
До членовете на научното жури за провеждане 

 на обявен конкурс за заемане на академична  

длъжност „професор“ по „Икономическа и социална география“  

при ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ 

                   Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   Я 

От доц. д-р Нено Стоянов Димов – доцент в Софийския Университет „Св. Кл. 

Охридски“ и професор във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, член на Научно жури за 

провеждане на конкурс по заемане на академична длъжност „Професор“ при ГГФ 

на СУ „Св.Кл. Охридски“. 

Област на висшето образование: Професионално направление 4.4. „Науки за 

Земята“; „Икономическа и социална география“ 

Конкурсът за професор е обявен в Държавен вестник бр.90/ 16.11.2012 г. 

Уважаеми членове на научното жури, 

Избран съм в състава на научното жури от ФС на ГГФ по процедура на обявен конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор“ по „Икономическа и социална география“ при 

ГГФ, професионално направление 4.4. Науки за Земята. 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен участник: Веселин 

Илиев Бояджиев, доктор по география, доцент в Геолого-Географски факултет, 

преподавател в катедра „Социално-икономическа география“.  

Представените от кандидата документи са на хартиен носител, в съответствие 

със ЗРАС и включват: 

- Монография (хабилитационен труд); 

- Списък на научните трудове на доц. д-р Веселин Бояджиев, съдържащ общо 

88 заглавия (след присъждане на научното звание „доцент“); 

- Справка за научните приноси в трудовете на кандидата по конкурса; 

- Справка за библиографско цитиране и индексиране на публикации на 

кандидата в база данни – общо 53 броя индексирани публикации.  

Хабилитационният труд (монографията) с който доц. д-р В. Бояджиев участва в 

конкурса в съответствие със ЗРАС, е „ИКОНОМГЕОГРАФСКИТЕ ПРИРОРИТЕТИ НА 

БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ“, с. 2012, с. 251. 

 Процедурата от обявяването на конкурса за професор, до провеждането на 

избора от Научното жури, е в съответствие със ЗРАС и Правилника за управление 
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дейността на Софийския Университет. Приложени са всички необходими и 

задължителни документи. На 4.02.2013 г. е проведено първото заседание на 

научното жури, за избор на рецензенти (Вж. Прот. №1). Не са констатирани 

пропуски и нарушения по процедурата. 

 Характеристика на кандидата в конкурса 

 Веселин Бояджиев завършва висшето си образование по география през 

1980 г. През 1981 г. след успешен конкурсен изпит е избран за асистент по 

„Социално-икономическа география на България“. По-късно, през 1991 г. 

защитава дисертационен труд за „Софийската крайградска селскостопанска 

зона“. През 1996 г. му е присъдено академичното звание „доцент“. В продължение 

на повече от 30 години, той се утвърждава като университетски изследовател и 

преподавател с широки научни интереси, с желанието да представи по различен 

начин географското обяснение на сложни социално-икономически и природно-

социални процеси. Подготвил е поколения млади географи, като е формирал 

трайни интереси към географската наука. Извършените атестации за 

преподавателската и изследователската дейност на доц. В. Бояджиев са 

положителни. 

Оценка на приносите в научните трудове представени от кандидата по 

конкурса  

 Монографията на В. Бояджиев „Икономгеографските приоритети на 

българското земеделие“ е  основен и обобщаващ научен труд в публикациите на 

автора. С това е изпълнено императивното изискване на ЗРАС, чл. 29, ал.3. 

Възприетата структура и съдържанието на извършеното изследване 

(хабилитационен труд) характеризира типичния подход на автора – да представи 

едно ново обяснение на развитието и териториалната организация на 

българското земеделие. Анализиран е голям период от развитието на 

изследвания стопански сектор, обработена е голяма по обем статистическа 

информация, показан е широк поглед върху публикуваните научни трудове в 

изследваната област и желание да се подходи иновативно и аргументирано към 

обобщенията и изводите. Възприемането на „парадигмите“ като основни 

теоретични конструкции за научно обяснение на географията на българското 

земеделие показва, че автора дълбоко осъзнава необходимостта от 

фундаментални конструкции, на базата на които да се представи и обяснени  
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сложната и динамична географска динамика и пространствена организация на  

аграрния сектор в България. За основна парадигма доминираща и сега в 

развитието и пространствената организация на аграрното стопанство е 

възприето „продуктивистичната“. Тя се налага в научното обяснение като 

динамична, с определени фази на развитие и териториална организация – „пред“ 

– и „следпродуктивистична“. Според нас е наложително автора да дефинира 

конкретно съдържанието на тези ключови за труда понятия. С изследваните 

проблеми на българското земеделие от В. Бояджиев, с направените изводи и 

насоки за развитие, той решително преминава границата на познавателната и 

описателната същност на географския анализ и аргументирано навлиза в 

проблемната зона на управлението на територията (пространството). Той умело 

въвежда читателя в сложните политически, икономически, управленски и 

териториални (географски) проблеми на българското земеделие, като 

емоционално и убедено защитава и разкрива силата на пространствения подход 

и географския метод при планирането, структурирането, организирането и 

управлението на селското стопанство в страната. Положително в монографията е 

откроеното и експонирано лично мнение, лична позиция. В рецензирания труд 

автора отстоява позицията за необходимостта от преход към нов модел на 

организация и регионално управление на българското земеделие, с основен 

акцент териториалния подход. Заедно с това е отделено внимание на общата и 

регионалната аграрна политика в ЕС, както и тежестите които понесе 

българското аграрно стопанство след 01.01.2007 г. Обосновани са редица 

конкретни мерки за оптимизиране на управлението на аграрния сектор в 

страната, като една част са свързани с реформи в административно-

териториалното устройство и провежданата регионална политика. 

