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До председателя на научно жури 

проф. д-р П. Славейков 

СУ „Св. Кл. Охридски”

СТАНОВИЩЕ

От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геолого- 
географски факултет, СУ Св. Климент Охридски.

Относно: конкурс за „професор” в научна област на висшето 
образование 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география),

Конкурсът е обявен от катедра „Социално-икономическа география”, 
Геолого-географски факултут на СУ „Св. Климент Охридски” в обявен в 
ДВ, бр. 90/16.11.2012 г.

1. Данни за конкурса

Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ. Няма 
допуснати нарушения. По конкурса има един кандидат: доц. д-р Веселин 
Бояджиев, преподавател в катедра „Социално-икономическа география”, 
Геолого-географски факултут на СУ „Св. Климент Охридски”, живущ 1517 
София, р-н Подуяне, ул. Река Велика, бл. 18, вх. В, ет. 3, ап. 129.

2. Дан ни за кандидата

В. Бояджиев е роден на 22.01. 1956 г. в гр. Девин, днес в Смолянска 
област. Завършил е 23 гимназия в София през 1973 г. В периода 1974-80 г. 
завършва Софийски Университет "Св. Климент Охридски" (Геолого- 
географски факултет), специалност География. От 1980 до 1981 г. е учител 
по география.

Научната кариера на В. Бояджиев започва през 1981 г., когато е избран 
за редовен асистент в катедра Социално-икономическа география (тогава 
География на стопанските отрасли и комплекси). През 1987 г. е повишен в 
старши, 1990 в главен асистент. През 1996 г. е избран за доцент.

Доц. Бояджиев придобива през 1991 г. научната степен „доктор по 
география” с тема на дисертацията: ’’Икономгеографска характеристика и
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проблеми на Софийската крайградска селскостопанска зона”. 
Специализирал е или участвал в научни конференции в редица 
университети и научни институти в страната и чужбина, като Австрия, 
Македония, Румъния. Член е на научния борд на периодичната 
конференция „Селско пространство и местно развитие”, и на сп. Селища и 
пространствено планиране” на университета „Бабеш-Бояи” в Клуж-Напока 
(Румъния). Участва в семинари по въпросите на земеделието, агробизнеса 
и регионалното развитие на фондациите Ханс Зайдел и Фр. Еберт.

Владее добре английски, руски, испански, италиански езици. Има 
добри компютърни умения и компетенции: работа с приложни програми.

Доц. Бояджиев е участвал в 7 проекта към ФНИ -  СУ „Св. Кл. 
Охридски”, 11 проекта на Българо-австрийската консултантска компания 
АД.

3.Описание на научните трудове

Цялото научно творчество на доц. В. Бояджиев до сега 
(самостоятелно и в съавторство) възлиза на 5 монографии, 51 статии, 56 
доклада и 3 наръчници, брошури и др. Публикациите след придобиването 
на научната и образователна степен „доктор” са: 3 монографии (1 
самостоятелна), 30 статии, 51 доклада (от тях 9 в чужбина), 3 наръчници, 
брошури и др. Според езиците на които са написани: 99 на български (73 
за рецензиране), 3 на македонски (3), 1 на френски, 1 на немски, 12 на 
английски (12).

Монографиите, научните статии и доклади (за рецензиране) на доц. 
Бояджиев могат да се систематизират в следните раздели:

1. Георетико-методологични въпроси на географията-  
публикации № 30, 31, 48, 58, 59, 82,

2. Социално-икономическа география -  публикации № 10, II, 12,
13. 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 64, 69, 84, 
85,

3. География на земеделието и агробизнеса -  публикации № 3, 4, 
7, 8, 14, 15, 16, 38, 41, 42, 57, 61, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 81, 86, 87,

4. Топонимия и география на селищата -  публикации № 1,2, 66, 
67, 80, 83,



5. Политическа и електорална география - публикации № 5, 9, 
20, 23, 28, 32, 34, 35, 37, 39, 52,

6. Регионално развитие -  публикации № 6, 33, 40, 49, 50, 51, 53, 
54, 55, 56, 62, 65, 72, 77, 78, 79, 88

4.Научни приноси

Научните приноси на доц. Бояджиев след придобиването на 
научно го звание „доцент” са преди всичко в сферата на теоретичната 
география, социално-икономическата география, регионалното развитие.

