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СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Николай Сашков Цанков 
Факултет по педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, 

 
включен в състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 
по Теория на възпитанието и дидактика (основи на природните и обществените 
дисциплини в началната училищна степен), област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.2. Педагогика, обявен за нуждите на Педагогически 
факултет, Тракийски университет - Стара Загора в ДВ бр. 36/14.04.2020 г. (42/12.05.2020 г.) 
 
Настоящото становище е разработено съгласно изискванията на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България, Правилник за прилагане на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България, Правилник за развитие на академичния състав в 
Тракийски университет – Стара Загора и в изпълнение на Заповед на Ректора № 1039/05.05.2020 
г.  
 

1. Данни за кандидата  
 
В настоящия конкурс участва един кандидат: ас. д-р Мариан Георгиев Делчев, 

завършил висшето си образование през 1986 г. в Софийски университет „Климент Охридски“, 
Специалност „География” с квалификация „географ, учител по география, специалист по 
териториална организация на туризма и отдиха“ и втора специалност „учител по френски език“. 
В периода 1990-1992 година провежда специализация „Актуални проблеми на методиката на 
обучението по география“. Същият притежава образователна и научна степен „доктор“ по 
Теория на възпитанието и дидактика, Диплома № 0174/17.09.2019 г., присъдена след защита на 
дисертационен труд на тема: „Развиване на географската грамотност на студентите от 
педагогическите специалности“.  

Кандидатът заема длъжността учител по география и френски език в СОУ „Св. княз 
Борис І“ - Асеновград (1987–1989) и преподавател в Департамент за информация и повишаване 
на квалификацията на учителите, гр. Стара Загора (1990–2012). От 20.02.2012 година д-р 
Мариан Делчев е асистент в Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора.  

Научните интереси на кандидата в продължение на дългогодишния му опит като 
изследовател и преподавател са в области като: (1) Обучение по природни и обществени науки, 
(2) Методика на педагогическите изследвания, (3) Тестология, (4) Формиране и развитие на 
картографска грамотност и ключови компетентности, (5) Мултикултурализъм и образование. 

  
2. Количествено-качествена определеност и анализ на научноизследователската 

продукция на кандидата за участие в конкурсната процедура 
 
В количествено отношение научно-изследователската продукция, с която ас. д-р 

Мариан Делчев участва в настоящия конкурс, включва: 
 

Монографии (1 самостоятелна и 1 в съавторство) 2 

Книга публикувана на базата на защитен дисертационен 
труд (с ясно изразен монографичен характер) 

1 

Учебници и учебни помагала 2 

Научни публикации/статии в списания и публикации на 
доклади в сборници (вкл. в чужбина) (6 самостоятелни и 7 в 
съавторство) 

13 
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В предложения за рецензиране монографичен труд (посочен като хабилитационен) 
„Проектиране и дизайн на електронни тестове (в обучението на студенти от 
педагогически специалности)“, ISBN: 978-954-305-543-2 (2020), се открояват следните 
основни резултати: (1) характеризирано е мястото на педагогическата диагностика и 
тестологията в обучението на студентите от педагогическите специалности; (2) разработени са 
елементи от технология за приложение на информационните и комуникационните технологии 
в диагностичните процедури (като е разгледано конкретно софтуерно решение, чрез неговите 
предимства и недостатъци), (3) дефинирани са особеностите при проектирането на електронни 
тестове, като е представен авторски дизайн за това, (4) разработен е авторски модел за смесено 
обучение в проектиране на електронни тестове. Трудът се отличава с прецизна обработка на 
данните от емпиричното изследване и е синергетично съсредоточие на добри технологични 
решения за създаване на електронни тестове и обработката на резултатите от тях. 

В монографичния труд в съавторство „Мултикултурализъм и образование“, ISBN 
978-954-691-073-8, (2012) са анализирани и представени задълбочено различни отправни точки 
за дефиниране на мултикултурализма чрез цяла палитра от понятийни и терминологични 
уточнения. С изключителна стойност са направените образователни проекции на феномена с 
уточняване на контекстите на разбирането му и възможностите на образованието за отваряне 
на неговите политически и идеологически граници чрез диагностициране на толерантните 
нагласи в сферата на междуетническите отношения у бъдещи педагози – студенти от 
педагогическите специалности –  като предпоставка, трасираща пътя за прилагането на 
мултикултурния подход в образованието.  

