същност, специфика, развитие, 

2020, Ст. З., “Кота“, 144 стр. ISBN: 978-954-305-541-8, COBISS.BG-ID – 39032328 

Делчев М. (2019) Структурно-функционален дидактически модел за развиване на 

картографската грамотност и за формиране напрофесионална предметно-

методическа компетенция на студенти от педагогически специалности, В:/ 

Професионално образование, годинаXXI, книжка 3, 2019 - НИОН „Аз-буки“, ISSN 

1314–8567 (Online) ISSN1314–555X (Print), 2019, COBISS.BG-ID – 1560950996 

 

• Оригинален е приносът на д-р Мариан Делчев в разработването на 

педагого-технологичен модел имащ за свой предмет подготовката на студентите 

за създаване и прилагане на ментални карти в процеса на обучаващото 

педагогическо взаимодействие. Така, както е конструиран от ас. д-р Мариан 

Делчев,  той винаги е творчески и емоционално привлекателен, защото разчита 

на собствената активност на обучавания.  Този принос е особено важен, защото 

децата от предучилищна и начална училищна възраст възприемат създаването на 

тези нелинейни схеми във вид на ментални карти като играта.  

Делчев М. (2020) Проучване на способността за опериране с образи на 

пространството на обитаваната среда (ментална карта) на студенти от 

педагогически специалности, В:/„Химия. Природните науки в образованието“ -НИОН 

„Аз-буки“, Volume 29, Number 3, 2020. 

 

• Приносите на ас. д-р Мариан Делчев в областта на методиката и 

технологията на педагогическите изследвания обхващат различна проблематика 

и се отнасят както към теорията, така и към практиката (в съавторство)1. Като 

методологически детерминанти тук се проявяват основни педагогически 

концепции за учебното съдържание, за професионалната готовност за дейност, 

за интердисциплинарната връзка между дидактиката на висшето образование и 

социалната педагогика. Основните подходи, приложени от гледна точка на 

философията като цяло и наукознанието в частност, са системно-структурния и 

системно-функционалния. В съответствие с тях са представени диагностичните 

процедури, критериите и показателите, начините за измерване, обсъждането на 

получените резултати. 

 
1 Приемам, че приносите на кандитата са равностойни във всички публикации в 

съавторство – в съответствие с подписаните разделителни протоколи. 



Петрова В., Ц. Каснакова, М. Делчев и др. (2013) Теоретико-приложни проблеми 

на конструирането на тест за национално външно оценяване по човекът и 

обществото за 4. клас, В:/ „Педагогика“, COBISS.BGID- 260093156, с. 810 – 824 

Петрова В., М. Делчев, (2019) Изследване визията на студенти педагози относно 

ролята на изучаването на сезонните изменения за изграждане основите на 

природонаучното образование в I – IV клас, В:/„Химия. Природните науки в 

образованието“ - НИОН „Аз-буки“ ISBN - 0861 – 9255   (Print) 1313 – 8235 (Online), 

2019, COBISS.BG-ID-1560954580 

 

•  Направен е опит да се изясни природата на феномена 

мултикултурализъм от гледна точка на неговите същностни 

идеологически, политически и емпирични измерения. Той се основава на 

тезата за водещата роля на толерантните нагласи в сферата на етническите 

отношения. В проведените емпирични изследвания ас. д-р Мариан Делчев и 

неговите съавтори споделят схващането за особената значимост на 

индивидуалните измерения на толерантността (а не на стихийно-груповите, 

които в ситуация на масова проява снижават критичността на мисленето и 

притъпяват неговата рационалност). Това налага прецизирането, разширяването 

и акцентуването на нови елементи от професиограмата на учителя, който следва 

да проявява емпатия спрямо всеки ученик. Става ясно, че в професиограмата 

следва да  се включат и нови елементи (в тези части, които касаят личните 

качества и нравствеността на учителя).  

