
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д-р Марияна Костадинова Николова, 

 Национален институт по геофизика, геодезия и география  

(НИГГГ) при БАН,  

относно представените материали от доц. д-р Стоян Цветанов Недков – 

кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 4.4. Науки за Земята (География – географски 

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

 

При изготвянето на настоящото становище са взети предвид изискванията в 

нормативните документи и критериите, утвърдени от ФС на ГГФ, относно 

придобиването на научни степени и заемането на академични длъжности в 

ГГФ. Прегледът на документацията по конкурса показва, че са спазени 

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”.  

 

На основание на постъпилата документация по конкурса се установява, че  

кандидатът отговаря напълно както на задължителните, така и на 

допълнителните препоръчителни критерии за приодобиване на академичното 

звание „доцент” в  ГГФ, СУ „Св. Кл. Охридски”. Д-р Стоян Недков, 

понастоящем е доцент и ръководител на секция „Географски информационни 

системи” в департамента „География”  на Националния институт по 

геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към БАН.  

 

От приложените документи се вижда, че кандидатът 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” и е бил е хоноруван преподавател 

в ГГФ по дисциплини към катедра „Картография и ГИС”.   

 

Кандидатът се е хабилитирал през 2009 г., след участие в конкурс за 

придобиване на научното звание „ст.н.с. II ст.” (приравнено сега към 

„доцент”) в Географския институт на БАН (понастоящем департамент 



„География” в  НИГГГ). Той има и посочени допълнителни квалификации по 

темата на конкурса като: обучение за работа с AGWA (Automated Geospatial 

Watershed Assessment tool) организирано от Американската Агенция по 

Околна среда (EPA); Дистанционен курс за обучение по Open Geographic 

Information Systems (OpenGIS) организиран от Университета в Западна 

Унгария, колеж по Геоинформатика; Дистанционно обучение по ГИС – ESRI 

training and education: Migrating from ArcView 3.x to ArcGIS Desktop Creating, 

Editing, and Managing Geodatabases for ArcGIS Desktop (for ArcGIS 9.0-9.1), 

Learning ArcGIS Desktop (for ArcGIS 9.0-9.1). Кандидатът владее и следния 

специализиран софтуер: ArcGIS; MapInfo; laobalMapper; ENVI; ЕRDAS и 

приложенията, работещи в ГИС среда - AGWA, ATtILA, Landscape Analyst, 

InVEST. 

 

1. По отношение на критериите, касаещи учебната дейност д-р Недков е 

приложил изчерпателна справка в служебната си автобиография. От нея 

става ясно, че кандидатът е водил следните седем курса в областта на 

геоинформационните тхнологии и приложението им в географските 

изследвания, на студенти и докторанти  в страната и в чужбина, през периода 

2005 – 2013 г.: 

 Част от курс Introduction of Geoinformatics в Департамента по 

География на Университета в Йоенсуу. - Implementation of GIS in 

environmental research – 2часа. 

 Специализиран курс “Environmental assessment using GIS based 

techniques” като част от модул “Selected topics of geoinformatics” на 

катедра по География към Университета в Залцбург – 18 часа. 

 Част от курса Introduction of Geoinformatics в Департамента по 

География на Университета в Йоенсуу. - GIS tools for Environmental 

Assessment – 8 часа. 

 Специализиран курс “Environmental assessment using GIS based 

techniques” като част от модул “Selected topics of geoinformatics” на 

катедра по География към Университета в Залцбург – 24 часа.  

 Специализиран курс “Environmental assessment using GIS based 

techniques” като част от модул “Selected topics of geoinformatics” на 

катедра по География към Университета в Залцбург – 24 часа.  

 Специализиран курс “Въведение в ГИС и работа с ArcGIS” към Център 

за обучение на БАН – завършен от седем групи с обща 

продължителност 140 часа. 



 Специализиран курс “Приложение на ГИС в управлението на околната 

среда” по магистърска програма ГИСК, Геолого-географски факултет, 

Софийски университет “Св. Климент Охридска” – 45 часа. 

В допълнение към този опит може да се подчертае, че д-р Недков има 1040 

часа преподавателски стаж по география  в сферата на средното образование, 

което ще е от полза и в неговата бъдеща преподавателска работа. Той е 

научен ръководител на двама докторанти в департамент „География” към 

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

Кандидатът няма издадени учебни материали за ВУЗ, но има впечатляващ 

брой научни публикации, в т.ч. монографии и атласи. 