В книгата, базирана на дисертационния труд „Картографска грамотност – 
същност, специфика, развитие“, ISBN: 978-954-305-541-8 (2020), която е с подчертан 
монографичен характер, в достатъчна дълбочина и пълнота е анализиран проблемът за 
картографската грамотност, като всичко това, базирано на компетентен оценъчен обзор и 
теоретичен анализ, в следствие на който са направени редица съществени сравнения, 
обобщения и понятийно-терминологични уточнения, които представляват конкретни научно-
теоретични приноси. Изследването води до позиционирането на картографската грамотност в 
системата от професионални компетенции на учителя, нормативното и определяне като 
основание за търсенето на дидактическа конкретизация и методическите възможности за 
нейното формиране и развиване. Предложеният концептуален модел е значимо авторско 
постижение, който е конституиран прецизно и в същото време достатъчно отворен, което 
гарантира възможността за непрекъснатото му надграждане и усъвършенстване в технологичен 
план. 

Статиите – 13 на брой, от които 7 в съавторство (придружени с разделителни 
протоколи), разкриват доста богата палитра от проблемни полета, голяма част от които в 
областта на конкурса за „доцент“, което позиционира д-р Мариан Делчев като изследовател в 
области като: формиране и развитие на компетентности, обучение по природни и обществени 
науки в началния етап на основната образователна степен, проектирате на дидактически 
тестове и дизайн на електронни тестове, методика на педагогическите изследвания и същност 
на диагностичните процедури.  

Представените за рецензиране статии покриват минималните изисквания по 
показателите в група Г, като тук са необходими известни уточнения. Две от статиите, посочени 
като реферирани и индексирани в световните бази, всъщност не са такива, защото в посочените 
години списанията на са били включени в базите Web of Science и/или Scopus. Две от статиите 
са под печат, но са безспорно авторски и разглеждащи актуални проблеми, свързани с 
подготовката на педагогически специалисти. Изследванията са направени с голям контингент 
субекти, което гарантира достоверност на направените изводи.  

Представената справка за цитиранията (11 на брой) не отразява в пълнота всички 
забелязани цитирания в системите за проследяване, но предоставя набор, който удовлетворява 
изискуемия минимум по показателите от група Д от минималните национални изисквания за 
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заемане на академични длъжности. Представени са и цитирания, които не са включени в 
обхвата на минималните изисквания и са в източници, които не са предмет на следене.  

Кандидатът представя и доказателства, които не се изискват за заемане на длъжността 
„доцент“, включени в група Е от показатели, като например: участие в национални научни и 
образователни проекти, които са в полето на актуалните проблеми в науките за образованието. 
Депозирани са и учебник и учебно помагало за участие в конкурса, които са от безспорна полза 
за обучението на студентите.  

Налични са и доказателства за съответствие и с допълнителните изисквания, предвидени 
в Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет – Стара Загора 
(група Ж), свързани с разработване на учебни програми/водени учебни дисциплини в 
образователни и квалификационни форми, участие с доклади в международни научни форуми, 
членство в редакционни колегии, както и участието в университетски проекти, финансирани 
чрез различни източници.  

Налице е изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на 
академичната длъжност „доцент“, както и на допълнителните изисквания, предвидени в 
правилника на Тракийски университет, като д-р Мариан Делчев предоставя и допълнителни 
доказателства, които са в подкрепа на неговата кандидатура и го определят като изследовател 
и преподавател с разностранни научни интереси. 

 
3. Научни приноси  

 
Научните приноси на ас. д-р Мариан Делчев са с ясно изразен както теоретичен, така и 

практико-приложен характер, обогатяващи теорията и практиката в предметното поле на 
неговите изследователски търсения, а именно: 

1. Разработен е концептуален модел на картографската грамотност на студентите от 
педагогическите специалности, като същата е операционализирана и позиционирана в 
системата от професионални компетенции на бъдещите учители.  

2. Надградена е съществуващата теория за дидактическите тестове, като е доказана ролята 
на електронните тестове и възможностите за прилагането им в условията на смесено 
обучение на студенти от педагогическите специалности чрез серия от експериментални 
проучвания, както и в контекста на реализиране на диагностични процедури в системата 
на училищното образование. 

3. Направен е систематичен анализ на тестирането и на тестовете като инструменти за 
диагностика оценка в различни образователни контексти и с различни контингенти лица. 