Лавренцова, Е., Ж. Янкова, М. Делчев (2012) Мултикултурализъм  и образование, 

ТрУ – ДИПКУ, Ст. Загора, 141 с. ISBN: 978-954-691-073-8,  COBISS.BG-ID-1247043556 

Лавренцова, Е., М. Делчев (2012) Толерантни нагласи в областта на  

междуетническите  отношения В:/ „Годишник на Педагогически факултет, т.  11”, – 

Стара Загора., с.78-108, COBISS.BG-ID-1245689828 

 

IV.  Значимост на приносите за науката и практиката.  

Теоретичните приноси на д-р Мариан Делчев са проверени 

експериментално, доказани са  и се състоят в следното: 

• Направен е принос в теорията за прилагането на информационно-

комуникативните технологии в областта на висшето образование на основата на 

осъществяването на  пряка връзка и с началното училище. Това е обосновано 

като част от професионалните компетенции на детския и на началния учител и с  

оглед на това е променена концепцията за професионалното им обучение и 

развитие.  



• Променен е възгледът за съдържанието и специфичните функции на 

програмните системи и  учебно-познавателните комплекси за детската градина 

началното училище. Промяната е  от гледна точка на въвеждането на 

първоначални географски знания, формиране на географски представи и понятия 

и развитие на географско мислене. Усвояването на географските теми се 

разглежда като път за формиране и на знаковата функция на съзнанието и 

разгръщането на хуманитарна ценностна ориентация към заобикалящия  свят.  

• Разработена е теорията и методиката за прилагане на ментални карти в 

обучението на децата от началното училище и в професионалната подготовка на 

студентите по предучилищна и начална училищна педагогика.  

• Променен е възгледът за теорията и методиката на педагогическите 

изследвания като е прецизиран теоретичният подход към тях; обуславено е и 

създаването на нов, оригинален инструментариум за извършването на 

диагностика на различини педагогически явления и процеси.  

• Особеният принос на мултикултуралните изследвания е в това, че 

толерантността (като интенция на мултикултурността) обосновано и 

закономерно се свързва с професионалната реализация в образователната сфера. 

Практико-приложните приноси на  д-р Мариан Делчев частично са 

проверени в условията на извънредна епидемична обстановка, в която 

обучението „лице в лице“ изцяло отпада и на преден план излиза 

дистанционното обучение.  Доказателство да приложимостта им е тяхното 

внедряване в педагогическата практика (в Тракийския университет и на 

държавно равнище), а така също и тяхната цитируемост.  Основното съдържание 

на практико-приложните приноси се състои в следното:  

• Съставена е, апробирана е и е въведена в практиката цялостна  и стройна 

педагогическа технология за формирането на професионалните компетенции на 

студентите от педагогическите специалности за разработването (дизайн и 

създаване) и прилагането на  електронни тестове.  

• Разработени са и се използват в практиката на Тракийски университет – 

Стара Загора  електронни дидактическите тестове, които са синхронизирани и 

хармонизирани с обучението „лице в лице“;  



•   Създаден е педагого-технологичен модел за съставяне на ментални 

карти и е конструиран практико-приложен алгоритъм за използването им в 

процеса на педагогическото взаимодействие в контекста на урока.  

• Конструиран е тест за национално външно оценяване (в съавторство) по 

„Човекът и обществото“ 4 клас, който е оценен положително и се използва от 

Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното обучение. 

• Разработено е електронно институционално портфолио за тема 

„Социална педагогика“ върху адаптирана софтуерна платформа.  

• Създаден е информационно-комуникативен инструментариум за 

диагностициране на толерантните нагласи в сферата на междуетническите 

отношения (от гледна точка на мултикултуралния подход в образованието). 

V. Документите и материалите представени от ас. д-р Мариан Делчев 

отговарят на всички изисквания Във връзка с нормативната уредба, специално на 

„Закон за развитие на академичния състав в Република България“ и правилника 

за прилагането му. в публикуваните трудове не открих плагиатство и 

нарушаване на чужди авторски права.  

