
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Силвия Илиева Цветанска 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“,  

член на научното жури, Заповед № 1039/5.05.2020 г.  на Ректора на Тракийския 

университет – Стара Загора 

По 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) в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

 

I. Законосъобразност на процедурата 

Процедурата за провеждане на конкурса е законосъобразна. Конкурсът се провежда 

в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България и с 

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

академични длъжности на Тракийския университет – Ст. Загора.  

До участие в конкурса е допуснат единственият кандидат – гл. ас. д-р Мариан 

Георгиев Делчев. Предоставените от кандидата материали са в съответствие с 

нормативните изисквания. Кандидатът отговаря на националните минимални изисквания 

и има право на участие в конкурса. 

II. Данни за кандидата 

Мариан Делчев е асистент в Педагогическия факултет на Тракийския университет 

от 2012 г. През 2019 г. е придобил образователната и научна степен „доктор“ по научната 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ в същия университет. Неговият 

професионален път е свързан с преподавателска работа на различни равнища – като учител 

по география и френски език в СОУ „Св. Княз Борис I“ – Асеновград (1987 – 1989 г.) и като 

асистент в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите към 

Тракийския университет Стара Загора.  По настоящем е преподавател в Педагогическия 

факултет на ТрУ по дисциплини в сферата на конкурса – Методика на обучението по 

Околен свят, Човекът и обществото, Човекът и природата; Формиране на картографска 

грамотност в начален етап на обучението и др. Активната преподавателска дейност и опит 

на д-р Мариан Делчев е предпоставка за успешна изява в настоящия конкурс. 

III. Описание на научните трудове 

За участие в конкурса ас. д-р Мариан Делчев е предоставил списък с публикации, от 

който е видно, че покрива минималните национални изисквания. Научната продукция на 

кандидата включва общо 18 заглавия. Те включват 3 монографии (едната в съавторство); 13 



статии и доклади в специализирани издания; 1 електронен учебник в съавторство и 1 учебно 

помагало също в съавторство. Статиите и докладите, публикувани в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни са 4, от които 2 в съавторство. 

Един от докладите от конференция е на английски език. В нереферирани списания са 

публикувани 9 от посочените статии и доклади. Два от докладите са от международни 

научни форуми. 

Две монографии и три статии (едната под печат, на английски език) са издадени след 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“. 

Монографията „Картографска грамотност – същност, специфика, развитие“, 

Издателство „Кота“, 2020 г. е отражение на изследванията на кандидата, които са част и от 

дисертационния му труд. В нея са описани параметрите и проявленията на грамотността и 

в частност на картографската грамотност, като това е обвързано с обучението на студенти 

в педагогически специалности и необходимостта те да развиват картографска грамотност 

по време на своята професионална подготовка.  

Другата монография, издадена през 2020 г., „Проектиране и дизайн на електронни 

тестове (в обучението на студенти от педагогически специалности)“, е обявена като 

хабилитационен труд. Тя по своеобразен начин надгражда и разширява постигнатото на 

ниво дисертационен труд и показва компетентност на автора в една по-различна сфера – 

дизайн на електронното обучение. На преден план е изведено приложението на ИКТ в 

диагностични процедури за нуждите на педагогическата диагностика. Познатата теория за 

дидактическите тестове се разглежда в съвременен формат - като електронни тестове и така 

се поставя акцент върху дигиталната компетентност на учителите. Представеният модел на 

обучение от смесен тип, както и резултатите от проведения от автора педагогически 

експеримент са полезни от методическа гледна точка и обогатяват педагогическата теория 

за обучението на студенти педагози на равнище висше образование. 

Прегледът на научната продукция води до ясно диференциране на два съдържателни 

фокуса, които определят изследователските търсения и постижения на кандидата – д-р 

Мариан Делчев. 

Първият фокус е свързан с разработването и апробирането на дидактически модел 

за развитие на картографската грамотност като част от предметно-методическата 

компетенция на студенти от педагогически специалности. На тази тема е посветен 

дисертационен труд, монография и статии в специализирани издания. Интересен аспект на 

темата е засегнат в една от статиите, която показва ролята на менталната карта за 

ориентиране в пространството. 

Вторият фокус се отнася до създаване на електронни тестове отново като част от 

предметно-методическата компетентност на студентите бъдещи учители. Обединяващото 

звено между двете изследователски сфери е подготовката на студентите да преподават 



природни и обществени дисциплини в начален етап на основната образователна степен. 

Всички представени публикации са подчинени в една или друга степен на тази идея – как 

студентите в педагогически специалности да развият умения, които да са от полза в тяхната 

практическа работа с ученици по учебните дисциплини „Околен свят“, „Човекът и 

природата“ и „Човекът и обществото“. 