Целесъобразността на направените изводи и насоки за развитие на българското 

земеделие се дължат на конкретното познаване на спецификата на националното 

пространство на България, на особеностите на пространствената конфигурация и 

функции на селищната мрежа. Друг важен акцент в монографичния труд на 

кандидата са доказаните предимства на пазарната организация и либералното 

управление на българското земеделие. Заключителната част на изследването е с 

методическа и приложна насоченост. Общо може да се констатира, че доц. В. 

Бояджиев се представя като задълбочен и компетентен изследовател на аграрния 

сектор в България, разкрива допълнителни предимства на географския подход и 
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предлага конкретни мерки за оптимизиране на наложената ситуация в 

земеделието на страната. Монографията има приносен характер с доминираща 

приложна насоченост.  

 В конкурса за професор, кандидата участва и с отделни раздели в две 

монографични издания, посветени на развитието на гр. София и проблемите на 

регионалното развитие на националната икономика. В тях са изведени 

сравнителните предимства за развитие на столичния град София и 

необходимостта от догонващо икономическо развитие на България в ЕС. В. 

Бояджиев участва с раздели и в тематични издания (сборници, брошури). С тези 

публикации се показва активно участие на автора в научни форуми по други 

научни направления – икономика, организация и управление на земеделието, 

регионално развитие и политика и др. След придобиване на научното звание 

„доцент“ публикациите на доц. В. Бояджиев са общо 30 студии и статии и 51 

доклади, от които в чужбина са публикувани 17 – съответно 12 на английски, 1 на 

френски, 3 на македонски и 1 на немски език. Публикациите в чужбина 

представят кандидата в конкурса за професор пред широка географска 

аудитория, като са изведени основни научни резултати за географията на 

българското земеделие, и заедно с това са откроени част от научните приноси на 

българската географска школа.  

 От представените научни публикации на доц. В. Бояджиев, най голям е броя 

на трудовете в три направления: Социално-икономическа география – 25 

публикации (Вж. № 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 43, 44, 45, 46, 69, 

84, 85 и др.); География на земеделието и агробизнеса – 22 публикации (Вж. 

трудове № 3, 4, 7, 8, 14, 16, 41, 42, 57, 63, 68, 71, 73, 74, 75, 86, 87 и др.); Регионално 

развитие и регионална политика – 17 публикации (Вж. трудове под № 33, 49, 50, 

51, 53, 54, 56, 62, 65, 77, 78, 79 и др.). Научното съдържание на тези публикации са 

пряко свързани с преподавателската дейност на В. Бояджиев. Обобщенията и 

резултатите до които достига в творческата си работа прилага в лекционните 

курсове които чете в бакалавърската и магистърската образователни степени. 

Научните публикации в изведените направления се открояват с актуалност на 

изследваните проблеми, доминиращ генетичен подход при научните обяснения, 

желание и приложение на авторско, лично отношение и тези при крайните 

резултати и изводи. Останалите публикации приложени в общия списък на 

трудовете са в направления Методология и методика на географската наука – 6 
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статии (Вж. № 30, 31, 48, 58, 59, 82); Политическа география – 11 публикации (Вж. 

№ 5, 9, 20, 23, 28, 32, 34, 35, 37, 39, 52) и  География на селищата – 6 труда (Вж. № 

1, 2, 66, 67, 80, 87) и Медицинска география – 5 публикации (Вж. № 15, 43, 44, 64, 

84). Те потвърждават широките научни интереси на В. Бояджиев в областта на 

географското знание. С тях той убедително доказва предимствата на географския 

анализ при изследване на социално-икономически и природно-социални обекти 

и системи. Приносен и приложен характер имат изводите и обобщенията на 

автора за териториалната организация на аграрното стопанство, за структурата и 

съдържанието на географската наука, за необходимостта от кодифициране на 

българското законодателство при планирането и развитието на селските райони 

с политиката за регионално развитие и планиране. 

 Научните трудове на доц. д-р В. Бояджиев са публикувани в авторитетни и 

реферирани издания и сборници – Годишник на Софийския Университет, кн. 

География, в Трудове на Икономическия институт при БАН и Стопанската 

академия Свищов, в Годишника на Стопанския факултет при Софийския 

университет и др. В заключение ще посоча, че научното творчество на доц. В. 

