
 Софийски университет „Свети Климент Охридски” 

  Геолого-географски факултет 

 

   С Т А Н О В И Щ Е 

  от проф.д-р Петър Василев Петров 

 

член на Научно жури в конкурс за заемане на академична 

длъжност „ДОЦЕНТ”, обявен от СУ в ДВ, бр. 61 от 09.07.2013 год. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално академична дейност и 

продукция, представена от кандидата в конкурса доц.д-р СТОЯН ЦВЕТАНОВ 

    НЕДКОВ 

 

I.Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

 Доцент д-р Стоян Недков, за участие в конкурса за доцент в 

Софийския университет, представя специализиран списък на 

публикациите за рецензиране в настоящия конкурс /с 21 

заглавия/ и общ списък на публикациите му ,съдържащ 56 

заглавия.От 21-то конкурсни заглавия 3 са монографични или 

части от монографии, 10 са статии публикувани в специализирани 

научни издания, 6 са изцяло публикувани доклади на 

национални научни форуми, вкл. с международно участие и 2 са 

изцяло публикувани доклади в чужбина.От конкурсните 21 

публикации, 14 са на латиница /предимно на английски език/ и 7 

са на кирилица. В съавторство са написани 17 публикации, от 

които в 3 от тях кандидатът е водещ автор.Следва да отбележим, 

че всички представени трудове на кандидата отговарят на  



профила на специалността по която е обявен конкурса. Доцент 

Ст.Недков е осъществявал научно ръководство на двама 

докторанти и трима дипломанти, участвал е в 19 научни проекта, 

в 4 от които е бил научен ръководител, а така също има 9 участия 

в специализирана консултантска и експертна дейност в областта 

на опазването на околната среда и ландшафтното 

картографиране. Към документацията е приложена и Справка за 

цитиранията на кандидата,включваща 95 пунктоации, предимно 

в чужбина /около 75%/. 

 Учебната дейност на кандидата се заключава в 

преподаванията най-напред в чуждоезикови средни училища, а в 

по-значима степен като преподавател в 7 специализирани курса у 

нас и в чужбина предимно в областта на ГИС и тяхното научно-

практическо приложение в разработки по опазване на околната 

среда.Тази му дейност го представя като един много добър 

преподавател. 

 

 II.Оценка на научните и практически резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция 

 Съгласно изискванията на действащия ЗРАСРБ и Правилника 

за неговата прилагане считам, че основните приноси на 

доц.Ст.Недков са по отношение на обогатяване на съществуващи 

знания във връзка с: 1.Теоретичните аспекти на 

информационното обезпечаване на научно-иследователски и 

управленски дейности на базата на ГИС информация и графични 

продукти, а така също и на геоанализът и оценката на опасността 

от негативни природни процеси на примери предимно от нашата 

държава. и 2.Прагматичен приносен характер имат разработките 

на геоинформационните технологии във връзка с управлението 



на околната среда на базата на ландшафтно-екологични 

изследвания. 

 По отношение на нови теории, хипотези, методи и др. 

следва да се оценят методологичният подход за моделиране и 

картографиране на регулационните екосистемни /по-точно 

ландшафтни/ услуги при наводнения, разработеният подход /по-

скоро метод/ за оценка на влиянието на климатичните 

изменения при увеличаване на поройните дъждове, чрез 

прилагане на ГИС продукти за хидроложко моделиране 

AGWA.Има и други не малко други методически разработки на 

кандидата, отразени в неговите публикации, базирани предимно 

на ГИС бази данни и съответните картни изображения. 

 Практически приноси имат почти всички научни статии и 

студии на доц.Ст.Недков ,голяма част  от които се прилагат в 

различни области на опазването и управлението на околната 

среда не само у нас, но и в чужбина. 

 III.Като основна препоръка на кандидада за доцент в 

Софийския Университет е да приеме замяната на понятието 

„физическа география” с много по-адекватното понятие в 

българската научна лексикология „природна геогрфия”, което е 

възприето вече в учебно-преподавателската практика у нас.  

 IV.Заключение 

 Основанието ми за положително заключение се определя 

от това, че кандидатът  е постигнал определени теоретико-

методологични и научно-приложни приноси с цялостната си 

научно-изследователска дейност, отличаваща се с голяма 

прецизност, компетентност и точност в областта на Географските 

информационни системи и тяхното приложение на базата на 

ландшафтната екология.Той е осъществил и голяма научно- 



организаторска и значима научно-преподавателска дейност.Със 

свойте научни трудове и монографии е добре известен на 

българската и чуждестранна научна общественост.Като се има 

предвид, че цялостното му научно творчество и дейност 

отговарят на предявените изисквания на действащия ЗАСРБ и 

Правилниците за неговото приложение следва безусловно да се 

предложи за заемане на академичната длъжност доцент в 

Софийския университет „Св.Кл.Охридски” докторът по география, 

доцент Стоян Цветанов Недков. 

 

София, 29.10.2013 г.       Член на Научното жури: 

      /проф.д-р Петър В.Петров/  

  

 

  


