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В Ъ З  Р А Ж Е Н И Я 

от доц.д-р Камен Нам 

Геолого-географски факултет на СУ“Св. Климент Охридски“, Катедра „Ландшафтознание 

и опазване на природната среда 

Във връзка с изискванията на чл.6 от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 

 в СУ „Св. Климент Охридски” 

Относно: представените и публикувани рецензии и становища на членове на 

Научното жури във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор“ по Направление 4.4. „Науки за земята“, 01.08.01 „Физическа география и 

ландшафтознание“ (Природна география, Ландшафтна екология, Глобална екология) 

Обявен в ДВ бр. 55/04.07.2014 г. 

 

1. По рецензията на проф.д-р Мариана Николова – НИГГГ-БАН 

 

 Във връзка с текстове на стр.1, абз. 1 (ред 1-24) и стр.2, абз. 1 (ред 1-5): 

Цитат: „....несъответствия с изискванията на Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Су 

„Св.Кл.Охридски“......“; 

Възражения: а) пълната документация е надлежно оформена, окомплектована, 

представена и зарегистрирана в съответното поделение на „Личен състав“ към СУ, след 

което цялата документация е взета от Ръкводителя на катедра ЛОПС и разпределена 

между членовете на Научното жури вече в качеството му на Председател на Научното 

жури; б) оформеният текст на посочените страници в рецензията не може да бъде обект на 

резензиране; в) получаването или неполучаването на едни или други документи  от страна 

на рецензента няма отношение към кандидата участващ в указания конкурс. 

 Във връзка с текстове на стр. 2 (абз. 3,4,5,6,7): 

Възражения: а) биографичните данни за кандидата посочени от рецензента са 

непълни и в силно съкратен вариант; б) невярно е посочен общият брой на представените 

публикации, които са 56 бр., а не 45 бр.; 

 Във връзка текстове на стр. 3 (абз. 2 и 3): 

Възражения: а) посочената от рецензента публикационна активност на 

кандидата от 18 бр. произведения се разминава брой на депозираните в документацията по 

конкурса 26 бр.; б) посочения от рецензента общ брой публикации на въпросната страница 
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са в пълно противоречие със собствените му констатации направени на стр.3, абз.6, ред 1-

7; 

 Във връзка с текстове на стр. 3 (абз.7): 

Възражения: рецензентът доказва, че не е запознат със съдържанието на 

депозираната от кандидата монография „Геоекология и сигурност“, където той за пръв път 

в българското ландшафтознание публикува своя нов тип подробен анализ на 

антропогенните ландшафти в света. 

 Във връзка с текстове на стр. 4 (абз. 1, т.1): 

Възражения: За участието на кандидата в Юбилейна научна конференция на 

ЛТУ е заплатена надлежно съответната такса, в която освен правоучастие е включено и 

издаването на изнесения доклад в нарочно издание – представен е подписан и подпечатан 

документ. 

 Във връзка с текстове на стр.4 (абз. 1, т.4): 

Възражения: Монографията „Живот и Вселена“ напълно се вписва в 

разбирането по смисъла на Научно направление 4.4. (Науки за земята) и напълно отговаря 

на изискването за научна публикация. Рецензионните бележки са оформени в текста на 

Уводната студия на доц-д-р Голев, което е разпространена алтернативна практика при 

публикуването на монографични разработки. Освен това кандидатът е представил 

надлежно подписан разделителен протокол за съавторство. 

 Във връзка с текстове на стр. 4 (абз.3, ред 1-8): 

Възражения: Справката за цитиранията е съставена според изискванията на 

Техническия отдел на Централната университетска библиотека. 

 Във връзка с текстове на стр.4 (абз. 4, ред 1-2): 

Възражения: Не приемам заключенията на рецензента във връзка справката 

за цитиранията. 

