
СТАНОВИЩЕ

на

проф.д-р Петър Лозанов Славейков

относно подадените документи от гл.ас.д-р Климент Минев Найденов за 

участие в конкурс за академичната длъжност „Доцент" по 4.4. „Науки за 

Земята" (География на населението и селищата -  регионално развитие, 

демография и управление на човешките ресурси) обявен от СУ „Св. Климент 

Охридски" в ДВ бр. 90/16.11.2012 г.

1. Данни за конкурса.

Документи по обявения конкурс са подадени само от един кандидат -

гл. ас. д-р Климент Минев Найденов, който е преподавател в катедра

„РЕгионално развитие" на ГГФ към СУ"Св.Климент Охридски".

Кандидатът е приложил всички изискуеми документи по конкурса /копие от 

„Държавен вестник", заповед на Ректора на СУ"Св.Кл.Охридски № РД38- 

98/25.01.2013 г. за назначаването на научно жури, публикации, справка за 

цитирания, автосправка за приносите и др./ , с което считам че всички 

изисквания на ЗРАСРБ и ПРавилника за неговото приложение са изпълнени.

2.Данни за кандидата.

Гл.ас.д-р Климент Минев Найденов е роден на 08.02.1977 г. в град Добрич. 

През 2001г. се дипломира като магистър по „Социална и икономическа 

география" (население и селища) в ГГФ на СУ"Св.Кл .Охридски" и едновременно 

с това завършва курсове за специалист по „Международни отношения" към ФФ 

на СУ. От 2003г. е редовен докторант към катедра „Регионална и политическа 

география" на ГГФ,а от 2005г. е асистент към същата катедра. През 2012 г. 

успешно защитава докторската си теза на тема „Демографската политика на Р 

България -  фактор за устойчиво развитие".



Гл.ас.д-р Климент Найденов е Член на Американската географска « 

асоциация, Международната организация за научно изучаване на населението, 

Европейската организация на професионалните географи „Херодот" и на 

редица други международни организации, което е атестат за неговата голяма 

професионална активност. Същевременно той е организатор на ежегодната 

конференция по регионално развитие в Созопол, международната 

конференция по „Устойчиво развитие в СУ и на редица други научни форуми.

3.Научно творчество на кандидата.

Кандидатът по конкурса за „Доцент"е представил за рецензиране 24 

заглавия, сред които 1 монография в съавторство, 1 учебник за ВУ в 

съавторство, 16 статии, 2 научни доклада от значими научни конференции, 1 

учебно пособие в съавторство, 2 методически ръководства и 1 енциклопедия. В 

съдържателно отношение публикациите му са основно от областта на 

геодемографията и туризма и по тази причина могат да бъдат приети изцяло 

за рецензиране.

Както обемът на публикациите , така и тяхното съдържание доказва 

високата публикационна активност на Кл.Найденов, която е сравнима с 

активността на колеги с много по-голям трудов стаж. В тази връзка считам, че 

кандидатът в това отношение има всички основания да претендира за 

заемането на академичната длъжност „доцент".

От представеното научно творчество на Гл.ас.д-р Климент Минев 

Найденов мога да отлича няколко значими заглавия:

1.Монографията „Thinking European(s): New Geographies of Places, Cultures 

and Identities", която е издадена в Кембридж/Англия/.В нея кандидатът участва 

в разработването на 2 глави, в които са анализирани миграцията в България и 

идентичността на младите хора в страната ни.

2.Енциклопедията „ България: райони, области, общини.",издадена от УИ 

на СУ, където участието на гл.ас.д-р Климент Минев Найденов е разграничено 

ясно.

З.Учебникът „Икономика на туризма", изд. От УИ на СУ.



4.Учебното пособие „ТУризъм" и 2 методически ръководства.