VI. Преподавателска дейност 

От представената автобиографична справка се вижда, че  ас. д-р Мариан 

Делчев   преподава „Методика на обучението по Околен свят“, „Човекът и 

обществото“, „Човекът и природата“, Формиране на картогафска грамотност в 

начален етап на обучението“, „Природна география на България“, „Социална и 

икономическа география на България“, Методика на организацията и 

провеждането на учебните екскурзии в начален етап на обучението“.  Д-р 

Мариан Делчев е ръководил и преддипломен стаж на студенти от специалност 

„Предучилищна педагогика с  чужд език“ и „Начална училищна педагогика с 

чужд език“.  

VII. Критични бележки и препоръки. 

Направеният от мен анализ на научните изследвания и приноси на ас. д-р 

Мариан Делчев ми дават основание да направя някои препоръки.  

На първо място необходимо е да се засили психологическата 

интерпретация на информационно-комуникативните образователни технологии 



и да се установи как чрез тях може да се влияе положително върху 

индивидуалното развитие на обучаваните и тяхната мотивация за учене и 

саморазвитие. Особено това се отнася до изясняването на психологическите 

рискове и осигуряването на профилактика на възникването и нарастването на 

компютърната тревожност, нарушаването на нормалните граници на 

общуването, възникването на компютърна зависимост.  

На второ място, картографската грамотност следва да се свърже с такива 

фундаментални страни на познавателните процеси като пространственото 

въображение и практическото мислене, а така също и с  се развиват качествата 

на ума  (критичност, широта и дълбочина на мисленето, пластичност).  

   Заключение 

След извършеното от мен рецензиране на предложените  трудове, изказвам 

пред уважаемите членове на научното жури своята цялостна положителна 

оценка. Препоръчвам на почитаемото научно жури да предложи на 

Факултетния съвет на Педагогическия факутет към Тракийски университет -  

Стара Загора да одобри и избере ас. д-р Мариан Георгиев Делчев за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  - Теория 

на възпитанието и дидактика (основи на природните и обществените 

дисциплини в началната училищна степен). 

 

7.08.2020                                                  Рецензент: 

                                                                            Проф. дн Елка Янакиева 
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IV. Brief biographical data about the candidate 

Assistant-Professor Marian Georgiev Delchev, PhD in Theory of Education and 

Didactics, is the only participant in the competition. In 1986, he graduated from Sofia 

University "Kliment Ohridski", Faculty of Geology and Geography, majoring in 

geography and a second major in French (his higher education is equivalent to a 

master’s degree). In 1990, after he won a competition, he started working as a lecturer 

in the methodology of teaching geography at the Institute for Teacher Training 

"Anastasia Tosheva" - Stara Zagora (1990 - 2012). In the period from 1990 to 1992 he 

specialized in the field of current issues of the methodology of teaching geography at 

CIUURK at Sofia University "Kliment Ohridski" (now Department of Information and 

Teacher Training). 

During the period 1986-1987 the candidate worked in the field of tourist services 

(TC "Pamporovo"), and from 1987 to 1989 as a teacher of geography and French in 

junior high school. In this period, he gained valuable pedagogical experience, 

diagnosed weaknesses in teaching methodology (theory and practice) and broadened 

his knowledge of developmental psychology and in the field of functional features of 

pedagogical interaction. 

During the period 04.2018 - 09.2019 the candidate, under the scientific guidance 

of Assoc. Prof. Dr. Vanya Atanasova Ivanova, presented and successfully defended a 



dissertation on "Development of cartographic literacy of students in pedagogical 

specialties" (Diploma № 0174 / 17.09. 2019 from the Thracian University - Stara 

Zagora). 

Since 1990, Assistant Professor Dr. Marian Delchev has been working at the 

Thracian University - Stara Zagora. 

