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Относно: Разглеждане на материали, представени от доц. д-р Камен Нам в конкурс за 

заемането на академична длъжност “професор” по научно направление 4.4 Науки за 

Земята, 01.08.01 Физическа география и ландшафтознание, ландшафтна екология, 

глобална екология, обявен в ДВ бр. 55/04.07.2014 г. 

 
В обявеният конкурс за академичната длъжност “професор” са представени от 

кандидата петдесет и шест публикации за периода 1989-2014 г. като двадесет и седем са 

след годината на хабилитиране и придобиване на научното звание “доцент” през 2004 г. 

Представените за рецензиране трудове включват две монография, един учебник за ВУЗ, 

шест статии и девет доклада и научни съобщения, пет научно-практически и 

методически разработки и четири научно-популярни публикации, от които двадесет и 

две самостоятелни. Справката за цитиранията показва общо четиридесет цитирания на 

петнадесет публикации. Прави впечатление липсата на публикации в чужбина, а от 

всички статии само три са публикувани в Годишник на СУ “Св. Климент Охридски. 

Кандидатът е участвал в развитието на осем научно-приложни разработки и 

методически разработки и шест учебни програми. Доц. Нам е бил научен ръководител на 

десет дипломанта, от които седем към катедра “Ландшафтозание и опазване на околната 

среда” в СУ “Св. Климент Охридски” и трима към катедра “Международни отношения” 

– УНСС. Научен консултант е на две успешно защитени докторски дисертации на 

самостоятелна подготовка към катедра “Международни отношения” – УНСС и на една 

предстояща защита през месец май 2015 г. 

В документацията за конкурса са депозирани три научно-приложни и методични 

разработки под номера 48, 49 и 50. Възможно е било тези трудове или части от тях да 

бъдат развити в научни публикации. В голяма степен това се отнася за първата 

разработка “Методика за оценка на въздействието на дейностите по изпълнение на 

проекти и програми относно спазването на хоризонталните принципи, свързани с 

екологичната ефективност в контекста на ОП “Развитие на човешките ресурси”. По този 

начин би се получило обвързване между научни и практико-приложни разработки и 

самия кандидат би имала по-добро позициониране в конкурса. 

 

Научните приноси на доц. Нам са обособени в две основни направления – 

теоретични и практико-приложни. 

В първата група теоретични приноси са представени девет приноса с много 

кратка формулировка и аргументация. Някои от приносите са защитени и изведени от 

едни и същи публикации. Удачен вариант е било някои от тях да се обединят като по 

този начин би се постигнало по-висока степен на аргументация. 

Втората група практико-приложни приноси е представена от пет приноса. По 

отношение на първия принос, който е свързан със създаването на нов модел на 

преподаване на дисциплината Ландшафтна екология като е усъвършенствана Бланка за 

ландшафтно картиране е нужно да има информация за прилагането на този научно-

методологичен и учебен продукт. Висока степен на дискусионност има и при принос 



четири – създадена за първи път методика за отчитане на чек листове и прилагането им 

от страна бенефициенти при реализирането на проектни предложения и отчитане на 

договори и принос пет, който представя създаването за първи път на чек-лист за 

прилагане на принципите на екологична ефективност по групи професии с 

професионални направления с код по СПОО. 

 

В процеса на характеристика на научните трудове на доц. Нам внимание следва 

да се обърне внимание върху представените две монографии и един учебник. 

Монографията “Геоекология и сигурност” (2014) и учебника “Ландшафтна екология” 

(2013), които са рецензирани от утвърдени учени в тази област. Книгата “Живот и 

Вселена” (2010) публикувана в съавторство с Владимир Божинов няма научно 

рецензиране, не е свързана с конкретната научна тематика на конкурса и проблемите на 

ландшафтознието и ландшафтната екология. Това ми дава основание да не разглеждам 

представения труд. Монографията “Геоекология и сигурност” е разработена в три 

основни глави. Първата поставя акцент върху природногеографските измерения на 

средата на сигурност. Трета глава фокуси вниманието върху цивилизацията – Per aspera 

ad astra, а втора разглежда мега системата “човек-природа” като среда на сигурност, 

което е изведено в един от теоретичните приноси. 

 

На основата на направения анализ на представената документация и научни 

постижения и въпреки сериозните забележки и възражения мога да предложа 

положително становище на научното жури и подкрепям предложение към състава на 

факултетния съвет на ГГФ на СУ «Св. Клинет Охридски» доц. д-р Камен Нам да бъде 

избрана за «професор» по научно направление 4.4 Науки за Земята, 01.08.01 Физическа 

география и ландшафтозание, ландшафта екология, глобална екология. 

 

 

 

 

 

 

 

Член на научно жури:...................................... 

      /доц. д-р Георги Железов/ 

 

 

11.11.2014 г. 

гр. София  