4. Намерени са основания за усъвършенстване процеса на теоретично и съдържателно 
конструиране на тестове, като са направени изследвания за създаване на такива за 
национално външно оценяване в полето на природните и обществените науки.  

5. Апробирани са технологични варианти за обогатяване на дигиталната компетентност на 
бъдещите учители чрез целенасоченото и системно приложение на различни софтуерни 
решения за реализиране на образователна диагностика. 

 
4. Преподавателска дейност 

 
Професионалната автобиография на кандидата свидетелства за дългогодишна 

преподавателска практика както в системата на училищното образование, така и в системата на 
квалификацията на учители и в университетското образование, което е основание да се твърди, 
че д-р Мариан Делчев е утвърден университетски преподавател в полето на: (1) Методиката на 
обучението по околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата, (2) Формиране на 
картографска грамотност в начален етап на обучението, (3) Природна география на България, 
(4) Социална и икономическа география на България, (5) Методика на организацията и 
провеждането на учебните екскурзии в начален етап на обучението, (6) Методиката на 
педагогическите изследвания, дидактическата тестология и др. 
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5. Критични бележки и препоръки 

 
Налице е необходимост от фокусиране на изследователските търсения, защото широкото 

предметно поле на такива изисква прекалено много време и намалява значително 
продуктивността в публикуването и популяризирането на резултатите. Това ще даде 
възможност с по-голяма категоричност да се твърди, че публикациите на кандидата са 
приоритетно в полето на обявения конкурс, а именно Теория на възпитанието и дидактика 
(основи на природните и обществените дисциплини в началната училищна степен). 

Кандидатурата на д-р Мариан Делчев като участник в конкурса за заемане на 
академичната длъжност „доцент“ щеше да спечели много, ако неговите изследователски 
търсения са популяризирани чрез списания, включени в световните системи за рефериране и 
индексиране, т. е. по-голяма част от неговите публикации да са част от научната продукция в 
световните бази Web of Science и/или Scopus, което от своя страна ще е гаранция за неговата 
по-висока степен на разпознаваемост като автор и изследовател. Търсенето на възможности за 
включването на д-р Делчев в проектите за популяризиране и реализиране на STEM обучението 
на различни равнища на училищната практика, включително и по Националните програми на 
Министерството на образованието и науката, ще е с необходимата добавена стойност, предвид 
неговата широка природонаучна компетентност.  

 
6. Заключение 

 
На базата на направения цялостен анализ на представената за рецензиране 

научноизследователска продукция, преценката на съответствието с минималните национални 
изисквания за заемане на академични длъжности, както и допълнително предвидените 
изисквания от Тракийски университет са основание да се откроят безспорни научни приноси в 
дейността на кандидата. 

Цялостната изследователска, проектна и преподавателска активност, както и 
прецизността в научните търсения са основания да предложа с убеденост на членовете на 
научното жури и в последствие на членовете на Факултетния съвет на Педагогическия факултет 
на Тракийски университет – Стара Загора ас. д-р Мариан Георгиев Делчев да заеме 
академичната длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика (основи на 
природните и обществените дисциплини в началната училищна степен), професионално 
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки. 
 
1 август 2020 година     Изготвил становището:   
        доц. д-р Николай Цанков 
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OPINION 
 

Suggested by assoc. prof. Nikolay Tsankov PhD 
Faculty of pedagogy, South-West University Neofit Rilski - Blagoevgrad, 

 
Included in the scientific jury for a contest for the academic position associate professor in Theory of 
education and didactics (introduction to natural and social sciences at primary school), area of higher 
education 1. Education sciences, professional field 1.2. Education science, announced for the needs of 
the Faculty of Pedagogy, Thracian University – Stara Zagora in State Gazette Issue № 36/14.04.2020 
(42/12.05.2020). 
 
The present opinion has been designed following the requirements for the Act for the development of 
academic staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for the development of the academic staff 
of and the regulations for the development of the academic staff of Thracian University – Stara Zagora 
in execution of Rector’s order № 1039/05.05.2020. 
 

