
С Т А Н О В И Щ Е 
от доц. д-р Никола Стойчев Тодоров - 

преподавател в катедра „Ландшафтознание и опазване на   природната среда” при 

Геолого-географски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” 

 

                          

 

Относно: заемане на академична длъжност „доцент” от  Софийския университет, 

обявен от СУ в  ДВ, бр. 61 от 09.07.2013г. 

 

          Конкурсът за доцент е в професионално направление  4.4  Науки за Земята  

 (География – Географски информационни системи и картография), в който участва 

един кандидат доц. д-р Стоян Цветанов Недков. Кандидатът понастоящем работи  в 

БАН, Национален институт по геофизика, геодезия и география и отговаря за 

научната, приложната и оперативна дейност на секция „Географски информационни 

системи”. За участието в конкурса кандидатът представя  21 заглавия, като 3 от тях 

са участия в монографични трудове. Два доклада са публикувани в чужди издания, 

10 статии в специализирани научни издания и 6 публикувани доклади на национални 

форуми с международно участие. От всички публикации 14 са на английски език и 

останалите на български език. По-голямата част от публикациите са в съавторство – 

17 и  4 са самостоятелни. 

          През разглеждания период доц. Ст. Недков активно участва в разработването 

на научни проекти – 19, като на 4 от тях е бил ръководител. Същевременно извършва 

консултански пуслуги в 9 проекта, които са свързани с ландшафтното 

картографиране предимно в Родопския регион и опазването на природната среда. 

         Висока е цитируемоста на кандидата -  около сто пъти предимно от чужди 

автори, което доказва актуалноста и значимоста на изследваните проблеми от 

кандидата. 

         Научната продукция на кандидата може да бъде поделена на три групи: 

Първата е ландшафтно картиране и картографиране на характерни и доста уязвими 

ландшафти в нашата страна; На второ място са приложението и развитието на 

географските информационни системи и на трето място са развитието и 

усъвършенстването на екосистемните услуги при физикогеографските изследвания.  

Тук особено място се отделя на хидроложкия и климатичния фактор особено при 

наводнения и определяне на капацитета на ландшафтите. Същевременно авторът 

непрекъснато прилага моделирането в своите изследвания, като разширява неговия 

обхват и периметър. 

         Научно-преподавателската дейност е свързана основно с преподаване на 

география с английски език в средни езикови училища. Освен това доц. Недков води 

лекционни и квалификационни курсове на докторанти и специализанти в БАН. Също 



така той е чел значителен брой лекции в други страни, засягащи проблемите на 

географските информационни системи. 

           Научнете приноси на кандидата са основно в областа на физическата 

география и ландшафтознанието, като прилага  ГИС-методи на изследване и се 

установява един стремеж към разширяване на прилаганите методики. Проявява се 

стремеж към развиване на приложните ландшафтни изследвания в сложни в 

ландшафтно отношение територии от нашата страна, като се прилага чужд опит. 

Най-голяма тежест имат приносити свързани с екосистемните услуги във 

физическата география и най-вече при изследване на наводненията, като за целта е 

разработена и методика, която е прилагана в различни райони на нашата страна. Не 

по-малко значение има моделирането и картографирането на тези услуги. 

           Можем да кажем, че всяка публикация на кандидата доц. С. Недков има 

някакъв определен принос. Като основна препоръка за работата на кандидата е 

малкият брой самосноятелни работи, което в известна степен принизява научните 

приноси на кандидата. 

           От направеният анализ на предложените материали от доц. д-р Стоян Недков 

за доцент от Софийския университет се установява, че той притежава много добра 

професионална подготовка по проблемите засягащи физическата география и 

ландшафтознанието, Географските информационни системи и екосистемните услуги 

и същевременно създава нови научни методи. Всичко това ми дава основание да дам 

положителна оценка на участника в конкурс за доцент в Софийския университет на 

доц. д-р Стоян Недков, обявен в ДВ бр. 61 от 09.07.2013. 

 

 

 

 

 

        26.11. 2013г.                                                       ЧЛЕН НА ЖУРИТО...................... 

       София                                                                 / доц. д-р Никола Тодоров/  


