
 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 
от 

доц д-р Стелиян Славков Димитров 
Катедра „ГИС и картография“ при ГГФ, СУ“Св. Климент Охридски“ 

относно 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА 
Д-Р СТОЯН ЦВЕТАНОВ НЕДКОВ, 

КАНДИДАТ В КОНКУРС ЗА „ДОЦЕНТ” КЪМ КАТЕДРА „ГИС И 
КАРТОГРАФИЯ“ ПРИ ГГФ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

 

Настоящата рецензия е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за 

неговото приложение (ППЗРАСРБ), и съгласно заповед 529/30.09.2013 на проф. дин 

Ив.Илчев, ректор на СУ „Св.Кл.Охридски. 

В съответствие с цитираните по-горе изисквания, настоящата ецензията е 

структурирана в четири основни  части: Информация  за провежадният конкурс;  

Представяне на кандидата;  оценка на неговата научно-изследователска и 

преподавателска дейност и обосновано заключение. 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА 

Конкурсът е обявен от СУ „Св.Кл.Охридски” в ДВ, бр. 61/09.07.2013 г. по 

научната област 4.4. Науки за Земята / География - Географски информационни 

системи и картография, за заемане на академичната длъжност „Доцент” към катедра 

„Картография и ГИС” - Геолого-Географски факултет. Единствен кандидат по 

конкурса е д-р Стоян Цветанов Недков. 

2. ИНФОРМАЦИЯ  ЗА КАНДИДАТА  

Д-р Стоян Недков е роден на 7.11.1969 г. в гр. София. През 1987 г. завършва 

единно средно политехническо училище. Висшето си образование получава в 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където през 1997 г. се дипломира 

като магистър по „География”/”Ландшафтознание и опазване на околната среда” 

след  успешно защитена дипломна работа на тема “Понтийски и субпонтийски 

ландшафти в североизточната част на Странджа”. През 2002 г. Стоян Недков 

получава ОНС „Доктор” по специалност „Физическа география и ландшафтознание” 

- шифър 01.08.01. 

Освен формалното си образование, д-р Стоян Недков получава допълнителни 



квалификации след успешно завършени обучения, по важните от които са: 2005 г. - 

Обучение за работа с ASHA, , организиранo от Американската Агенция по Околна 

среда (ЕРА); 2006 г. - Дистанционен курс за обучение по Open GIS (организиран от 

Университета в Западна Унгария, колеж по Геоинформатика; 2006 г. - Дистанционно 

обучение по ГИС – ESRI  и др. 

След завършване на Висшето си образование по География, д-р Недков 

започва работа във Втора Английска езикова гимназия като преподавател по 

география на английски език. След спечелен конкурс през 2003 г д-р Недков е 

назначен за  младши научен сътрудник в Географския Институт на БАН, а през 2009 

г. придобива званието старши научен сътрудник (от 2010 г. - доцент) в същия 

институт. През този период д-р Недков извършва научни изследвания най-вече в 

областта на ландшафтознанието и приложението на ГИС в изледването на околната 

среда и нейните компоненти. Благодарение на услията на д-р Недков и група 

изследователи от ГИ, в рамките на института се създава специализрана секция 

„ГИС“, където той работи през последните години, включително като нейн 

ръководител. ,  

Д- р Стоян  Недков е ръководил 4 научно-изследователски проекта, бил е 

член на колективите на 15 проекта и е участвал в редица практико приложени 

проекти. Общият брой на проектите в които имал участие д-р Недков възлиза на  28 

проекта от областите на околната среда, ландшафтната екология, географските 

информационни системи и тяхното  приложение.   

Проектите в които е участвал д-р Недков са с различни източници на 

финасиране, включително от Фонд научни изследвания, 7 рамкова програма на ЕС, 

ФНИ, Българо-Швейцарската научна програма, Глобалния Екологичен Фонд, 

Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество”, Оперативна програма 

„Околна среда”, НАТО, Регионалния Екологичен Център за Централна и Източна 

Европа, Българската Академия на Науките и нейните програми за двустранен обмен 

с Полската и Финладската Академии на Науките и др. 

Предоставените от д-р Недков документи по конкурса напълно съответсват на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ) и Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ). 

 

 
3. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА 

КАНДИДАТА 

Общият брой публикации посочени от д-р Недков възлиза на 56, от които за 

участие в конкурса са от кандидата са селектирани 21. В тях са включени 3 

монографии в съавторство, от които една е с още един съавтор а други две са 

разработени от по-широк кръг изследователи.   В допълнение към тези трудове, 

кандидатът 10 научни статии (6 от които в чужбина) и 8 публикувани в пълен текст 

доклада (2 от които в чужбина). 

От така представените трудове според нас следва да отпадне публикацията 



под 2.7 от списъка, която няма характер на научно-изследователска работа, а по 

скоро е редакторско въведение в научно списание. 

Въз основа на това,считаме че удачни за  за рецензиране са общо 20  

публикации, като немалка част от тях са вече рецензирани от изданията в които 

същите са публикувани.   