1. Overview of the candidate’s academic career and research interests 

Senior asst. prof. Marian Georgiev Delchev is the only applicant in the present contest. He 
graduates his higher education in 1986 from Sofia University St. Kliment Ohridski with a Geography 
major and professional qualification as a “specialist in geography, specialist in territory organization 
in recreation and tourism” and with minor in Theory and Methodology of French Language Education. 
In the period 1990-1992 he specializes in "Current issues of the methodology of teaching geography." 
He holds an educational and scientific degree "Doctor" in Theory of Education and Didactics, Diploma 
№ 0174 / 17.09.2019, awarded upon the defense of a dissertation on "The development of geographical 
literacy of students in pedagogy majors." 

The candidate holds the position of teacher of geography and French at SOU "St. Prince Boris 
I ”- Asenovgrad (1987–1989) and lecturer in the Department of Information and Teacher Training, 
Stara Zagora (1990–2012). Since 20.02.2012 Marian Delchev PhD he has been a assistant at the 
Faculty of Pedagogy of the Thracian University - Stara Zagora. 

The applicant’s research interests include a variety of areas, such as: (1) Education in natural 
and social scientces; (2) Evaluation, Validation, and Test; (3) Formation of carthographic literacy and 
key competences; (4) Multiculturalism and education. 

 
2. Evaluation of the research publications and the scientific and research activity of the 

candidate for his participation in the contest procedure 
 

 In quantitative terms, the research output with which Marian Delchev PhD participates in 
this competition, includes: 

 
Monographs (1 as a sole author, 1 in co-authorship) 2 

A monograph based on his PhD thesis  1 

Course books and study guides 2 

Research papers published in journals, collections of articles, 
annual books, etc. (including abroad)(6 as a sole author, 7 in co-
authorship) 

13 

 
In the monographic work proposed for review (indicated as habilitation) "Development and 

design of electronic tests (in the training of students in pedagogy majors)", ISBN: 978-954-305-543-2 
(2020), the following main results stand out: (1) the place is characterized of pedagogical diagnostics 
as well as evaluation, validation and testing in the education of the students from the pedagogical 
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specialties; (2) the elements are defined of a technology for the application of information and 
communication technologies in diagnostic procedures (in view of a specific software solution based 
on its advantages and disadvantages), (3) the features are defined of the design of electronic tests; (4) 
an author's model for blended learning in the design of electronic tests has been developed. The work 
is characterized by precise processing of data from empirical research and is a synergistic focus of 
good technological solutions for creating electronic tests and processing their results. 

In the monograph written in co-authorship "Multiculturalism and Education", ISBN 978-954-
691-073-8, (2012) analyzes and presents in depth various starting points concerning the definition of 
multiculturalism through a range of conceptual and terminological clarifications. Of great value are 
the educational projections of the phenomenon specifying the contexts of its understanding and the 
possibilities of education to open its political and ideological boundaries by diagnosing tolerant 
attitudes in the field of interethnic relations for future pedagogical specialties - as a prerequisite. paving 
the way for the application of the multicultural approach in education.  

In the book based on the dissertation "Cartographic literacy - essence, specificity, 
development", ISBN: 978-954-305-541-8 (2020), which has a strong monographic character, the 
problem of cartographic analysis is analyzed in sufficient depth and completeness. literacy, as all this 
based on a competent assessment review and theoretical analysis, as a result of which a number of 
significant comparisons, summaries and conceptual-terminological clarifications have been made, 
which represent specific scientific-theoretical contributions. The research leads to the positioning of 
cartographic literacy in the system. professional competencies of the teacher, normative and defining 
as a basis for the search for didactic concretization and methodological possibilities for its formation 
and development. . 

The articles - 13 in number, 7 of which are co-authored (accompanied by separation protocols), 
reveal a rather rich palette of problem fields, most of which in the field of the competition for "associate 
professor", which positions Marian Delchev PhD as a researcher in areas such as: formation and 
development of competencies, training in natural and social sciences in the initial stage of the basic 
educational degree, design of didactic tests and design of electronic tests, methodology of pedagogical 
research and nature of diagnostic procedures. 

The articles submitted for review cover the minimum requirements for the indicators in group 
D, and some clarifications are needed here. Two of the articles listed as referenced and indexed in 
world databases are not, in fact, because in those years the journals were not included in the Web of 
Science and / or Scopus databases. 

Two of the articles are in print, but are undoubtedly author's and address current issues related 
to the training of pedagogical specialists. The research was done with a large contingent of subjects, 
which guarantees the reliability of the conclusions. 

The presented reference for citations (11 in number) does not fully reflect all observed citations 
in the systems, but provides a set that satisfies the required minimum of the indicators from group E 
of the minimum national requirements for holding academic positions. are not included in the scope 
of the minimum requirements and are in sources that are not subject to monitoring.  