V. Characteristics of the scientific and scientific applied research works 

of the candidate 

From the reference for fulfillment of the minimum national requirements 

(Final provisions under the Regulations for application of the law for development of 

the academic staff, promulgated in the State Gazette, issue 56/2018) for holding the 

academic position of associate professor, it is seen that the scientific activity of 

Assistant-Professor Dr. Marian Delchev meets the required minimum for the groups of 

indicators as follows: in group A - 50 points (with a requirement of 50 points), in 

group B - 100 points (with a minimum of 100 points), in group D - 250.9 points (with 

a minimum of 200 points), in group E - 90 points ( with a minimum of 50 points), in 

group F - 50 points (no requirements). A reference for implementation of additional 

indicators is presented: development of lecture courses in the field - 6, presentation of 

scientific papers in international scientific forums abroad - 2, membership in editorial 

boards of scientific journals - 2, participation in international projects - 6, participation 

in national projects - 5. 

In assessing the suitability of Dr. Marian Delchev for the academic position of 

associate professor, I will take into account his overall scientific work, but I will 

review mainly his works from his postdoctoral period. 

VI. Main contributions in the scientific, scientific applied and teaching 

activity of the candidate 

• The habilitation work of Assistant Professor Dr. Marian Delchev is in the 

field of information and communication technologies. He proves that the 

competent, systematic and consistent use of information and communication 

technologies in the learning process is a determinant of the overall development of the 



cognitive sphere of pupils and students. The candidate for associate professor has 

outgrown the general traditional statements that the main processes for the trainer are 

the processes of organization and interpretation of the cognitive content in the 

information-communicative space. A complete two-way system has been created, 

which shows gradually, step by step, how the trainer reorganizes the cognitive content, 

interprets it and shapes it so that it is perceived by the learner systematically, in 

harmony with their own rhythm and pace of understanding and reasoning. The student, 

located in a digital environment which is realized in accordance with the scientific-

applied concept and practical guidance of Assistant Professor Dr. Marian Delchev, 

develops his cognition based on the development of self-control and the formation of 

volitional mechanisms of behavior. It has been proven that through the applied model 

for introduction of information and communication technologies the passive learners 

become active: they compete and compare with themselves, show strong self-esteem, 

self-control, enjoy their achievements, predict what they should do in the zone of their 

close development and they know how far they want to go, they change their Self. In 

the context of these analyzes, Dr. Marian Delchev clarifies the concepts of 

professional and pedagogical competencies. 

Delchev, M. (2020) Planning and design of electronic tests (in the training of students in 

pedagogical specialties), St. Z., Kota, ISBN: 978-954-305-543-2 

• In his postdoctoral period, Assistant Professor Dr. Marian Delchev 

continues to develop his ideas for cartographic literacy in relation to the professional 

requirements for the development of students in pedagogical specialties. He argues 

that in order to develop certain abilities in his students, the teacher must possess them 

himself. Asistant Professor Dr. Marian Delchev diagnoses the points of contact (in the 

process of pedagogical interaction) between teacher and student, in which points 

cartographic literacy is a condition for normal communication and is an essential tool 

for reflecting and understanding reality. The new emphasis in the concept of Assistant 

Professor Dr. Marian Delchev on cartographic literacy reflects the understanding of 

the sign function of human consciousness - the map is perceived as a system of signs 

and relationships between them, serving for information exchange and indirect 

communication. Assistant Professor Dr. Marian Delchev has performed a semiotic 



analysis of geographical maps as a teaching tool and as a model of geographical 

reality. 

Delchev, M. (2020) Cartographic literacy - essence, specificity, development, 2020, St. 

Z., “Kota”, 144 pages ISBN: 978-954-305-541-8, COBISS.BG-ID – 39032328 

Delchev M. (2019) Structural-functional didactic model for the development of 

cartographic literacy and for the formation of professional subject-methodological 

competence of students from pedagogical specialties, In: / Vocational education, year XXI, 

book 3, 2019 - NION "Az-buki", ISSN 1314–8567 (Online) ISSN1314–555X (Print), 2019, 

COBISS.BG-ID - 1560950996 

• Dr. Marian Delchev makes a significant contribution to the development of 

a pedagogical-technological model with the subject of preparing students for the 

creation and application of mental maps in the process of teaching pedagogical 

interaction. Thus, as constructed by Assistant Professor Dr. Marian Delchev, it is 

always creative and emotionally attractive because it relies on the learner's own 

activity. This contribution is particularly important because preschool and primary 

school children perceive the creation of these nonlinear schemes in the form of mental 

maps such as play. 

