
 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, 

 

(Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий) 

 

относно: 

Конкурс за заемане на академичната длъжност 

“Професор” 

в научна област 4.  Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.4. Науки за Земята (икономическа и социална 

география), 

обявен в Държавен вестник, бр. 90/16. 11. 2012 г. за нуждите на Геолого-географски 

факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Становището е изготвено съобразно изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

приложението му, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски. 

I. Общо описание и оценка на предоставените материали 

Доц. д-р Веселин Илиев Бояджиев (единствен кандидат в конкурса) представя списък и 

копия на 116 свои публикации, от които 88 са отпечатани след придобиване на академичната 

длъжност "доцент". 9 от тях са публикувани в чужбина. 71 работи са самостоятелни, а в по-

голямата част от останалите кандидатът е водещ автор. 

Научните трудове могат да бъдат отнесени по следния начин: 

- Монографии – 3, в т. ч.  една самостоятелна и две в съавторство; 

- Статии и студии – 30; 

- Доклади (публикувани) – 42; 

- Други научни публикации – 9. 

Работите са публикувани в националния научен периодичен печат – Годишник на СУ, 

книга География, Доклади на СУ „Св. Климент Охридски“, тематични сборници от 

конференции и други научни форуми. Те обхващат както няколко основни кръга от интереси 

на кандидата, които формират научноизследователския му профил, така и социално-



икономическа, политическа и икономогеографска проблематика, съобразно тематичната 

насоченост на форумите. В най-общ вид продукцията е структурирана в следните 

направления: 

1. Социално-икономически проблеми на България, в частност география на 

земеделието. 

2. Политическа, геополитическа, историческа и военна география. 

3. Регионално планиране и управление. 

4. Електорална география на България. 

5. Медицинска и селищна география. 

6. Гражданско и географско образование. 

Кандидатът се представя основно със самостоятелния си монографичен труд 

„Икономогеографски приоритети на българското земеделие“, 2012. Задълбоченият анализ на 

изследването в хронологичен и хорологичен аспект ни убеждава в дълбоката научно-

теоретическа и практическа подготовка на доц. Бояджиев. 

Ценен елемент в разработката е формулирането на основните проблеми и тенденции в 

развитието на българското земеделие и предлагането на подходи за ефективното им 

разрешаване. 

С приносен характер е опитът за определяне на рурални райони, обективно отразяващи 

съвременната сложна картина на земеделието у нас. Акцентирано е съвсем удачно върху 

общата селскостопанска политика на Европейския съюз и вписването на България в нея. 

Значими, особено в приложен аспект, са идеите на доц. В. Бояджиев, отразени в 

колективната монография: „София (120 години столица) и труда, анализиращ отношението на 

България с ЕС от гледна точка на пълноправното й членство в него. Проблемът за 

ефективното регионално развитие на страната ни е водещ и в други научни публикации на 

кандидата. 

В редица други трудове (студии, статии, доклади, анализи) се засягат многопосочни 

проблеми и процеси, като: рурализма, социално-икономическото състояние и стопанската 

история на отделни селища, електорални и ономастични проблеми  и т.н. 



Много силно е присъствието на доц. д-р В. Бояджиев в областта на медицинската 

география, в други социални сфери, в географското образование. Част от тезите му са 

провокативно-дискусионни, което е аргумент за наличие и отстояване на собствена позиция. 

II. Участие в научно-изследователски проекти 

Компетентността на кандидата е защитима с обстоятелството, че същият има активно 

участие в разработването на научно-изследователски проекти с теоретико-методологично и 

практико-приложно значение. Доц. В. Бояджиев е ръководител на 7 проекта, подпомогнати от 

Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“.  

Той участва и в разработването на фирмени проекти в областта на регионалното 

развитие, свързани с изготвянето на планове, програми, концепции. Това спомага за прякото 

свързване на науката с практиката и води до поява на мултиплициращ ефект в регионалната 

политика. 

Доц. д-р Веселин Бояджиев е използван и като експерт и консултант в дейността на 

редица ведомства и организации. 

III. Преподавателска дейност 

Справката за академичната натовареност показва ангажираност, надхвърляща 

многократно изискуемия за конкурса хорариум. Доц. В. Бояджиев е участник в обучението на 

студенти от всички бакалавърски и магистърски специалности с географска насоченост не 

само в Геолого-географския факултет, но и в други факултети на СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

Особено ценно е присъствието на негови курсове в магистратури, свързани с 

изучаването на селските райони. 

Доц. д-р Веселин Бояджиев е създател и ръководител на магистърската програма 

„Развитие и управление на селските райони“. 

Кандидатът участва активно в дейността на географската общност на ниво катедра, 

факултет и университет, като: член на ФС на ГГФ, Секретар на НС към ФС на ГГФ, 

Съосновател на Националната олимпиада по гражданско образование, Член на редколегията 

на Год. на СУ, книга География. Участник е в редица планови колективи и комисии по 

егидата на Министерството на образованието, науката и младежта, и пр. 



Автосправката на цитиранията (32 пъти, 8 от които в чужбина) аргументира научната 

разпознаваемост на доц. д-р В. Бояджиев. Аргумент в тази посока е владеенето на руски, 

английски и испански език. 

Това ми дава основание да оценя висока преподавателската дейност на кандидата. 

IV. Научни приноси 

  С оглед многопосочността на интересите на доц. д-р Веселин Бояджиев и очевидността 

на тяхното популяризиране приемам справката за приносите. Тя би отразила още по-ясно 

постигнатото от кандидата, ако съдържаше групиране, напр. научно-фундаментални, 

теоретични, практико-приложни и образователни приноси. 

Заключение: 

Като имам предвид предоставената ми документация по конкурса и въз основа на 

преките ми впечатления, считам, че са спазени всички условия за заемането на академичната 

длъжност „професор“. 

Въз основа на това изразявам категорично положително становище, ще гласувам „за“ и 

предлагам на членовете на Научното жури да номинират кандидатурата на доц. д-р Веселин 

Илиев Бояджиев за заемане на академичната длъжност „професор“ пред Геолого-

географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Велико Търново                                

20. III. 2013                                   Проф. д-р Атанас Х. Дерменджиев  

 

 

 

 

 