The applicant also presents evidence that is not required for the position of "associate 
professor", included in group E of the indicators, such as: participation in national research and 
educational projects that are in the field of current issues in the educational sciences. A course book 
and a study guide for participation in the competition have also been submitted, which are of 
indisputable benefit for students' education. 

There is also evidence of compliance with the additional requirements provided in the 
Regulations for the development of the academic staff at the Thracian University - Stara Zagora (group 
G), related to the development of curricula, conducting disciplines in educational and qualification 
forms, participation with reports in international scientific forums, membership in editorial boards, as 
well as participation in university projects funded through various sources. 

The minimum national requirements have been fulfilled for holding the academic position of 
"Associate Professor", as well as the additional requirements provided in the regulations of the 
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Thracian University, and Marian Delchev PhD provides additional evidence to support his application 
and defend it, as a researcher and lecturer with diverse scientific interests. 

 
3. Scientific contributions 

 
The scientific contributions of Assistant Professor Marian Delchevsa with a clearly expressed 

both theoretical and practical application, enriching the theory and practice in the subject field of his 
research, namely: 

1. A conceptual model of the cartographic literacy of the students from the pedagogical 
specialties has been developed, as the same is operationalized and positioned in the system of 
professional competencies of the future teachers. 
2. The existing theory of didactic tests has been upgraded, proving the role of electronic tests 
and the possibilities for their application in the conditions of blended learning of students 
from education majors through a series of experimental studies, as well as in the context of 
implementation of diagnostic procedures in the school education system.  
3. A systematic analysis of testing and tests as tools for diagnostic assessment in different 
educational contexts and with different contingents of persons is legal. 
4. Grounds have been found for improving the process of theoretical and substantive 
construction of tests, and research has been done to create such for national external 
evaluation in the field of natural and social sciences. 

 5. Technological variants for enhancing the digital competence of the future teachers through 
 the purposeful and systematic application of various software solutions for realization of 
 educational diagnostics have been tested. 
 
4. Teaching  

 
The professional biography of the applicant testifies to a long teaching experience in the system 

of school education and the system for teacher training and university education, which is reason to 
claim that Marian Delchev is an established university lecturer in the field of: (1) The methodology of 
teaching the world around us, Man and society, Man and nature, (2) Formation of cartographic literacy 
in the initial stage of training, (3) Natural geography of Bulgaria, (4) Social and economic geography 
of Bulgaria, (5) Methodology of organization and conduct of study tours in the initial stage of training, 
(6) Methodology of pedagogical research, didactic testology, etc.  

 
5. Critical comments and recommendations 

 
There is a need to focus on research, because the broad subject area chosen is time and effort-

taking, which significantly reduces the author’s productivity in terms of dissemination of its results. 
Such focus will make it possible to state with greater certainty that the candidate's publications are a 
priority in the field of the announced contest, namely Theory of Education and Didactics (foundations 
of natural and social sciences at primary school). The candidacy of Dr. Marian Delchev as a participant 
in the competition for the academic position of "Associate Professor" would have won a lot if his 
research was promoted through journals included in the world systems of abstracting and indexing, ie. 
most of his publications to be part of the scientific production in the global Web of Science and / or 
Scopus databases, which in turn will guarantee his higher degree of recognition as an author and 
researcher. The search for opportunities for the inclusion of Delchev PhD in the projects for 
popularization and realization of STEM training at different levels of school practice, including the 
National curricula, will be of added value, having in mind his profound competence in natural sciences.  
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6. Conclusion 
 
Based on the comprehensive analysis of the submitted for review research products, the 

assessment of compliance with the minimum national requirements for academic positions, as well as 
the additional requirements of the Thracian University are grounds to highlight indisputable scientific 
contributions to the candidate. 

The overall research, project and teaching activity, as well as the precision in the scientific 
research are grounds to offer with conviction to the members of the scientific jury and subsequently to 
the members of the Faculty Council of the Pedagogical Faculty of the Thracian University - Stara 
Zagora senior asst. prof. Marian Georgiev Delchev to occupy the academic position “associate 
professor” in professional field 1.2. Education science, area of education science 1. Education 
sciences.  

 
August, 1st 2020     Author:     
        assoc. prof. Nikolay Tsankov, PhD 
 


