
СТАНОВИЩЕ

на проф. д-р БОРИС ТОДОРОВ КОЛЕВ 
(Национален институт по геофизика, геодезия и география -  БАН)

Относно : научната, научно-приложната и преподавателската дейност на 
доц. д-р ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ, участник в обявения от ГГФ на 

СУ „Св. Кл. Охридски” конкурс за заемане на академичната длъжност 
ПРОФЕСОР по направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност 

ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ГЕОГРАФИЯ, обявен в Д.в. бр.
90/16.11.2012 г.

Становището е подготвено съобразно действащата нормативна 
уредба (ЗРАСРБ, Правилникът за неговото приложение и Правилникът за 
приложение на ЗРАСРБ, приет от АС на СУ”Св. Кл. Охридски”).

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Участникът в конкурса доц. д-р В. Бояджиев се отличава със 

значителна научна продукция, обхващаща общо 116 публикации от които 
88 са публикувани след първата му хабилитация и са представени за 
рецензиране. От тези 88 публикации, 9 са публикувани в чужбина.

Самостоятелните трудове на доц. В. Бояджиев са 71, а в по-голямата 
част от колективните той е първи автор. Научната продукция на кандидата 
се разпределя както следва:

1. Хабилитационен труд.
2. Публикации по темата на хабилитационния труд -  15 бр.
3. Научни монографии:

ЗЛ. Самостоятелни -  1 бр.
3.2. Колективни -  2 бр.

4. Студии и статии -  30 бр.
5. Публикувани доклади -  42 бр.
6. Други научни публикации -  3 бр.
И. ОЦЕНКА НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ
Научната продукция на кандидата обхваща широк спектър в 

следните изследователски области на икономическата и социалната 
география, и сродните й научни направления:

1. Изследвания върху икономическата и социалната география на 
България и специално на географията на земеделието на страната.

2. Политикогеографски и военногеографски трудове.
3. Разработване на теоретични въпроси на икономическата и 

социалната география.
4. Анализи и оценки в областта на ономастиката и по-специално на 

топонимията.
5. Регионално планиране.



6. Съвременна електорална география на България.
7. Изследвания свързани с географското разпределение на 

населението и селищата според стари географски карти на 
българските земи в миналото.

8. М едицинска география.
9. Образование.
Специално подчертавам изследователската насоченост на доц. В. 

Бояджиев към икономгеографските проблеми на географията на 
земеделието на България. Той е най-изтъкнатият съвременен български 
географ, разработващ тази обширна и актуална тематика. Теза въпроси са 
особено важни в условията на пазарната икономика и членството на 
страната в ЕС.

Сред научните трудове на кандидата се откроява неговата 
самостоятелна монография „Икономгеографски приоритети на 
българското земеделие”, в която са обобщени неговите многогодишни 
изследвания и виждания за развитието на този традиционен отрасъл на 
националната икономика. Приложеният исторически подход му е дал 
възможност за извършването на ценен хронологичен анализ на развитието 
на българското земеделие. В монографията са приложени и редица други 
изследователски подходи и методи, използвани сполучливо от автора. Въз 
основа на богат изходен материал, както и на собствени изследвания доц. 
В. Бояджиев е извел, основните икономгеографски проблеми на отрасъла, 
и е формулирал главните тенденции за бъдещото му развитие. В труда са 
посочени и предизвикателствата пред българското земеделие в условията 
на свободната конкуренция, както и съобразно Общата селскостопанска 
политика на ЕС, в която този отрасъл трябва да намери своето място.

В другите си трудове кандидатът разработва също важни актуални 
икономгеографски въпроси. Тук трябва да се изтькне, че той е сред 
пионерите на електоралногеографските изследвания на страната.

III. УЧАСТИЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
Доц. д-р В. Бояджиев е ярко разпознаваем учен не само в 

географската общност, но и в доста по-широк план. Неговата научна 
компетентност е оценена високо, доказателство, за което е участието му в 
разработването на редица интердисциплинарни проекти с практическа 
насоченост. Работата му по тях може да се разграничи по следния начин:

1. Ръководство на проекти. Кандидатът самостоятелно е бил 
ръководител на 7 успешно завършили проекта, финансирани от 
ФНИ на СУ”Св. Кл. Охридски”.

2. Участие като член на 11 колектива, които са разработили редица 
важни въпроси на регионалното развитие. Съществено е неговото 
участие и в разработването на общински планове, концепции, 
програми и други документи. Канен е и като водещ консултант
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на редица централни ведомства като МЗХ, Селскостопанската 
академия и други.

IV. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Докато редица кандидати за заемане на академични длъжности едва 

покриват нормативните изисквания за хорариум преподавателска 
дейност, то доц. д-р В. Бояджиев се отличава със свръх натовареност. Той 
е създател и на специална магистърска програма „Развитие и управление 
на селските райони”.

Освен преподаването в ГГФ, участникът в конкурса преподава и в 
Историческия факултет, както и във Факултета по класически и нови 
филологии на Софийския университет, което е оценка на неговата 
широка общо научна подготвеност и квалификация.

V. НАУЧНО-АДМИННСТРАТИВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р В. Бояджиев е включен активно в работата и ръководството 

на ГГФ доказателство, за което са следните заемани от него отговорни 
позиции:

- Член на Факултетния съвет на ГГФ;
- Секретар на Научния съвет към ФС на ГГФ;
- Член на Редколегията на Годишника на СУ, Книга ГЕОГРАФИЯ;
- Съосновател на Национална олимпиада по гражданско образование.

Трудове на доц. д-р В. Бояджиев са цитирани 32 пъти, от които 8 -  в
чужбина. Кандидатът също така има и солидна езикова подготовка по 
английски, руски и испански език.

Приемам справката за приносите, която би могла да бъде по-стегната 
и по-синтезирана, но при толкова разностранна и многогодишна 
дейност това очевидно е затруднило участника в конкурса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участникът в конкурса доц. д-р В. Бояджиев е изграден учен и 

уважаван и ерудиран преподавател, ^ато последното е особено важно 
изискване за заемането на академичната длъжност „ПРОФЕСОР”.

Горният анализ и личните ми впечатления от него ми позволяват да 
изкажа положителното си становище, според което аз и Уважаемите 
членове на Научното жури имаме пълното основание да предложим на 
Факултетния съвет на ГГФ при СУ”Св. Кл. Охридски” доц. д-р 
ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ да бъде избран на академичната 
длъжност ПРОФЕСОР по научната специалност „икономическа и 
социални география

СОФИЯ, 27 февруари 2013 г. ПОДПИС:

(проф. д-р Борис Т. Колев)
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