 Във връзка с текстове на стр. 4 (т.1)(вж.„...Относно научните 

приноси...“): 

Възражения: Рецензентския анализ стартира от публикация №32, 

пропускайки поради неизвестни причини вузовския учебник „Ландшафтна екология“ и 

монографията „Геоекология и сигурност“. Акцентирайки върху т.нар. „Ентропийна 

хипотеза“(използвано е краткото и непълно  наименование), резензентът пропуска да 

отчете, че авторите на монографията са извършили числена проверка на техните 

предположения в течение на 640 процесорни часа в Единбургския университет – 

Шотландия, в тясно сътрудничество с д-р Дънкан Форган (Duncan Forgan)(пояснение: 

Шотландски астробиолог от Университета на Единбург. Разработва нова формула за 

определянето на броя на планетите в нашата галактика, на които вероятно 

съществуват разумни форми на живот. Според анализите на д-р Дънкан Форган в 

Млечният път могат да съществуват между 361 и 37 964 обитаеми планети със 

собствени цивилизации, в зависимост от сценариите за тяхното развитие. Работата на 
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д-р Форган е публикувана и в специализираното издание International Journal of 

Astrobiology.). Резултатите в представеният за рецензиране монографичен труд 

надграждат, дават нова насока в предположенията и тясно ги обвързват със Земята като 

планета и с човешката цивилизация. 

 Във връзка с текстове на стр.5 (т.2, ред 1-10): 

Възражения: Формулата за определяне нивото на сигурност в средата на 

обитание е авторска, което се доказва от предшестващия текст на стр.15 (абз. Последен, 

ред 1-5). Рецензентът се стреми да омаловажи авторовия принос, твърдейки, че първа 

точка от първа глава на монографията „Геоекология и сигурност“ е: цитирам „...обзорна 

статия...“.(край на цитата) 

 Във връзка с текстове на стр.5 (т.4, ред 1-7): 

Възражения: Не се посочват коректно от рецензента страници, редове, 

наименования на таблици, фигури  и пр. Никъде в текта на рецензията не се посочва, че 

такъв анализ, със съпътстващите бални оценки, се предлагат за пръв път в сферата на 

българското ландшафтознание и ландшафтна екология. Предложеният от кандидата 

многопланов анализ изпълнява стратегически задачи, а не акцентира върху тактически 

решения изискващи прилагането на ГИС-методи. 

 Във връзка с текстове на стр.5 (т.5, ред 1-12): 

Възражения: Заключенията на рецензента  (т.5, ред 3, 6 ) противоречат на 

съвременните разработки в сферата на сигурността и риска. Не е вярно, че темата за 

ландшафтната сфера, като среда на сигурност, конфликти и риск „...се интерпретира 

твърде едностранно...“(цитат). Това твърдение влиза в явно противоречие с текстовете от 

монографията „Геоекология и сигурност“ (стр.113-178). Рецензентът се позовава на един 

единствен автор (У. Бек, 1999), без да има предвид публикациите на също утвърдени 

автори като Уитъкър, В.Степин, В.Рачев, Г.Бахчеванов, Н.Слатински и др., разработките 

на които са в потвърждение на тезите на кандидата. 

 Във връзка с текстове на стр. 6 (т.6, ред 1-18): 

Възражения: Кандидатът изхожда от позициите на ландшафтната екология, 

а не на екологията. Авторовото предложение за формулиране на понятието 

„екокатастрофи“ е обосновано логично в предшестващи текстове. Видът и съдържанието 

на определението се публикуват за пръв път. 

 Във връзка с текстове на стр. 6 (абз. 2,3,4 и 5)(относно „Научно-

изследователска дейност): 

Възражения: Предложеното изречение (абз. 1, ред 3-7) влиза в явно 

противоречие с чл.116, т.2, подточка „а“ от Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св.Климент 

Охридски“, където (цитирам) „....Кандидатът няма ръководство или участие в 

международни изследователски проекти или в такива, финансирани от Фонд Научни 
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изследвания.“(край на цитата)(стр.6 , ред 5-7). В чл.116, т.2, подточка „а“ няма текст 

указващ „...участие в международни изследователски проекти....“(край на цитата). 

