
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Антон Борисов Попов, СУ „Св. Кл. Охридски” (Геолого-географски 

факултет, Катедра Картография и ГИС), председател на научното жури,  

относно представените материали от доц. д-р СТОЯН ЦВЕТКОВ НЕДКОВ – кандидат в 

конкурса за доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География – 

географски информационни системи и картография), обявен в ДВ, 61/09.07.2013 г.  

 

 Документи за участие в обявения конкурс са постъпили от един кандидат – доц. 

д-р Стоян Недков, понастоящем Ръководител на Секция „Географски информационни 

системи” в Департамента по География на Националния институт по Геофизика, 

Геодезия и География (НИГГГ) към БАН. Спазени са всички процедури по обявяването и 

провеждането на конкурса, регламентирани в ЗРАСРБ, Правилника за неговото 

приложение и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски”. При изготвянето на 

настоящото становище са взети предвид изискванията в горепосочените нормативни 

документи, както и Препоръчителните критерии, утвърдени от ФС на ГГФ, относно 

придобиването на научни степени и заемането на академични длъжности в ГГФ.  

 На основание на постъпилата документация по конкурса могат да се направят 

следните констатации: 

1. Кандидатът отговаря на всички формални изисквания по обявения конкурс 

(съгласно Раздел ІV, Чл. 105 от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски”) :  

 притежава образователната и научната степен „доктор” в професионалното 

направление на конкурса (4.4. Науки за Земята);  

 заемал е повече от 2 години академичната длъжност н.с. І ст. (приравнена към 

„гл. асистент” според сега действащата нормативна уредба);  

 представил е научни публикации (вкл. и монографични трудове), които не 

повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор”;  

 бил е хоноруван преподавател в ГГФ по дисциплини към катедра Картография и 

ГИС. 

2. Кандидатът се хабилитира през 2009 г. и получава научно звание „ст.н. ІІ ст.”, което 

по новото законодателство се приравнява на академичната длъжност „доцент”.  

3. Кандидатът притежава опит като университетски преподавател. Освен с 

изследователска дейност в Географския институт на БАН, който след реорганизацията 

на Българската академия на науките става Департамент в НИГГГ-БАН, кандидатът е бил 

ангажиран и с преподавателска дейност в СУ, БАН и в чуждестранни университети: 

 водил е лекции и упражнения по дисциплината „Приложение на ГИС в 

управлението на околната среда” (за студенти редовно и задочно обучение) 



по магистърската програма ГИСК, към катедра Картография и ГИС, ГГФ, СУ „Св. 

Кл. Охридски”;  

 понастоящем е хоноруван преподавател за водене на семинарни и практически 

занятия за дисциплината „Въведение в ГИС” (за студенти редовно и задочно 

обучение) по бакалавърските програми за специалност География към ГГФ и 

специалност Археология към ИФ; 

 избран е и за хоноруван преподавател за водене на семинарни и практически 

занятия за дисциплината „Географски информационни системи” (за студенти 

редовно и задочно обучение) по магистърската програма ГИСК, към катедра 

Картография и ГИС, ГГФ, СУ „Св. Кл. Охридски”;  

 през периода 2010-2013 г. е водил специализирани курсове с общ хорариум 140 

ч. по „Въведение в ГИС и работа с ArcGIS” към Центъра за обучение на БАН, 

завършен от седем групи научни работници; 

 през периода 2005-2010 г. многократно е бил гост-преподавател в Университета 

в Залцбур (Австрия) и Университета в Йоенсуу (Финландия), където е водил 

занятия съответно по дисциплините: „Environmental assessment using GIS based 

techniques” и „Introduction of Geoinformatics”; 

 бил е научен ръководител на двама докторанти в Департамента по География 

към НИГГГ-БАН и на трима дипломанти в ГГФ на СУ “Св. Климент Охридски”. 

4. Кандидатът има впечатляваща по обем и качество научна продукция.  

 към датата на подаване на документите за участие в настоящия конкурс той е 

автор или съавтор на общо 56 научни труда, от които самостоятелни публикации 

са 19, колективни – 29, а на 8 публикации е водещ автор; 

 на български език са публикувани 30, а на английски език – 26 от научните му 

трудове; 

 научната му продукция включва: 6 монографии или части от монографии, 22 

статии в специализирани научни списания, 6 от които са в реферирани от 

SCOPUS или са импакт-фактор, 21 пълнотекстови научни доклада, публикувани 

в сборници от различни научни форуми (конференции, конгреси, симпозиуми и 

др.), атласи и други картографски продукти – 3 бр.;  

 от всичките му научни трудове 38 са издадени в България, а 18 – в чужбина; 

 за участие в настоящия конкурс кандидатът е представил само научни трудове, 

публикувани след хабилитирането му като ст.н.с ІІ ст. в БАН през 2009 г.; 

 представени за рецензиране и оценка са 21 публикации, от които: 3 монографии 

или части от монографии (две от тях са издадени на английски език от Изд. 