 

2. Д-р Недков напълно удовлетворява и критериите за заемане на 

длъжността, касаещи научноизследователската дейност. Той е ръководител 

на общо четири изследователски проекта, от които два са финансирани от 

БАН, един от ФНИ МОН и един от 7 РП. Освен това, през последните 10 

години, кандидатът е взел участие, като член на работния колектив в общо 15 

научно-изследователски проекта, от които осем са по линия на 

международно сътрудничество в рамките на ЕС или по двустранни спогодби. 

Практико-приложната страна на неговите изследвания е много добре 

илюстрирана от експертната и консултантска дейност на д-р Недков по общо 

девет задачи в приложения списък.  

Научните публикации на кандидата също напълно удовлетворяват 

изискванията на конкурса. Той е автор на общо 56 научни труда, от които 19 

са самостоятелни, на 8 е водещ автор, а останалите са в съавторство. В 

чужбина са издадени 18 публицации, като 6 от тях са публикувани в  издания 

с импакт фактор  и реферирани от SCOPUS. В пълен текст са публикувани 21 

от научните доклади, изнесени на национални и международни научни 

форуми.  

Представените за рецензиране по този конкурс публикации на кандидата са 

общо 21, от които той е съавтор или автор на три монографии, две от които 

са публикувани от Springer, на 10 статии в специализирани научни издания, 

от които на три е единствен или първи автор, и на 8 доклада от научни 

форуми, два от които са публикувани в чужбина.  

Според справката, трудовете на кандиата са цитирани в 94 научни 

публикации у нас и в чужбина. 

Д-р Недков е член на авторитетни национални и международни научни 

организации като International Association of Landscape Ecology (IALE), 



Ecosystem Services Partnership (съкоординатор на работна група по 

моделиране и картографиране на екосистемните услуги) , Съюз на учените в 

България и Българска картографска асоциация. 

3. Научните интереси и приноси на д-р Недков са в областта на 

физическа география, ландшафтна екология, географските информационни 

системи, хидроложкото моделиране, оценката и картографирането на 

екосистемните и ландшафтни услуги.  

От тези области трябва да се подчертаят приносите на кандидата в 

приложението на ГИС за моделиране на промените в околната стреда с цел 

оптимизиране на управлението на територията и качеството на водите. 

Съшествени са научните приноси на кандидата и в областта на 

картографирането и моделирането на екосистемните услуги, които са от 

значение, както за теорията, така и за практиката. 

Личните ми впечатления от д-р Недков са формирани въз основа на  

продължителната ни съвместна работа (от 2003 г. до сега) по редица 

изследователски проекти, управленски и организационни дейности. Д- р 

Недков успя да изгради своя авторитет като учен въз основа на 

задълбочената си географска подготовка, забележителното си трудолюбие и 

чувство за отговорност при изпълнение на задачите. Това, което го отличава, 

е неговата самовзискателност и желанието му да работи на възможно най 

високо научно равнище, прилагайки модерни технологични решения и 

съвременни изследователски методи в работата си. Тези негови качества са 

високо ценени не само от нас, но и от нашите партньори по съвместните 

задачи, по които сме работили. В качеството си на ръководител на секция 

ГИС в департамент „География”, д-р Недков показа отлични умения да 

управлява екипа хармонично и да стимулира професионалното развитие на 

по-младите му членовете. Разбира се, за това много допринася и фактът, че д-

р Недков, наред с отличните си професионални и организационни умения, 

притежава и наистина ценната способност да работи добре в екип. Считаме, 

че той освен добър преподавател, ще е и добър пример за студентите от ГГФ.  

 

Заключение: 

Предвид установеното съответствие в представената документация по 

конкурса от д-р Недков и установените нормативни изисквания, процедурни 

правила и критерии за заемане на академичната длъжност „доцент” в СУ „Св. 

Климент Охридски” ,  давам положителна оценка за единствения кандидат в 

конкурса за доцент, д-р Стоян Цветанов Недков. Предлагам на Научното 

жури да вземе положително решение по избора и да предложи на 



Факултетния съвет  на ГГФ да гласува кандидатът да заеме академичната 

длъжност „доцент” в ГГФ на  СУ „ Цв. Климент Охридски”  по направление 

4.4. Науки за Земята (География – географски информационни системи и 

картография). 

 

 

 

София, 28.11.2013 г.            Член на Научното жури:  

 

                                                             /проф. д-р Марияна Николова/ 

 