Вярната информация е, че кандидатът е бил Ръководител и Участник в 

проекти към Фонд Научни изследвания през следните години: 2004, 2006, 2008, 2009 г., 

което е видно както от Автобиографията му, така и от Творческата автобиография, които 

са неделима част от депозираната документация по конкурса. Омаловажен е приносът на 

кандидата по отношение на създаването на Национална методика за оценка на 

екологичната ефективност при отчитане мерките за екологична устойчивост на 

дейностите по ОП РЧР, за която му дейност и резултати са приложени 2 (два) броя 

документа, подписани, подпечатани и регистрирани от Директора на Агенцията по 

заетостта. 

 Във връзка с текстове на стр. 7-8 (абз. 1, ред 7-8) относно 

„Преподавателска дейност“: 

Възражения: Невярно е посочено наименованието на дисциплина в 

магистратура ФГЛЕ, където кандидатът и понастоящем преподава две, а не три 

дисциплини. 

 Във връзка с текстове на стр. 8, относно т.нар. „Експертна и 

организационно-обществена дейност“: 

Възражения: В рецензията не е посочена експертната дейност на кандидата 

(експертизи, експертни оценки) и не са взети предвид приложените документи, които я 

удостоверяват. Особено що се отнася до участието на кандидата като експерт-консултант в 

мащабен научно-изследователски проект за Варненското съкровище, чийто публикувани 

резултати бяха презентирани на Международен форум в Париж пред 64 (шестдесет и 

четири) държави и във Виена на Форум на ЮНЕСКО (за което е представен подписан и 

подпечатан документ, неразделна част от документацията на конкурса). В рецензията 

не се посочва, че кандидатът е експерт-консултант към сп.“8“. 

 Във връзка с текстове на стр. 8-9 (т.1, 2, 3, 4, 5), относно „Критични 

бележки“: 

Възражения: Твърденията на рецензента по т.1 не отговарят на истината. 

Критичните бележки на рецензента по т.2 не са обвързани със законови изисквания. 

Относно текста на т.4 (стр.9) съм длъжен да подчертая, че подобен начин на публикуване е 

напълно прието и широко разпространено. Правя препратка към т.5 от същия раздел, като 

заявявам, че части от обемни научни произведения се публикуват в научни периодични 

издания, които притежават самостоятелен идентификационен номер (напр. ISSN) и се 

приемат за отделни публикации, което е утвърдена международна практика в издателската 

дейност.  

Отправените критични забележки във връзка с позовававането на 

разработките на проф.д-р Г.Мардиросян не са коректни, защото: на първо място 

рецензентът разглежда негово произведение от 2009 г. , а кандидатът се позовавал на това 
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от 2007 г.; на второ – няма идентичност между фиг.4 (стр.121 от публикация №31) и фиг. 1 

(стр.25, Г.Мардиросян, 2007). Единствената прилика между двамата автори е използването 

на правоъгълни клетки. Става дума за творческо интерпретиране на връзки и 

взаимодействие между процеси и явления в пределите на географската обвивка. В този дух 

за и забележките във връзка с табл. 17 (стр.117 от монографията „Геоекология и 

сигурност“), където авторът е цитирал надлежно източника,какато в уводния абзац, така и 

в края на завършващия абзац. 

 

 Във връзка с текстове на стр. 9 (т.1) относно т.нар.“Въпроси“: 

Възражения: Не приемам опитите на рецензента за задочна дискусия, при 

която кандидатът е лишен от правото на директни отговори пред оторизирания по 

конкурса орган. 

 Посочения научен труд от рецензента под №34 е представен като такъв с 

обем от  236 стр., което не отговаря на истината – това е статия със съвсем различен обем.  

Цитираният израз от стр.11, абз.4, ред 7-10 вкл., от монографията 

„Геоекология и сигурност“(№31), е изваден от контекста на съдържанието. Етимологично 

изразът „мегасистема „човек-природа“ е публикуван от кандидата още през последното 

десетилетие на 20-ти и началото на 21-и век. 

 Във връзка с текстове на стр. 10 (абз.1, ред 1-15): 

Възражения: Не съм съгласен с констатацията на рецензента, че 

ландшафтната сфера е предмет на конфликта – тя е обект - обективно съществуваща, 

еволюционно предположена материално-веществена система, съставена от разнорангови 

природно-териториални и природно-акваториални геокомплекси, припознати като 

ландшафти. В контекста на монографичното изследване ландшафтната сфера (респ. 