Кандидатът има 8 статии публикувани в България и 8 статии 

публикувани в чужбина /Великобритания, Полша, Турция, Азербайджан, 

Франция и САЩ/. Това е достойно за адмирация според мен, защото показва, 

че настоящето и бъдещето на географската ни наука зависи преди всичко от 

качествата на географите у нас и Международните изяви на последните водят 

до нарастване и на престижа на родната географска наука.

Гл.ас.д-р Климент Минев Найденов е представил справка за 5 цитирания 

в чужди издания и 6 цитирания в български публикации, което също говори 

добре за неговите професионални качества.

Той е взел участие в 8 международни и 10 национални конференции, 

което също е висок атестат за професионалните му качества..

Гл.ас.д-р Климент Минев Найденов има и забележителна проектна 

активност. Той е взел участие в над 60 проекта, като значителна част от тях са 

пряко свързани с научната му дейност в СУ „Св. Климент Охридски" -  

общински планове за развитие и областни стратегии, икономически стратегии, 

междинни оценки на областни стратегии и интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие и др.

Приносните моменти в научните публикации на гл. ас. д-р Кл. Найденов 

могат да се откроят в две направления:

1. Теоретико-методологическо.

В статиите с № 5 и 6 и докладът под № 2 е направена връзка между 

мениджмънта и географията. Кандидатът успява да докаже в тях, че са 

необходими географски познания на мениджърите в големите компании. В 

статията под № 11 е направен опит за изясняване на връзката между 

теоретичната и приложната география. В статията под № 4 той предлага нова 

за страната ни методология за оценка на уязвимостта.

2. Научно-приложни.



В книга под № 1 гл.ас.д-р Климент Найденов използва нов подход при . 

изследването на миграционните процеси у нас. В статиите под № 9, 15, 16 

авторът прави демографски анализи, използвайки различни демографски 

методи. В статията под № 12 и учебното пособие № 1 гл.ас.д-р Климент 

Найденов предлага нови подходи в изследването на туристическото търсене и 

нови подходи при разработването на маршрути за българи и чужденци. В 

статията № 8 и доклад № 1, са разкрити същността и особеностите на 

демографската политика. В статията № 14 е разгледана образователната 

структура в Северния централен район от ниво 2. В статията № 1 кандидатът, 

използвайки географския подход, прави анализ на престъпността в ЕС и 

страните кандидат -членки. В учебника „Икономика на туризма", авторът 

предлага 3 групи критерии -  географски, социо-демографски и психолого- 

поведенчески, чрез които могат да се разкрият регионалните особености в 

търсенето на туризма.

Като препоръка към гл.ас.д-р Кл. Найденов мога да посоча необходимостта 

в по-голяма степен да засегне в своите изследвания етно-конфесионалните 

особености на населението в България, които влияят върху демографските и 

икономическите процеси. .

2. Преподавателска дейност.

Преподавателската активност на Гл.ас.д-р Климент Минев Найденов, също е 

забележителна. Неговата аудиторна заетост надхвърля 4 пъти изискуемия 

норматив. Извънаудиторната му дейност включва участие в катедрени и 

факултетски инициативи, ръководство на дипломни и курсови работи, 

ръководство на учебни практики, експертна дейност и др. Гл.ас.д-р Климент 

Найденов е титуляр на дисциплините: „Регионални стратегии за развитие", 

„Управление на градски системи", „Демография", „География на населението и 

селищата", „Приложна демография", „Бизнес демография", „География на 

населението и селищата в България".

3. Заключение.



Като имам предвид всичко казано до тук по отношение научното творчество 

и преподавателската дейност на гл.ас. д-р Климент Найденов предлагам с 

цялата си убезеност на почитаемото научно жури да му присъди академичната 

длъжност „доцент" в научната област 4. „Природни науки, математика и 

информатика", професионално направление 4.4. „Науки за Земята" (География 

на населението и селищата -  регионално развитие, демография и управление 

на човешките ресурси).

Славейков 

катедра "Регионално развитие" 

ГГФ, СУ"Св.Климент Охридски"

15.03.2013 г. 

Гр. София


