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област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 
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дидактика (Основи на природните и обществените дисциплини в 

началната училищна степен). 

Автор на становището: доц. д-р Румяна Илчева Неминска, член на журито 

със Заповед № 1039/05.05.2020 г. на Ректора на Тракийския университет 

 

1. Общо представяне на кандидата 

Д-р Мариан Георгиев Делчев е единствен кандидат по конкурса. Цялостният 

му професионален път е посветен на образованието – методическа, 

преподавателска и научно-изследователска работа. Последователно развива 

своята изследователска практика и научна дейност в училище, обучение на 

учители (ДИПКУ- Стара Загора), обучение на студенти (Педагогически 

факултет). От 2012 г. е преподавател в Педагогически факултет на Тракийски 

Университет.  Преподавател по „Методика на обучението по околен свят, Човекът 

и обществото, Човекът и природата“, „Формиране на картографска 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“; 

ръководител на преддипломния стаж на студентите от специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език“.  През  2019  г.  

успешно  защитава  ОНС „Доктор“ в ПФ в област 1. Педагогика, 1.2. Теория на 

възпитанието и дидактика с дисертационна тема, свързана с обучението по 

картографска грамотност.  

Преподавателската, изследователската, проектната и научна дейност 

определят ас. д-р Делчев като перспективен кандидат в конкурса за доцент. 



2. Законосъобразност на процедурата 

Документацията и процедурата са осъществени съобразно ЗРАСРБ и 

Правилника на Тракийския университет. Представената документация 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и 

чл.78 от Правилника за развитието на академичния състав на Тракийския 

университет като по този начин се гарантира законността на процедурата. 

 

3. Оценка на научната продукция 

Кандидатът ас. д-р М. Делчев представя в конкурса – три монографии (една 

в съавторство), един университетски учебник и едно учебно пособие (и двете 

в съавторство), 13 статии (шест самостоятелни статии, останалите в 

съавторство), два доклада в международни форуми. От представените 

материали по конкурса проличава тематична актуалност на научните 

издания на кандидата. Темите, които са в изследователския обсег на автора 

могат условно да се разделят на: 

методологични -  природонаучно образование, ментална карта на студенти 

от педагогически специалности, изучаване на родното селище в процеса на 

обучение по география, проблеми на конструирането на тест за национално 

външно оценяване по човекът и обществото за 4. клас, формиране на 

професионална предметно-методическа компетенция на студенти и др. Към 

методическата тематика съотнасям и представените монографии: „Развиване 

на картографската грамотност на студенти от педагогически специалности“, 

„Картографска грамотност – същност, специфика, развитие“; 

иновационни - електронната среда “Moodle” като възможност за иновиране 

на обучението в квалификационния процес, за ключовите компетентности 

„предприемачество” и „математическа грамотност”, разработване на 

електронно институционално портфолио, структурно-функционален 

дидактически модел за развиване на картографската грамотност.   



Към иновационната тематика съотнасям монографиите: „Проектиране и 

дизайн на електронни тестове (в обучението на студенти от педагогически 

специалности)“, „Проектиране и дизайн на електронни тестове (в обучението 

на студенти от педагогически специалности)“. 

Примерната тематична рамка очертава дълбочинното осмисляне на темите 

и тяхното контекстуално развиване в цялостната научно-изследователска 

дейност на д-р Мариан Делчев. Тематичните области, в които кандидатът 

прави своите научни и приложни изследвания са свързани с методологично 

иновационни теми и проблеми на средното и висшето образование. Като 

проекция за качество на публикациите се проявява и изискваната цитируемост. 

В справката за минимални национални изисквания към научната и 

преподавателска дейност на д-р Мариан Делчев е представена продукция, 

която изпълнява критериите по групите показатели, отнасящи се за постигане 

на академична длъжност „доцент“. Представените в конкурсната процедура 

научни материали, не повтарят представените трудове в предишната 

процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Като 

извод може да се каже, че научната продукция на д-р М. Делчев отговаря на 

минималните изисквания за академична длъжност „доцент“. 

Аналитичният преглед на научната продукция насочва към 

професионалното и научно-прагматичното разбиране, проявено към научната 

област, която д-р Делчев е избрал за свое професионално и научно развитие. 

4. Приносни моменти 

След разглеждането на публикациите на кандидата в две области - 

методологична и иновационна, логично структурирам и приносните моменти 

в тези две направления. Приемам приносните методологични моменти, 

определени от автора като: „Методика и технология на педагогическите 

изследвания“.  



 Приемам приносните иновационни моменти, свързани с дигиталните 

компетенции и развитие на професионалните и ключови компетенции. 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

    На базата на представените документи и анализа на научната продукция 

давам положителна оценка на  дейността на кандидата. 

Предлагам на уважаемото научно жури да подкрепи избора на ас. д-р Мариан 

Георгиев Делчев за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, по научната специалност Теория на 

възпитанието и дидактика (Основи на природните и обществените 

дисциплини в началната училищна степен), за нуждите на Тракийски 

университет. 