Географската обвивка) е материално-веществената среда в която се осъществяват 

конфликтите. 

 Във връзка с текстове от стр.10 (т.4): 

Възражения: Констатациите се откриват във Встъпителния Доклад на 

Председателя на форума Klaus Schwab (25.01.2011 г.). Ще цитирам още една констатация 

направена от Мартина Ларкин главният директор във WEF, която заключи, че: 

„Глобалната лидерска криза е тенденция, която се разпростира във всички останали 

области“. По време на откриването на форума заседавахме в пълния състав на Постоянния 

експертен съвет към Фондация „Риск мениджмънт институт“(в който участвам и 

понастоящем) и имахме възможност да се запознаем от директно със съдържанието на 

Доклада. 

 Във връзка с текстове от стр.10-11 (т.1,2,3,4) относно част „Препоръки“: 

Възражения:  Представил съм учебника по „Ландшафтна екология“ за 

рецензиране по смисъла на чл.61/т.1/подточка „б“ от Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, кандидатствайки на общо основание.  
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Не приемам констатациите относно актуалността му, особено като се има 

предвид съдържанието и годината на издаване – 2013, както и текстовете на останалите 

точки от въпросния раздел, където се правят неправомерни внушения. 

 Във връзка с текстове на стр. 11 (абз.1) (абз.2, ред 1-6) (абз.2, ред 7-13) от 

Заключението: 

Възражение: Твърдението по абзац 1 противоречи на истината и насажда 

негативизъм.  

(абз.2, ред 1-6) Рецензентът използва израза (цитирам): „...по-

скромни.....постиженията му...“, като не се посочва спрямо какво или спрямо кого са 

„...по-скромни..“(край на цитата). В същото време рецензентът заявява в прав текст, че 

(цитирам) : „...научните и научно-приложните изследвания и експертната му дейност 

отговарят на основните изисквания за заемане на академичната длъжност 

„професор“ (край на цитата). 

 Този текст влиза в рязко противоречие с окончателната негативна 

оценка на резенцията.  

 Във връзка с текстове по т.2 от Констатациите: 

Възражения: Текстът от т.2 не отговаря на истината. Посоченият текст във 

връзка с Допълнителните препоръчителни критерии на Геолого-географския факултет 

влиза в противоречие с Раздел IV(абзац 1- уводен), където изрично се указва (цитирам): 

„..При равни условия (за двама и повече кандидата) научното жури взема предвид и 

общата оценка, получена от оценяването  на следните допълнителни 

критерии:“.(край на цитата)  

Констатациите на рецензента се разминават с фактите посочени в документацията по 

конкурса (брой и вид на приложените публикации, брой на защитилите дипломантите под 

ръководството на кандидата, брой на защитените докторски дисертации на свободна 

подготовка, в които кандидата е избран за научен консултант), както и неправомерното 

позоваване на Допълнителните препоръчителни критерии.  

На основание на направените възражения не приемам крайната оценка на проф.д-р 

М.Николова в представената рецензия. 
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2. По рецензията на доц.д-р А.Сарафов: 

 Във връзка с текстове от т.2 (стр.2): 

Възражения: 1) не са посочени от рецензента приложените в общия списък 

на публикациите учебни програми; 2) не е указана публикация №33, която е в съавторство 

(в документацията по конкурса кандидатът е депозирал разделителен протокол); 3) не е 

посочен изрично точния общ брой на публикациите на кандидата. 

 Във връзка с текстове от стр.3 (абз. 3): 

Възражения:  Съгласен съм с констатацията на рецензента, но посоченият 

по-долу цитат от рецензията не отговаря на нейното крайно заключение: 

Цитат:   „...В заключение, кандидатът доц.д-р Камен Нам отговаря на общите 

изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“ в Софийския 

университет.“ (край на цитата) 

 Във връзка с текстове от т. 3 (стр. 4-5):  

Възражения:    Твърдението, че програмите не са депозирани в 

документациятапо конкурса не отговаря на истината – те са 6(шест) броя с номерация от 

№57 до №62 (вкл.). 