Бояджиев е убедително доказателство за изграден и авторитетен изследовател в 

основни направления на социално-икономическото, политическото и културното 

развитие на България. Заедно с това се откроява и огромното му желание да 

докаже предимствата на географските изследвания при пространствената 

организация и регионалното развитие на сложни природно-социални системи и 

процеси, протичащи или преминали в националното пространство на България. 

 Считам, че представената авторска справка за научните приноси на 

кандидата отразява и съвпада с резултатите от публикуваните трудове. Освен 

това по тематика, възприета и използвана методология в представените 

изследвания, по съдържание и получени резултати, научното творчество на 

кандидата за професор отговарят на обявения конкурс и професионално 

направление. Важно е да се отбележи, че над ¾ от трудовете на кандидата са 

негово самостоятелно творческо дело. В обобщен вид научните приноси на доц. 

В. Бояджиев са: 

- Разширяване и допълване на методите и съдържанието на географската 

наука като учебен предмет; 
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- Разработени и предложени нови подходи за териториална организация и 

регионално управление на аграрния сектор в България; 

- Изясняване и допълване на представите за същността на социално-

икономическото райониране, за политиките по развитие на селските 

райони и регионалната земеделска политика в ЕС; 

- Оптимизиране на хоризонталната организация и управление на 

електоралната география в България. 

Към научните приноси на доц. В. Бояджиев ще добавя и участието в 

изследователски проекти – общо 18, от които 7, финансирани от ФНИ при 

Софийския Университет и 11 от външни за СУ организации. Той е участвал при 

разработване на стратегически планове за развитие на общини, при съставяне на 

междинни оценки по изпълнение на ОПР, в проекти на МОМН по структуриране и 

разпределение на учебното съдържание, при утвърждаване на нови учебни 

предмети „Гражданско образование“ и др. Това е осигурило на кандидата да 

приложи в практиката идеите и резултатите които е получил в 

изследователската си дейност.   

Трудовете на В. Бояджиев са цитирани от чуждестранни автори – общо 8 и в 

над 50 труда на български автори. Това потвърждава актуалността и интереса на 

редица изследователи към творчеството и резултатите на кандидата.  

 Оценка на преподавателската дейност на кандидата 

 От представената справка за учебната натовареност на доц. д-р В. Бояджиев 

се установява, че той чете лекции по 24 дисциплини в двете образователни 

степени – „бакалавър“ и „магистър“ в 5 специалности и 3 факултета на Софийския 

университет. Научен ръководител е бил на 5 редовни и задочни докторанти, от 

които 2 са отчислени с право на публична защита. Ръководи магистърска 

програма „Развитие и управление на селските райони“. Извършва научно 

ръководство на повече от 80 дипломанти. Лекционните курсове които ръководи 

се посещават с интерес от студентите. Активно участва в организацията и 

провеждането на учебни практики и стажове. Годишната аудиторна 

натовареност на кандидата е огромна – над 1 500 часа аудиторна заетост. Само 

тези параметри са достатъчни за присъждане на академичната длъжност 

„професор“ на В. Бояджиев. Освен това е член на Редколегията на ГСУ, кн. 

география, участва в редколегии на други научни издания, избиран е за 
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председател на Комисията за провеждане на кандидат-студентските изпити по 

география и икономика и др. инициативи във ГГФ и Софийския Университет.  

 Препоръки към творческата дейност накандидата 

 Познавам доц. д-р Веселин Бояджиев като студент и преподавател. Той 

притежава авторитета и професионалната компетентност на утвърден 

изследовател и университетски преподавател. Въпреки това, за да изпълня 

задължението си като рецензент на кандидата, ще си позволя да отбележа 

колегиално и мнение под формата на препоръки за бъдещата дейност на В. 

Бояджиев. Първата препоръка е свързана с необходимостта от обобщаване и 

публикуване на резултатите от изследователската си дейност като учебни 

издания за подготовката на студенти бакалаври и магистри в областта на 

географската наука. Второ – препоръчвам на кандидата да доразвие и допълни 

монографичното си изследване с влиянието и оценката на много важните 

природни фактори за развитието и териториалната организация на аграрния 

сектор и други икономически дейности в България. Трето – считам, че научната 

стойност на публикациите ще се уплътни, ако се дефинират конкретно основни 

категории и понятия, използвани в географската наука и регионалното развитие 

и регионалната политика в България. 

 Заключение 

 Оценката ми за изследователската, учебно-преподавателската и 

обществено-административната дейност от дългогодишната работа на доц. д-р 

Веселин Бояджиев е положителна. Тя отговаря на законовите изисквания на чл. 

29, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗРАС в Р България. Веселин Бояджиев е уважаван и 

авторитетен преподавател и изследовател с доказани творчески възможности. 

На това основание предлагам на уважаемите членове на научното жури да 

гласува положително за заемане на академичната длъжност „професор” 

по Икономическа и социална география по професионално направление 4.4. 

Науки за Земята от доц. д-р Веселин Илиев Бояджиев към катедра 

„Социално-икономическа география” при ГГФ на Софийския университет „Св. 

Кл. Охридски”. 

 26.03. 2013 г.                                                         Рецензент: 

       София                                                       доц. д-р Нено Димов 
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