IV. Качество на научната продукция и други активности на кандидата 

Качеството на научните публикации на ас. д-р Мариан Делчев се подкрепя от 

откритите 21 цитирания в специализирани публикации на български автори. Цялостният 

преглед на публикациите показва ясно определена област на професионална компетентност 

на кандидата и последователно задълбочаване на неговия интерес по отношение на 

образованието по география и картографската грамотност за нуждите на обучението в 

начален етап. Очевидно е, че той е разпознаваем в педагогическа общност с 

професионалното си отношение към проблемите на картографската грамотност и 

педагогическите измервания.  Наред със своите изследователски постижения, д-р Мариан 

Делчев е бил участник и в редица научни и приложни проекти. През изминалите години той 

последователно е утвърждавал своя образ на уважаван преподавател и колега в 

Педагогическия факултет на Тракийския университет. Видно от публикациите в 

съавторство, М. Делчев успява да си сътрудничи с колеги и да разработва екипни 

проучвания. Заслужава внимание и неговата активност за разработване на нови учебни 

програми по курсове, включени в учебния план на студентите от педагогическите 

специалности в Тракийския университет. 

V. Научни приноси 

В приложения списък за научните приноси кандидатът ас. д-р Мариан Делчев 

диференцира своите приноси в 4 направления: 

1. Методика и технология на педагогическите изследвания 

2. Дигитални компетенции 

3. Развитие на професионални и ключови компетенции 

4. Мултикултурализъм и образование 

С най-голям относителен дял са публикациите, подкрепящи първите три приноса. 

Откроява се теоретичният анализ на картографската грамотност и приложните аспекти на 

проведените педагогически експерименти. С приносен характер са и постиженията в 

областта на дигиталните компетенции на педагозите и разработването на дидактически 

тестове в електронен формат. 

Във връзка с постиженията на кандидата до момента бих си позволила една 

препоръка, ориентирана към бъдещата работа, а именно д-р М. Делчев да увеличи 

публикационната си активност и да разшири изследванията си с други аспекти на 



компетентностите на учителите да преподават природни и обществени дисциплини в 

начален етап. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направеният преглед на научната продукция на д-р Мариан Делчев ме убеждава в 

неговите теоретични и практико-приложни приноси в областта на обявения конкурс. 

Оценката ми за постиженията на кандидата е положителна. Като изразявам положителното 

си становище, предлагам на членовете на научното жури на Мариан Георгиев Делчев да 

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

(основи на природните и обществените дисциплини в начален етап на основната 

образователна степен) в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

5 август 2020 г.                                                               Изготвил становището: 

                                                                                                            доц. д-р Силвия Цветанска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATEMENT 

By Assoc. Prof. Silvia Tsvetanska, PhD, Sofia University “Kliment Ohridski”,  

member of academic jury, order number 1039/5.05.2020 

 by the Rector of Trakia University – Stara Zagora 

Competition to hold academic position of Associate Professor" in Theory of Education and 

Didactics (basics of natural and social sciences at the primary education) 

Field of higher education: 1. Pedagogical Science, Professional Field: 1.2. Pedagogy 

 

I. Legality of the procedure 

The procedure for conducting the competition is legal. The competition is held in accordance with 

the Law for development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and with the 

Regulations for the conditions and the order of acquiring scientific degrees and holding academic 

positions of the Thracian University - St. Zagora.  

The only candidate admitted to participate in the competition - Chief Assistant Dr. Marian 

Georgiev Delchev. The materials provided by the applicant are in accordance with the regulatory 

requirements. The candidate meets the national minimum requirements and is entitled to 

participate in the competition. 

II. Candidate details 

Marian Delchev has been an assistant at the Pedagogical Faculty of the Thracian University since 

2012. In 2019 he obtained the educational and scientific degree "Doctor" in the scientific specialty 

"Theory of Education and Didactics" at the same university. His professional path is related to 

teaching at different levels - as a teacher of geography and French at the Secondary school "St. 

Knyaz Boris I”- Asenovgrad (1987 - 1989) and as an assistant in the Department of Information 

and Teacher Training at the Thracian University of Stara Zagora.  Currently teaches at the Faculty 

of Education of Thracian University disciplines in the field of competition– Methodology of 

education in Environment, Man and society, Man and nature; Formation of cartographic literacy 

in the initial stage of training, etc. The active teaching activity and experience of Dr. Marian 

Delchev is a prerequisite for successful performance in this competition. 

III. Description of scientific works 

To participate in the competition, Chief Assistant Dr. Marian Delchev provided a list of 

publications, which shows that he meets the minimum national requirements. The scientific 

production of the candidate includes a total of 18 titles. They include 3 monographs (one co-

authored); 13 articles and reports in specialized publications; 1 e-textbook co-authored and 1 

textbook also co-authored. Articles and reports published in scientific journals, referenced and 



indexed in world-famous databases are 4, of which 2 are co-authored. One of the conference 

reports is in English. 9 of the mentioned articles and reports have been published in non-peer-

reviewed journals. Two of the reports are from international scientific forums. 