 Във връзка с текстове от стр. 5 (абз.2, ред 14-17): 

Възражения:  Съгласен съм с констатациите на рецензента, но за втори път 

в рецензията тези констатации влизат в необясним контраст със заключението й: 

Цитат: „...Ориентацията му към изследване и преподаване на проблеми, политики и 

перспективи в сигурността разширяват компетенцииите му и доказват, че доц.д-р 

Камен Нам е квалифициран преподавател с голям педагогически опит“ (край на 

цитата) 

 Във връзка с текстове от т.4 (стр. 5-6): 

Възражения:  Резензентът би трябвало да има предвид, че отпечатването (в 

см. публикуването) на части от големи по обем научно-изследователски разработки е 

утвърдена световна практика. Всяка самостоятелно публикувана част (напр. от 

монография) в периодични издания, придобива нова идентичност, чрез уникалния 

идентификационен номер на периодиката (напр. ISSN). 

 Във връзка с текстове от стр. 7 (абз.1): 

Възражения:  Резензентът не взема предвид депозираните от кандидата 2 

(две) служебни бележки подписани от Директора на Агенцията по заетостта на Р.България, 

където изрично се посочва и доказва, че кандидатът е автор на: 

1) „Методика за оценка на въздействието на дейности по изпълнение на проекти и 

програми относно спазването на хоризонталните принципи, свързани с 
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екологичната ефективност в контекста на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” и в частност приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР”. 

2) Създаване на чек-листи за прилагане на принципите на екологична ефективност 

по групи професии с професионални направления с код по СПОО 44, 52, 54, 58, 

62, 72, 81, 841 85 и 86 ( за професии с код 861020).  

3) Методика за отчитане на чек-листите и прилагането им от страна на 

бенефициентите при реализирането на проектните предложения и отчитането 

на договорите. 

 Във връзка с текстове от стр. 7 (абз. 2, ред 1-5): 

Възражения: Съгласен съм с констатациите на рецензента, но същият влиза 

за трети път в противоречие с крайното негативно заключение на рецензията: 

Цитат: „....Същевременно респектиращи са професионалните демонстрации на 

институционално оценявана приносна дейност с практико-приложен характер от 

доц.д-р Нам и извън учебната среда. Извънаудиторната ангажираност включва и 

участия в пет научни конференции след хабилитация и осем преди това, повечето с 

международно участие.“ (редно е да задам въпроса на почитаемите членове на Научното 

жури:  Как една фактология по депозираната от кандидата документация, която правдиво 

се отразява от рецензента доц.д-р А.Сарафов, в други рецензии и становища отсъства или 

се представя с невярни параметри?!) 

 Във връзка с текстове от стр. 9 (абз. 1, ред 5-9): 

Възражения:  

1) Цитирането на доц.д-р А.Асенов е извършено надлежно. Рецензентът не подкрепя 

твърдението си с конкретна аргументация;  

2) Цитат: „...бланка за ландшафтно картиране, неунифицирана в катедрата“ (край на 

цитата).(стр.9, ред 6-9) 

 Твърдението не отговаря на истината. Използването на Бланката за ландшафтно 

картиране е утвърдено още от 90-те години на 20-ти век и продължава да се използва в 

учебния и научно-изследователския процес в Катедра “Ландшафтознание и опазване на 

природната среда“. Авторът е съставил в учебника по Ландшафтна екология (Нам, 2013) 

приложения към въпросната Бланка, които по никакъв начин не я променят концептуално. 

3) Цитат:  „....Публикуваните конвенции и наредби от преди десет години.....не са 

коментирани и адаптирани към цялостното изложение, а съдържанието на 

задължителната дисциплина е преди всичко теоретично. Необходима е отчетлива 

позиция на автора....“ (край на цитата)(стр.9, ред 10-14) 
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На първо място трябва да се подчертае, че не съществува задължително условие 

приложенията към един учебник да бъдат коментирани в нарочни текстове. На второ – 

твърдението на рецензента, че съдържанието на учебната дисциплина е предимно 

теоретично не отговаря на истината – хорариума на дисциплината „Ландшафтна екология“ 

(напр. за спец. география, редовно обучение) е съставен от 30 часа лекции и 30 часа 

упражнения, като ежегодно се провежда многодневна задължителна учебна практика (с 

програма утвърдена от съответните академични органи) водена от утвърдени 

преподаватели. Посочената концепция със съответните модификации се запазва във всяка 

една специалност, която изучава дисциплината „Ландшафтна екология“.  