  

 

06.08.2020 г.         Доц. д-р Румяна Неминска………………… 



STATEMENT 

Objet: for a competition for holding the academic position “Associate 

professor”, field of higher education 1. Pedagogical sciences; professional area 

1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, in the scientific 

specialty Theory of Education and Didactics (introduction to natural and social 

sciences at primary school), for the needs of the Thracian University 

Author of the position: Assoc. Prof. Rumyana Ilcheva Niminska, member of 

the jury with Order № 1039/05.05.2020 of the Rector of the Thrakya University 

 

1. General presentation of the applicant 

Dr. Marian Georgiev Delchev is the only candidate in the competition. His entire 

professional path is dedicated to education - methodological, teaching and research 

work. He consistently develops his research practice and scientific activity at 

school, in teacher training (Department of Information and Professional 

Qualification of Teachers - Stara Zagora), student training (Faculty of Pedagogy). 

Since 2012 he has been a lecturer at the Faculty of Pedagogy of the Thracian 

University. Lecturer in natural and social sciences. Teaches cartographic literacy 

to students - future primary teachers. at the initial stage of training '.  

He teaches natural geography of Bulgaria and social and economic geography of 

Bulgaria. Teaches students in the methodology of organizing and checking study 

trips. 

In 2019 he successfully defended the educational and scientific degree "Doctor" in 

PF in area 1. Pedagogy, 1.2. Theory of education and didactics with a dissertation 

topic related to the teaching of cartographic literacy.  

Teaching, research, design and research activities identify Assistant Professor Dr. 

Delchev as a promising candidate in the competition for associate professor. 

 

 



2. Legality of the procedure 

The documentation and the procedure have been performed in accordance with the 

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

Regulations of the Thracian University. 

The submitted documentation meets the requirements of this Law and the Regulations 

for its application and Article 78 of the Regulations for development of the academic 

staff of the Thracian University, thus guaranteeing the legality of the procedure. 

3. Evaluation of scientific production  

The candidate Assistant Professor Dr. M. Delchev presents in the competition - 

three monographs (one co-authored), one university textbook and one textbook 

(both co-authored), 13 articles (six individual articles, the rest co-authored), two 

papers in international forums. From the materials presented at the competition, the 

thematic relevance of the scientific publications of the candidate is evident. The 

topics that are within the author's research scope can be conditionally divided into 

methodological and innovative. 

Methodological topics - science education, mental map of students from 

pedagogical specialties, research of the native settlement in the process of teaching 

geography, problems of constructing a test for national external assessment by 

person and society for 4th grade, creation of professional subject-methodical 

specialties of students, etc. The presentation of monographs corresponding to the 

methodological methods: "Development of cartographic literacy of students from 

pedagogical specialties", "Cartographic literacy - essence, specification, 

development". 

Innovative topics - the electronic environment "Moodle" as an opportunity to 

innovate learning in the qualification process, for the key competencies 

"entrepreneurship" and "mathematical literacy", development of electronic 

institutional portfolio, structural and functional didactic model for developing 

cartographic literacy. I refer to the innovative topics of the monographs: "Design 



and design of electronic tests (in the training of students of pedagogical 

specialties)", "Design and design of electronic tests (in the training of students of 

pedagogical specialties)". 

The sample thematic framework outlines the in-depth understanding of the topics 

and their contextual development in the overall research activity of Dr. Marian 

Delchev. The thematic areas in which the candidate conducts his scientific and 

applied research are related to methodologically innovative topics and problems of 

secondary and higher education. The required citation rate also appears as a 

projection for the quality of the publications.  

In the reference for minimum national requirements to the scientific and teaching 

activity of Dr. Marian Delchev is presented a production, which fulfills the criteria 

by the groups of indicators, referring to the achievement of the academic position 

"associate professor". The scientific materials presented in the competition 

procedure do not repeat the works presented in the previous procedure for acquiring 

the educational and scientific degree "Doctor". In conclusion, we can say that the 

scientific output of Dr. M. Delchev meets the minimum requirements for the 

academic position of "Associate Professor". 

All this determines the deep professional, scientific and philosophical 

understanding shown to the scientific field, which Dr. Delchev has chosen for his 

professional and scientific development. 

4. Contributing moments 

After reviewing the candidate's publications in two areas - methodological and 

innovative, I logically structure the contribution points in these two areas. I accept 

the contribution methodological moments, defined by the author as: "Methodology 

and technology of pedagogical research". 

I accept the contributing innovative moments related to digital competencies and 

development of professional and key competencies.



5. CONCLUSION:  

Based on the submitted documents and the analysis of the scientific production, 

I give a positive assessment of the candidate's activity. I propose to the esteemed 

scientific jury to support the selection of Assistant Professor Dr. Marian 

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

professional field 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, in 

the scientific specialty Theory of Education and Didactics (introduction to 

natural and social sciences at primary school), for the needs of the Trakia 

University. 

 

 

06.08. 2020 Assoc. Prof. PhD Rumyana Neminska  

 