Теоретико-методологичните приноси са преди всичко в:

- Изясняване на ролята, съдържанието, методите и перспективите на 
географията като наука и учебна дисциплина;

- Разработване теорията на географията;

Приносите към социално-икономическата география са:

Разработване на теоретични и приложни въпроси на Географията на 
земеделието и агробизнеса;

- Политическа и електорална география;
- Културна география, включително географска топонимия и 

ономастика;

Приносите към регионалното развитие са:

- Разработване на теоретични и приложни въпроси на районирането;
- Разработване на теоретични и приложни въпроси на догонващото 

развитие;
- Разработване на теоретични и приложни въпроси на развитието на 

селските райони.

Забелязани цитирания: Общо библиографски цитирания 33; Общо 
индексирани публикации 53. Като отчитам, че е проявен значителен 
интерес към публикациите за актуални и значими въпроси на 
икономическата и социална география, може да се очаква този интерес да 
намери благоприятно отражение в нашата и чуждестранната литература.

Научните публикации на доц. Бояджиев се отличават със стегнат 
научен стил. Във всички изследователски направления на изследванията



констатираме много добре дозирано съчетаване на теоретичните и 
приложните аспекти.

5. Преподавателска работа

Дон. Бояджиев чете следните лекционни курсове:

1.3а ОКС „бакалавър” : Теоретични основи на икономическата 
география; География на производството; Икономическа география на 
България -  отрасли и райони; Методи на икономгеографското изследване 
на селското стопанство; Икономическа география на България (за 
География на туризма -  българи и чужденци); Теоретична география; 
Основи на териториалната организация на стопанството; Социално- 
икономическа география на България (за специалностите География, 
Туризъм, Регионално развитие и политика, История и география. Биология 
и география); Основи на социално-икономическата география 
(специалност Туризъм); Социално-икономически фактори за развитието на 
туризма (в специалност Туризъм); Електорална география (за специалност 
Регионално развитие и регионална политика, РРРП), Планиране и 
управление на селските райони (за специалност РРРП); География на 
агробизнеса; История на географските открития); Регионален анализ на 
стопанството (специалност РРРП); Регионална социално-икономическа 
география на България.

2.3а ОКС „магистър”: Регионален анализ на стопанството (за 
специалностите Регионално развитие и управление, РРУ, Управление на 
човешките ресурси, УЧР); Регионално планиране (за РРУ, УЧР); Основи на 
електоралната география (за РРУ, УЧР, Развитие и управление на селските 
райони, РУСР); Управление на проекти за регионално развитие (за РРУ); 
Земеделска политика на ЕС (за РУСР); Райониране на българското 
земеделие и селските райони (за РУСР); Културна география на руралните 
общности (за РУСР), Географски основи на биоземеделието (за РУСР); 
Основи на регионалистиката (за Регионална сигурност, PC); Теоретична 
география и история на географските открития (за РУСР).

З.В други факултути и специалности на СУ: Регионално планиране 
(бакалавърска степен в Стопански факултет); Миграционни и 
колонизационни движения в евразийското пространство (магистърска 
програма История на Евразия, Русия и Източна Европа, Исторически 
факултет); Географска структура на ЕС (бакалавърска програма 
Европейски съюз -  Европейска интеграция, на англ. ез.).



Доц. Бояджиев е създал и ръководи магистърската програма 
Развитие и управление на селски райони.

Доц. Бояджиев има 33 години стаж в университета и се отличава 
като добър лектор, който увлича студентите със своята ерудиция и подход 
на преподаване.

Доц. Бояджиев е ръководил 5 докторанти, от които двама са 
отчислени с право на защита, а три процедури текат в момента. 
Осъществил е ръководството на над 100 дипломни работи.

6. Заключение

На базата на представените резултати и съобразно изискванията на 
чл. 24 (1) на ЗРАСРБ и чл. 53 (1) на ППЗРАСРБ препоръчвам на 
уважаемото научно жури и на членовете му да присъдят на Веселин Илиев 
Бояджиев научното звание ПРОФЕСОР.

София, 19.03.2013 г.

Изготвил становището

(проф. д-р П. Стоянов)