Two monographs and three articles (one in print, in English) were published after obtaining the 

educational and scientific degree "Doctor". 

The monograph "Cartographic literacy - essence, specificity, development", Kota Publishing 

House, 2020 is a reflection of the candidate's research, which is part of his dissertation. It describes 

the parameters and manifestations of literacy and in particular cartographic literacy, as it is related 

to the training of students in pedagogical specialties and the need for them to develop cartographic 

literacy during their professional training.  

The other monograph, published in 2020, "Design and engineering of electronic tests (in the 

training of students in pedagogical specialties)", has been announced as a habilitation work. It is a 

peculiar way upgrades and expands the achieved at the level of dissertation and shows the 

competence of the author in a different field - e-learning design. The application of ICT 

/information and communication technologies/ in diagnostic procedures for the needs of 

pedagogical diagnostics is brought to the fore. The well-known theory of didactic tests is 

considered in a modern format - as electronic tests and thus emphasis is placed on the digital 

competence of teachers. The presented model of teaching of mixed type, as well as the results of 

the pedagogical experiment conducted by the author are useful from a methodological point of 

view and enrich the pedagogical theory for the training of student pedagogues at the level of higher 

education. 

The review of the scientific production leads to a clear differentiation of two content focuses, 

which determine the research searches and achievements of the candidate - Dr. Marian Delchev. 

The first focus is related to the development and testing of a didactic model for the development 

of cartographic literacy as part of the subject-methodological competence of students from 

pedagogical specialties. A dissertation, monograph and articles in specialized editions are 

dedicated to this topic. An interesting aspect of the topic is covered in one of the articles, which 

shows the role of the mental map for orientation in space. 

The second focus relates to the creation of electronic tests again as part of the subject-

methodological competence of students - future teachers. The unifying link between the two 

research areas is the preparation of students to teach natural and social sciences at the initial stage 

of the basic educational degree. All presented publications are subordinated to one degree or 

another of this idea - how students in pedagogical specialties to develop skills that are useful in 

their practical work with students in the disciplines "Environment", "Man and Nature" and "Man 

and Society". 

 



IV. Quality of the scientific production and other activities of the candidate 

The quality of the scientific publications of Chief Assistant Dr. Marian Delchev is supported by 

the 21 citations found in specialized publications of Bulgarian authors. The comprehensive review 

of the publications shows a clearly defined area of professional competence of the candidate and 

a consistent deepening of his interest in education in geography and cartographic literacy for the 

needs of training at the initial stage. It is obvious that he is recognizable in the pedagogical 

community with his professional attitude to the problems of cartographic literacy and pedagogical 

measurements. Along with his research achievements, Dr. Marian Delchev has been a participant 

in a number of scientific and applied projects. Over the years, he has consistently established his 

image as a respected lecturer and colleague at the Faculty of Education of the Thracian University. 

As can be seen from the co-authored publications, M. Delchev managed to collaborate with 

colleagues and develop team research. It is also worth noting his activity for development of new 

curricula for courses included in the curriculum of students of pedagogical specialties at the 

Thracian University. 

V. Scientific contribution 

In the attached list of scientific contributions, the candidate Chief Assistant Dr. Marian Delchev 

differentiates his contributions in 4 areas: 

5. Methodology and technology of pedagogical research 

6. Digital competencies 

7. Development of professional and key competencies 

8. Multiculturalism and education 

The publications supporting the first three contributions have the largest relative share. The 

theoretical analysis of cartographic literacy and the applied aspects of the conducted pedagogical 

experiments stand out. The achievements in the field of digital competencies of pedagogues and 

the development of didactic tests in electronic format are also of a contributory nature.. 

In connection with the achievements of the candidate so far, I would like to recommend a 

recommendation oriented to future work, namely Dr. M. Delchev to increase his publishing 

activity and expand his research with other aspects of the competencies of teachers to teach natural 

and social sciences at an initial stage. 

 

CONCLUSION 

The review of the scientific production of Dr. Marian Delchev convinces me of his theoretical and 

practical contributions in the field of the announced competition. My assessment of the candidate's 

achievements is positive. Expressing my positive opinion, I propose that the members of the 

scientific jury of Marian Georgiev Delchev be awarded the academic position of "Associate 

Professor" in Theory of Education and Didactics (basics of natural and social sciences at the 



primary education), field of higher education: 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. 

Pedagogy. 

 

5/8/2020 

                                                                                             Author of the Statement: 

                                                                                              Assoc. Prof. Silvia Tsvetanska, PhD 

 