Springer); 10 статии в специализирани научни списания; 6 публикувани 

пълнотекстови доклада, изнесени на национални научни форуми (вкл. и 

такива с международно участие) и 2 изцяло публикувани доклада, изнесени на 

научни форуми в чужбина.    

5. Трудовете на кандидата са многократно цитирани в чуждестранни и български 

научни издания. 



 справката за цитиранията показва, че трудовете на кандидата са цитирани в 

общо 94 научни публикации, издадени в България, САЩ, Австрия, Германия, 

Нидерландия, Колумбия, Румъния и др.  

 това доказва по безспорен начин, че кандидатът е много добре познат на 

научната общност в страната и чужбина;  

 повечето цитирания в чужбина са на самостоятелни или на съавторски  

публикации, в които се предлагат и реализират оригинални методологически 

подходи за приложение на ГИС и цифрово картографиране на екологични 

индикатори, рискове, свързани с екологични проблеми и опасни природни 

явления;  

 две от публикациите с участие на кандидата (с № 22 и № 23 в списъка с 

цитиранията), издадени през 2012 г. от международното научно списание 

Ecological Indicators, са цитирани  съответно 40 пъти и 14 пъти в публикации на 

учени от много страни в света. 

6. Кандидатът е бил ръководител и участник в множество изследователски и научно 

приложни проекти с национално и чуждестранно финансиране .  

 кандидатът е бил ръководител на 6 и участник в 15 изследователски проекта с 

национално, чуждестранно и международно финансиране;  

 в качеството си на експерт е осъществявал консултантска дейност в 

реализацията на 9 научно-приложни проекта;  

 повечето резултати от провежданите от кандидата изследвания по различни 

проекти са отразени в научните му трудове.   

7. Научни приноси на кандидата. 

Изследванията на кандидата са ориентирани към решаване на актуални и 

значими научни и практически проблеми. Приемам без забележки приложената в 

документацията авторска справка за научните му приноси. Тя напълно реалистично 

отразява приносния характер на изследванията му в трите тематични области:  

 приложение на геоинформационните технологии в управлението на околната  

среда и ландшафтно-екологичните изследвания; 

 географски анализ и оценка на риска от опасни природни явления на 

територията на страната; 

 информационно обезпечаване на изследователски и управленски дейности с 

ГИС базирана информация и картографски продукти. 

8. Други констатации. 

 кандидатът отлично владее английски език;  

 притежава задълбочени теоретични познания в областта на съвременните 

геоинформационни технологии (ГИС и дистанционни изследвания), 

пространствения анализ и моделиране и техните приложения при решаване на 

важни изследователски и приложни проблеми; 

 притежава отлични практически умения за работа с разнообразни софтуерни 

продукти и специализирани модули и инструменти за аналитично моделиране и 



цифрово картографиране на пространствени обекти и явления  (ArcGIS, MapInfo, 

GlobalMapper, ENVI, ЕRDAS, AGWA, KINEROS, SWAT, ATtILA, Landscape Analyst и 

др.); 

 членува в авторитетни професионални организации като Съюза на учените в 

България, Българската картографска асоциация, International Association of 

Landscape Ecology (IALE); 

 съкоординатор е на Работната група по моделиране и картографиране на 

екосистемните услуги (Ecosystem Services Partnership) към Световната научна 

мрежа ESP (www.es-partnership.org/esp/79026/5/0/50) – една от най-

авторитетните международни екологични научни организации в света.   

9. Лични впечатления от кандидата.  

 познавам кандидата като един от водещите специалисти в България по 

тематиката на конкурса;  

 през последните няколко години имам две общи публикации и две участия в 

проекти с него; 

 съвместната ни работа създаде у мен впечатление за напълно изграден 

висококвалифициран учен и компетентен, трудолюбив и коректен колега; 

 личното ми мнение е, че присъединяването на кандидата към академичния 

състав на катедрата ще повиши нейния научен потенциал и ще допринесе за 

качеството на преподаваните учебни дисциплини. 

 

Заключение: 

 

На основание на направените констатации и в съответствие с установените 

нормативни изисквания, процедурни правила и критерии за заемане на академични 

длъжности, както и на базата на анализа и оценката на представената документация , 

категорично давам положителна оценка за кандидата в конкурса доц. д-р Стоян 

Цветков Недков. Предлагам Научното жури да вземе положително решение по 

избора и да предложи на Факултетския съвет на ГГФ да гласува той да заеме 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ” в СУ „Св.Кл.Охридски” по професионалното 

направление на обявения конкурс. 

 

  

проф. Антон Попов, 

    СУ „Св.Кл.Охридски”, ГГФ, р-л Катедра Картография и ГИС 

(popov@gea.uni-sofia.bg) 
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