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Рецензията е съобразена с изискванията на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България от 20 Юг. и Правилника за 
прилагане ЗРАСРБ, както и според изискванията на последния вариант 
на Правилника на СУ”Св.Кл.-Охридски” от 17 октомври 2012г, приет 
от Академичния съвет на Университета с Протокол №1. Специфичните 
изисквания на Факултетния съвет на Геолого-географски факултет не 
засягат настоящата процедура, но въпреки това и те са взети под 
внимание.

За участие в конкурса за Професор е подал документи само един 
кандидат- доц.д-р Веселин Илиев Бояджиев от ГГФ на СУ”Св.Климент 
Охридски”.

I.0бщи сведения за кандидата.
Доц.д-р Веселин Илиев Бояджиев е завършил специалност 

„География” през 1980г в Геолого-Географския факултет на 
СУ”Св.Кл.Охридски”. От 1981 г., след спечелването на конкурс 
постъпва като асистент в ГГФ, където работи и до днес без прекъсване. 
През 1991 г защитава дисертация на тема „Софийската крайградска 
селскостопанска зона”, а през 1996г му е присъдено научното звание 
„доцент”.

Базирайки се на прегледаните от мен документи на кандидата 
считам че кандидатурата на доц. В.Бояджиев отговаря на всички 
изисквания, поставени от Закона, Правилниците и редица други 
документи касаещи израстването на кадрите във ВУ на страната.

II.Кратко описание на представените материали за рецензиране.
Научната продукция на доц.Бояджиев е значителна по обем и 

отговаря на продължителността на научната му кариера, която е над 30 
години. Тя включва общо 116 публикации. На рецензиране подлежат 
88, които са написани след избора на кандидата за доцент. От тях 71 са 
самостоятелни разработки на кандидата, което е рядко срещано при 
подобни конкурси през последните години и е достойно за адмирации. 
В колективните разработки представени за рецензиране доц.Бояджиев е 
преимуществено водещ автор.

На български език са около 86% от научните разработки, а 
останалите са на английски език. Кандидатът има 9 публикации в 
чужбина. Тематиката на представените публикации е разнообразна и е 
показателна за разностранните интереси и високата ерудиция на 
кандидата. Според мен тя отговаря изцяло на тематиката на обявения 
конкурс. Публикациите са отпечатани в „Годишника на Софийския 
университет, кн.2-География”, в издания на Икономическия институт 
към БАН, сп.”Геополитика”, в издания на МОМН, на НАТО, в



сборници на различни наши и чужди висши училища/Свищов, 
Пловдив, В.Търново/ и др.

В съдържателен план научните трудове на доц. Бояджиев могат да 
бъдат поделени в няколко раздела:

1. Публикации свързани с хабилитационния му труд -15 броя.
2. Монографии /включително хабилитационния му труд/- 1 

самостоятелна и 2 колективни.
3. Студии и статии-30 броя.
4. Изцяло публикувани доклади- 42 броя.
5. Наръчници, научни брошури и други -  3 броя.
Доц. Бояджиев е бил участник и ръководител на 18 научни 

проекта, 7 от които са към Университетския фонд за научни 
изследвания, а 11 - към Българо-австрийска консултантска компания. 
Тематиката на проектите е широкообхватна. Тя показва разностранните 
интереси на кандидата и познанията му в областта на регионалното 
планиране и развитие.

Доц.д-р В.Бояджиев е член на научния борд на списанието „Journal 
of Settlements and Spacial Planning”, когато в него се публикуват 
докладите от конференцията „Rural Space and Local Development” в 
Университета „Babes-Bolyari” в град Клуж-Напока /Румъния/.

Според тематичните си направления представените за рецензиране 
трудове могат да бъдат отнесени към няколко направления:

Социално-икономическа география на България и основно 
География на агробизнеса в България.
Политическа и военна география. Доц. Бояджиев има няколко 
публикации свързани с Електоралната география на 
България, както и монография по темата, която е публикувана 
преди присъждането му на научното звание „Доцент”. 
Теоретична география.
Историческа география, където вниманието на кандидата е 
фокусирано основно върху изследването на последиците от 
Великите географски открития.
Население и селища на България.
Регионално планиране и политика.
Медицинска география и образование.
Доц.д-р В.Бояджиев е бил научен ръководител на 5 докторанти, от 

които 2 са отчислени с право на защита. Той е бил курсов ръководител 
/адвайзер/, както и ръководител на над 100 дипломанти. Всичко това е 
показателно за активната му преподавателска дейност, което е важна 
атестация за придобиването на академичната длъжност „Професор”. 

Ш.Оценка на научната продукция на кандидата.
III. 1.Монографии.
Доц.В.Бояджиев е представил за рецензиране самостоятелната 

монография /№86/„Икономгеографските приоритети на българското 
земеделие”. Той има участие и в монографиите „София-120 години 
столица” и „Икономиката на България и Европейския съюз. Догонващо 
икономическо развитие-стратегия и реалности”.