От справката за цитиранията на кандидата се вижда, че 23 статии с негово 

участие са цитирани общо 92 пъти, като в значителен брой от случаите - извън 

страната. 

Научните публикаци, с които д-р Недков участва в конкурса, могат да бъдат 

отнесени в  следните научни  направления: 

1. Приложение на геоинформационните технологии в ландшатните 

изледвания, околната среда и др.; 

2. Оценка на риска при природни явления  

3. Генериране на географска информация и картографиране  

Приложението на ГИС в околната среда и ландшафтните изследвания е 

представено в следните научни публикации от предоставеният списък: 2.1; 2.3; 

2.4; 2.5; 2.9; 2.10 и 3.1. 

С най-голямо значение в тези разработки е разработената методология за 

пространствено моделиране и картографиране  на  екосистемни услуги. Той съчетава 

приложението на ГИС базирани средства за хидроложко моделиране и 

пространствени анализи с методика за оценка на капацитета на територията да 

осигурява т.нар. екосистемни услуги, като чрез тази методология се осигурява 

необходимият инструментариум за локлизиране и идентификация на териториите, 

източници на такъв вид услуги.   

Втрората област на научноизследователска работа на кандидата е 

представена в следните публикации: 1.2; 1.3; 2.1; 3.4; 3.3 и 4.1. 

В тези научни изледвания и публикуваните резултатии от тях, д-р Недков и 

неговите съавтори са работили основно в областта на оценките и методлогиите за 

оценка на рискови приордни явления, основно с хидроклиматичен характер. От 

публикациите става ясно, че методите на  ГИС и цифровата картография са  са 

интензивно и умело използвани.  

В допълнение към това, в някои от разработките са изведени някои  

теоретични и практико-приложни аспекти, свързани с оценката на опасността и 

риска от наводнения, и приложението на ГИС базирани средства за моделиране и 

анализ на оттока в случаи на речни наводнения и определянето на риска от тези 

явления (1.2; 1.3, 4.1). 

Създаването на ГИС данни и картографски продукти  е представено в 



следните публикации: 1.2; 2.4; 2.5; 2.6; 3.2; 3.5; 3.6 и 4.2. 

От тези публикации става видно, че д-р Недков притежава сериозен опит, 

познания и умения за работа със най-съвременни геоинформационни технологии, 

познава детайлно методите на цифровата картография, способиоте за комплексно 

картографиране и др. От така описаните постижения на д-р Недков, считаме, че 

водещо значение има разработената и нееднократно прилагана и усъвършенствана 

методология за пространствено моделиране в областта на екосистемните услуги, 

който е разработен да се прилага в ГИС среда.  

От всички публикации, както и от проектната активност на кандиата става 

видно, че същият е завършен изследовател, притежава висока научно-приложна 

култура и сериозен опит  като в извършването на самостоятелни изледвания, така и 

за разбота в екип. 

Преподавателска дейност 

През целия си професионален път досега,наред с научно-изследователската си 

и експертно-консултанстка дейност, д-р Недков е упражнявал и преподавателска 

такава. По-важните от тях са: 

о Курс “Въведение в ГИС и работа с АгсGIS” към Център за обучение на 

БАН - 140 часа; 

о Специалиран курс по приложение на ГИС в околната среда  в 

Университета в Залцбург - 66 часа; 

о Магистърски  курс “Приложение на ГИС в управлението на околната 

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

Софийски университет “Св. Климент Охридска” - 45 часа; 

о Курс в   Университета в Йоенсуу, Финландия - 10 часа; 

о преподавател по география на английски език във Втора Английска 

Езикова Гимназия “Томас Джеферсън”, София - 1040 часа. 

 

От тази справка става видно, че д-р Недков притежава сериозен преподавателски 

опит с различни контингенти обучаеми. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение могат да бъдат направени следните изводи за д-р Недков и 

неговата кандидатура: 

 Д-р Недков напълно отговаря на изискванията към конкурса за доцент; 

 Притежава необходимата висока професионална квалификация за работа с 



ГИС и свързаните с тях други геоинформационни технологии; 

 Има впечатляваща научна продукция от 56 публикации;   

 Избраните 21 публикации в настоящият конкурс показват, че притежава 

сериозни научно-изследователски способности;   

 Притежава значителен преподавателски опит 

 

Въз основа на това и на база извършената задълбочена оценка на научно-

изследователската и преподавателска дейност на д-р Стоян Цветанов Недков, 

неговите професионални и научноизследователски качества, бих искал да 

препоръчам без каквито и да е било резерви на  избраното научно жури към ГГФпри 

СУ „Св.Кл.Охридски”,  да присъди  на д-р Стоян Цветанов Недков научното звание 

“Доцент” по научната специалност “География/Географски информационни системи 

и картография” към направление 4.4. Науки за Земята. 

 

 

30.11.2013      Рецензент:  

София        /доц.д-р Стелиян Димитров/ 