Delchev M. (2020) Study of the ability to operate with images of the living space 

(mental map) of students from pedagogical specialties, In: / „Chemistry. Natural Sciences in 

Education "-NION" Az- buki ", Volume 29, Number 3, 2020. 

• The contributions of Assistant Professor Dr. Marian Delchev in the field of 

methodology and technology of pedagogical research cover various issues and relate 

to both theory and practice (co-authored)2. The main pedagogical concepts for the 

educational content, for the professional readiness for activity, for the interdisciplinary 

connection between the didactics of higher education and social pedagogy are 

manifested here as methodological determinants. The main approaches applied from 

the point of view of philosophy in general and science in particular are system-

structural and system-functional. In accordance with them, the diagnostic procedures, 

the criteria and indicators, the ways of measurement, the discussion of the obtained 

results are presented. 

 
2 I accept that the candidate's contributions are equal in all co-authored publications - in accordance with the 

signed separation protocols. 



Petrova V., Ts. Kasnakova, M. Delchev et al. (2013) Theoretical and applied problems 

of the construction of a test for national external assessment of man and society for 4th grade, 

In: / "Pedagogy", COBISS.BGID- 260093156, pp. 810 – 824 

Petrova V., M. Delchev, (2019) Study of the vision of pedagogical students regarding 

the role of studying the seasonal changes in building the foundations of science education in I 

- IV grade, In: / „Chemistry. Natural Sciences in Education "- NION" Az-Buki "ISBN - 0861 - 

9255 (Print) 1313 - 8235 (Online), 2019, COBISS.BG-ID-1560954580 

• An attempt has been made to clarify the nature of the phenomenon of 

multiculturalism in terms of its essential ideological, political and empirical 

dimensions. It is based on the thesis of the leading role of tolerant attitudes in the field 

of ethnic relations. In the conducted empirical research, Assistant Professor Dr. Marian 

Delchev and his co-authors share the notion of the special significance of the 

individual dimensions of tolerance (and not of the spontaneous-group ones, which in a 

situation of mass manifestation reduce the critical thinking and dull its rationality). 

This requires refining, expanding and emphasizing of new elements of the teacher's 

professional profile, who should show empathy for each student. It is clear that new 

elements should be included in the professional profile (in those parts that concern the 

personal qualities and morals of the teacher). 

Lavrentsova, E., J. Yankova, M. Delchev (2012) Multiculturalism and Education, TrU - 

DIPKU, St. Zagora, 141 pp. ISBN: 978-954-691-073-8, COBISS.BG-ID-1247043556 

Lavrentsova, E., M. Delchev (2012) Tolerant attitudes in the field of interethnic 

relations In:/ "Yearbook of the Faculty of Pedagogy, vol. 11", - Stara Zagora., pp.78-108, 

COBISS.BG-ID-1245689828 

IV.  Significance of contributions to science and practice. 

The theoretical contributions of Dr. Marian Delchev have been tested 

experimentally, proven and consist of the following: 

• A contribution has been made in the theory for the application of information 

and communication technologies in the field of higher education on the basis of the 

implementation of a direct connection with the primary school. This is justified as part 

of the professional competencies of the child and the primary teacher and in view of 

this the concept of their professional training and development has been changed. 

• The view of the content and specific functions of the program systems and the 

educational-cognitive complexes for the kindergarten of the primary school has been 

changed. The change is in terms of the introduction of initial geographical knowledge, 



the formation of geographical ideas and concepts and the development of geographical 

thinking. The acquisition of geographical topics is seen as a way to form the sign 

function of consciousness and the development of humanitarian value orientation to 

the surrounding world. 

• The theory and methodology for the application of mental maps in the 

education of primary school children and in the professional training of students in 

preschool and primary school pedagogy have been developed. 