4) От рецензента са игнорирани някои безспорни новости в учебника по „Ландшафтна 

екология“: а) за пръв път се предлага ясна и логично обоснована аксиоматика във връзка с 

изработването на ландшафтна карта и легендата й като форма и съдържание (Глава 8); б) 

за пръв път в учебник по Ландшафтна екология се предлагат текстови проверки и 

семинарни теми след съответните глави, кратък терминологичен речник, приложения в 

помощ на процеса на обучение и т.н.; в) за пръв път в учебник по Ландшафтна екология се 

предлага на обучаемите съдържанието на Глава 9 и Глава 10, както и по нов начин се 

структурира и онагледява съдържанието на целия учебник. 

 Във връзка с тестове от стр. 11 (абз. 2, ред 1-11): 

Възражения:  Резензентът доц.д-р А.Сарафов не отчита, че авторите на 

монографията са извършили числена проверка на техните предположения в течение на 640 

процесорни часа в Единбургския университет – Шотландия, в тясно сътрудничество с д-р 

Дънкан Форган (Duncan Forgan)(отново пояснение: Шотландски астробиолог от 

Университета на Единбург. Разработва нова формула за определянето на броя на 

планетите в нашата галактика, на които вероятно съществуват разумни форми на 

живот. Според анализите на Дънкан Форган в Млечният път могат да съществуват 

между 361 и 37 964 обитаеми планети със собствени цивилизации, в зависимост от 

сценариите за тяхното развитие. Работата на Форган е публикувана и в 

специализираното издание International Journal of Astrobiology.). Монографията е в 

съавторство, за което е приложен съответния разделителен протокол. От съдържанието на 

монографията е пределно ясно участието на доц.д-р К.Нам като съавтор, което напълно 

отговаря на Направление 4.4. и съответния шифър 01.08.01 (със съответния пояснителен 

текст). Резултатите в представеният за рецензиране монографичен труд надграждат, дават 

нова насока в предположенията и тясно ги обвързват със Земята като планета и с 

човешката цивилизация. 

 Във връзка с текстове от стр. 11 (абз.  3) 

Възражения:  Рецензентът не е рецензирал монографичния труд, въпреки че 

не го е отхвърлил за рецензиране. 
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 Във връзка с текстове от стр. 11-12 (абз.1, ред 1-16): 

Възражения:  Рецензентът коментира единствено Принос № 8 (от Част 1 - 

Теоретични приноси) без да коментира никъде в текста на рецензията останалите приноси, 

както тези от Част 1, така и от Част 2 (Практико-приложни приноси).  

Логичният извод, е че авторът на рецензията доц.д-р А.Сарафов приема без 

коментар останалото съдържание на депозираната Справка за научните приноси на 

кандидата са академичната длъжност „професор“ доц.д-р Камен Нам. Този факт влиза 

в поредното необяснимо противоречие с крайната негативна оценка на рецензента. 

 Във връзка с текстове от стр. 12 (абз.2, ред 1-4): 

Възражения:  Посочените от рецензента публикации на кандидата не 

изискват в съдържанието си статистически данни. 

 Във връзка с текстове от стр. 12 (абз.3, ред 1-5, 5-8): 

Възражения:   

1) Направеното резюме от страна на рецензента противоречи на собственото му 

изложение до тук стр. 12 (абз.3, ред 1-5). 

2) Ще си позволя да цитирам рецензента:  

„....Неразбираемо е за мен е номинирането на три от приносите, чрез двойно позоваване 

– върху монографията и отделно на публикувани части от нея. Това е в основата на 

демотивацията ми да гласувам положително в процедурата за избор на 

професор....“(край на цитата) (стр.12, абз.3, ред 5-8). 