Монографията „Икономгеографските приоритети на българското 
земеделие” е публикувана през 2012г. С нея доц.Бояджиев се доказва 
като водещ автор сред географите в България в аграрното направление, 
защото тя се явява обобщение на редица публикации на автора по 
проблематиката през последните години.

Като приноси на автора на монографията могат да бъдат посочени:
1. Българското земеделие е анализирано безпристрастно в 
териториален и времеви аспект. Този анализ е подкрепен с богат 
фактологичен материал и с цитирането на множество мнения по 
проблематиката.



2. Избегната е често срещаната политизация и партизация при 
анализа на развитието на българското земеделие през последните 60 
години.
3. Анализът на развитието на земеделието ни определено е по- 
всеобхватен от подобни чисто икономически анализи. Така 
географската наука у нас още веднъж доказва своята значимост, която 
за жалост през последните 50 години бе поставена под въпрос по 
чисто субективни причини. Пример за това е приложеният от доц. 
Бояджиев „Национален земеделски план 1942-1946г.”, който доказва, 
че страната ни е имала планова земеделска политика още в през 
първата половина на XX век и това е имало благоприятно влияние 
върху развитието на отрасъла.
4. Авторът е очертал точно мястото на българското земеделие 
спрямо земеделието на развитите европейски страни във всеки 
определен исторически етап. Така става ясно , че от една страна при 
влизането си в ЕС България не беше напълно готова в областта на 
земеделието, но от друга страна при очевидното си изоставане от 
много европейски страни страната ни нямаше друга алтернатива освен 
да поеме тежеста на членството си в ЕС. Така България трябва да 
изпълнява общата земеделска политика на ЕС, но същевременно 
трябва да намери вътрешни ресурси да навакса изоставането си в 
областта на земеделието.
5. Актуален е прегледът на земеделската политика на ЕС от 
създаването й до днес. Разкрити са вътрешните проблеми и тяхното 
географско проявление. Предсказаните в монографията трудности 
пред развитието на земеделието в ЕС се потвърждават. Тези трудности 
обаче очевидно ще продължат и през програмния период 2014-2020г.
6. В монографията правилно е подчертана необходимостта от 
модернизиране на преподаването в аграрните специалности на ВУ и 
земеделските училища в страната ни във връзка с приоритетното 
развитие на земеделския отрасъл в България.
7. От монографията става ясно, че Доц.Бояджиев е водещ 
изследовател в областта на теорията и практиката на руралното 
развитие като елемент на регионалното развитие. Неговите научни 
изяви в чужбина дават възможност българската географска наука да се 
включи активно в общоевропейския дебат за развитието на селските 
региони и съдържанието на Общата земеделска политика.

111.2.Участието на доц.Бояджиев в двете колективни монографии е 
ограничено по обем, но е съществено в съдържателно отношение, 
защото тези издания са с авторски колектив , който включва изявени 
учени от различни области на научното познание и различни научно
изследователски институции. В икономическата монография той е 
автор на частта за регионалното икономическо развитие и местното 
самоуправление в България. Това е безспорен успех за нашата 
обществена география, защото тя има силна конкуренция от редица 
други регионални науки. Използваните вътрешни и чужди сравнения 
показват, че политиката на кохезия е под въпрос и че нашата страна се 
отличава с малки междурегионални различия в сравнение с другите 
страни от ЕС, въпреки че общественото мнение в страната ни е на 
обратното становище.. Лично аз съм съгласен с извода на автора 
относно необходимостта от оптимизирането на броя и обхвата на 
българските общини, с което ще се улесни регионалното развитие на 
страната ни.

111.3. Представените от кандидата за рецензиране студии и статии 
са 26 на брой. Половината от тях са отпечатани в „Годишника на 
Софийския университет” - едно от най-престижните български научни



издания. В тематично отношение тези публикации могат да бъдат 
групирани в следните направления:

- Социално-икономическа география на България -  публикации с 
№ 3,4,11,25,27,57,60,63,70,74,76,85.

Историческа география -  публикации с № 28,34,66,67. 
Политическа/вкл.електорална/ и военна география- публикации с 
№23,26,32,37
Регионално развитие и планиране -  публикации с №22,40„59 
Образование -  публикации с №30,39,48
Разнообразната тематика и приемането на публикациите в 

различни издания показват доброто качество на разработките на 
автора, което води и до издигането на престижа на географската наука 
у нас.

Основното направление в което е работил автора и което личи от 
тематиката на неговите трудове е обществената география на България 
и основно географията на агробизнеса. Трябва да отбележа факта, че 
работите на кандидата в областта на агробизнеса отразяват и работата 
му като преподавател в ГГФ на СУ , защото той води лекционни 
курсове в БП и МП свързани с проблематиката.