• The view of the theory and methodology of pedagogical research has been 

changed by refining the theoretical approach to them; the creation of a new, original 

toolkit for diagnosing various pedagogical phenomena and processes is also 

conditioned. 

• The special contribution of multicultural research is that tolerance (as an 

intention of multiculturalism) is justifiably and naturally associated with professional 

realization in the field of education. 

The practical and applied contributions of Dr. Marian Delchev have been 

partially tested in the conditions of an extraordinary epidemic situation, in which the 

training "face to face" is completely eliminated and distance learning comes to the 

fore. The proof of their applicability is their implementation in pedagogical practice (at 

the Thracian University and at the state level), as well as their citation. The main 

content of the practical and applied contributions consists of the following: 

• A complete and streamlined pedagogical technology for the formation of the 

professional competencies of the students from the pedagogical specialties for the 

development (design and creation) and the application of electronic tests has been 

compiled, tested and introduced in practice. 

• Electronic didactic tests, synchronized and harmonized with the training "face 

to face", have been developed and are used in the practice of the Thracian University - 

Stara Zagora. 

• A pedagogical-technological model for compiling mental maps has been 

created and a practical-applied algorithm for their use in the process of pedagogical 

interaction in the context of the lesson has been constructed. 



• A test for national external assessment (co-authored) in "Man and Society" for 

4th grade has been constructed, which has been assessed positively and is used by the 

Center for Control and Evaluation of the Quality of School Education. 

• An electronic institutional portfolio on the topic of “Social pedagogy” has 

been developed on an adapted software platform. 

• An information and communication tool has been created for diagnosing 

tolerant attitudes in the field of interethnic relations (from the point of view of the 

multicultural approach in education). 

VII. The documents and papers presented by Assistant Professor Dr. Marian 

Delchev meet all the requirements in connection with the legislation, especially the 

Law on the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the 

regulations for its implementation. In the published works I did not find any 

plagiarism or copyright infringement. 

VI. Teaching activity. 

From the presented autobiographical reference it can be seen that Assistant 

Professor Dr. Marian Delchev teaches "Methodology of teaching in Environment", 

"Man and society", "Man and nature", Formation of cartographic literacy in the initial 

stage of training, "Natural Geography of Bulgaria ”,“ Social and Economic Geography 

of Bulgaria ”, Methodology of the organization and conducting of the study excursions 

in the initial stage of the training“. Dr. Marian Delchev has also supervised 

undergraduate internships for students majoring in "Preschool pedagogy with a foreign 

language" and "Primary school pedagogy with a foreign language." 

VIII.  Critical remarks and recommendations. 

My analysis of the scientific research and contributions of Assistant Professor 

Dr. Marian Delchev gives grounds for the following recommendations. 

First, it is necessary to strengthen the psychological interpretation of information 

and communication educational technologies and to establish how they can positively 

influence the individual development of students and their motivation for learning and 



self-development. In particular, this refers to clarifying the psychological risks and 

providing prevention of the occurrence and increase of computer anxiety, violation of 

the normal boundaries of communication, the emergence of computer addiction. 

Second, cartographic literacy should be associated with such fundamental aspects 

of cognitive processes as spatial imagination and practical thinking, as well as with the 

development of the qualities of the mind (criticality, breadth and depth of thinking, 

plasticity). 

 

   Conclusion 

After my review of the proposed works, I express to the esteemed members of 

the scientific jury my overall positive assessment. I recommend that the esteemed 

scientific jury propose to the Faculty Council of the Faculty of Pedagogy at the 

Thracian University - Stara Zagora to approve and elect Assistant Professor Dr. 

Marian Georgiev Delchev to hold the academic position of "Associate Professor" 

in higher education 1. Pedagogical Sciences, professional field 1.2. Pedagogy - 

Theory of education and didactics (basics of natural and social sciences in primary 

school). 

 

07 August 2020                                                  Reviewer: 

                                                                            Prof. Elka Yanakieva, DSc 