Доц. Бояджиев има и твърде много стойностни публикации 
свързани с обучението по „География и икономика” в основния и 
среден курс, което според мен също трябва да бъде адмирирано , 
защото писането на учебници за училищата е сложна задача дори за 
най-добрите учени.

111.4. Общият брой на изцяло публикуваните от Доц.Бояджиев 
доклади в сборници е 58, като 18 от тях са в чужбина или в 
международни научни форуми проведени у нас.

В тематично отношение публикуваните доклади могат да бъдат 
поделени на следните групи:

Социално-икономическа география на България-доклади с № 
6,7,8,12,13,14,16,19,21,29,33,36,38,41,42,46,47,51,54,56,61,68,71,72,7 
3,75,79,81,82и87.
Историческа география и топонимия -  доклади с № 1,2,58,69,80 и

83.
Политическа , електорална и военна география -  доклади с № 
5,20,35,49,52 и 65.
Теоретична география -  доклади с № 45 и 77.

География на население и селища -  доклад с №78.
Регионално развитие и планиране -  доклади с № 17,18,24,50,53,62 и 

88 .

Медицинска география -  доклади с № 15,43,44,64 и 84.
Гражданско образование -  доклад под №31.
В много от докладите доц. Бояджиев е разкритикувал 

териториалната организация на българското стопанство,
административната и функционалната организация на националната 
територия. Той предлага алтернативни решения, които целят да 
приравнят страната ни с другите страни от ЕС. Неговите предложения 
са съобразени с опита на много страни и основно с този на Русия и 
Испания. В някои от своите публикации авторът теоретично 
представя вижданията си за бъдещото развитие на селските региони в 
страната ни. Докладите същевременно представляват и източник на 
информация за студенти, изследователи и обикновени читатели.

111.5.Проектите, в които участва доц. В.Бояджиев са разнообразни 
по своята тематика и показват както многостранните интереси на 
кандидата, така и неговата добра теоретична подготовка. 
Доц.Бояджиев е участвал в разработването както на общински планове 
за развитие, така и в проекти по програмата „Лидер”, отчитането на 
постигнатите резултати от плановете и координирането на работата по



изпълнението на плановете. Всичко това доказва за пореден път, че 
професионалната реализация на учените-географи у нас не зависи от 
особеностите на самата наука „География”, а от знанията на 
географите. От друга страна тематиката на проектите, в които участва 
доц.Бояджиев показва широкото приложение на географските 
познания, дори и извън областта на регионалното развитие и 
политика.

IV.Преподавателска дейност на кандидата.
Доц.Бояджиев е един от най-ангажираните преподаватели в СУ 

„Св.Климент Охридски”, като този извод се базира на наблюденията 
ми като Декан на ГГФ през периода 2003-2011г. . Той преподава в 
бакалавърските специалности „География”, „Регионално развитие и 
политика”, „Туризъм” и още няколко специалности. Същевременно 
преподава на английски език и в новата специалност „Европейски 
съюз” към ФКНФ.

Кандидатът преподава и в 5 магистърски програми от СУ .Той е 
създател и ръководител на магистърската програма „Развитие и 
управление на селските райони” в ГГФ. Тази програма се развива 
динамично и в нея се записват все повече студенти от различни 
специалности и учебни заведения.
Доц.Бояджиев участва в работата на държавните изпитни комисии, 
член е в продължение на години на ръководството по провеждане на 
кандидат-студентската кампания. Член е на Факултетния съвет на 
ГГФ. От Общото събрание на Софийския Университет е избиран за 
член на Контролния съвет.

Всичко това доказва, че доц. Бояджиев е преподаватал с добро име 
както в ГГФ, така и в целия Софийски Университет и това е важно за 
неговото атестиране при придобиването на академичната длъжност 
„Професор” на СУ.

V.Други дейности
Доц.Бояджиев е член на редакционната колегия на Годишника на 

Университета, книга 2 - География. Той е съосновател и съавтор на 
националната ученическа олимпиада по гражданско образование. 
Участва в разработването на редица управленски документи на 
Министерството на образованието- ДОИ, програми, проекти. Съавтор 
е на наръчник по гражданско образование.

Справката от Университетската библиотека на СУ показва 46 
индексирани публикации с 53 индексации. Цитиранията на неговите 
трудове са 32 , от които 8 са в чужбина.

Приложената от него справка за приносите в научните му трудове 
считам, че е правдива и нямам особени забележки.

Познавам доц. В.Бояджиев като колега в ГГФ от 1986г. От 
съвместната ни работа по редица задания и проекти считам, че той 
се отличава с дълбоките си теоретични познания в много направления 
на географската наука.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, имайки предвид количеството и качеството 
на представените от кандидата монографии, студии, статии и 
доклади и позовавайки се на факта, че лично познавам като 
колега и съавтор доц.д-р Веселин Бояджиев,считам че той е 
утвърден учен в областта на обществената география и 
регионалното развитие и имаме всички основания да му бъде 
присъдена академичната длъжност „Професор на СУ”.
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Проф.д-р