Въпросният извод се оказва единствен и основен за рецензента за неговото 

негативно заключение (стр.13, т. 5) 

Няма да коментирам утвърдената технология при изработване на Справката за 

приносите, но акцентирам върху следната констатация: 

 

Изводът направен в цитирания рецензионен текст е в пълно противоречие с почти 

изцяло положителния текст на рецензията (визирам заключенията на рецензента във 

връзка с текстове от стр.3 (абз. 3), стр. 5 (абз.2, ред 14-17) и стр. 7 (абз. 2, ред 1-5)  

Що се отнася до мнението на рецензента относно т.нар. „Препоръчителни критерии 

на Геолого-географския факултет“ (стр. 12-13, абз. 4, редове 1-2- до края на т.5) той е 

посочил 40 бр. цитирания, а не указаните в документа 58 бр.  

В интерес на истината задължително ще посоча, че изискванията указани в абзац 1 

(уводен) на IV Раздел „Професор“, от посочените Препоръчителни критерии на ГГФ, се 

отнасят до хипотеза за участието на двама и повече кандидата за един и същи 

конкурс - участващи при равни условия.  
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Според депозираната документация в съответното поделение на Личен състав е доц.д-р 

Камен Нам е единственият кандидат в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „професор“ по Направление 4.4. „Науки за земята“, 01.08.01 „Физическа 

география и ландшафтознание“ (Природна география, Ландшафтна екология, Глобална 

екология)Обявен в ДВ бр. 55/04.07.2014 г. 

Въз основа на подчертано положителното съдържание на рецензионния текст и 

изхождайки от направените въражения, не приемам за логична негативната крайна 

оценка на представената рецензия. 

 

              3. По рецензията на проф.д-р Ив.Чолеев 

 Във връзка с текстове от стр. 2 (по т.1): 

Възражения:   

1) Рецензентът е пропуснал да отрази дисциплините, които кандидатът 

преподава в рамките на магистратура ФГЛЕ към Катедра Ландшафтознание и опазване на 

природната среда. 

2) Не са посочени дисциплините, които кандидатът преподава в 

магистратура „Национална сигурност“ към Катедра „Международни отношения“, 

Факултет „Международни отношения и политика“ на УНСС. 

 Във връзка с текстове по т. 2: 

Възражения:  Рецензентът е приел да рецензира учебника „Ландшафтна 

екология“ и монографията „Геоекология и сигурност“ (№30 и №31), но де-факто от негова 

страна отсъстват изискуемите за тях, според ЗРАСРБ, рецензионни текстове. 

 Във връзка с текстове от стр. 4 (абз. 2, ред 7-8): Цитат:  „...Тези малко на брой 

трудове не дават възможност да бъдат групирани за написването на хабилитационен 

труд“(край на цитата) 

Възражения:  1) Твърдението е лишено от всякакъв смисъл. Никъде и в нито 

един от документите представени и приети за конкурса не е указано, че се участва с 

конкретен хабилитационен труд. 2) Рецензентът влиза в противоречие с чл.114/т.3 на 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „св. Климент Охридски“, където такъв текст не съществува. 

3) Никъде в документацията по конкурса не се посочва, че публикациите В/38, Г/42, 46 и 

47 са групирано предложени „...за написването на хабилитационен труд“(цитирам 

извадка) 
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 Във връзка с текстове от стр.4 (абз. 3): Относно т.нар.“Научно-педагогически 

публикации“ (определението на раздела е на рецензента) 

Възражения:  1) Самото определение на раздела не съществува нито в 

ЗЗРАСРБ, нито в Правилника на СУ, нито в Препоръчителните критерии на ГГФ; 2) 

Рецензентът е разгледал единствено част „Приложения“ на публикация №30; 3) 

Рецензентът е приел, но не е рецензирал монографията под №31 „Геоекология и 

сигурност“. 

 Във връзка с текстове от стр. 5-7: Относно т.нар.“Критичен анализ“. 

В уводното изречение рецензентът проф.д-р Ив.Чолеев се съгласява с решенията на 

Комисията, която единодушно е решила кандидатът да бъде допуснат до конкурса за 

професор. 

Възражения:  В подточка „а“ аргументите на рецензента са несъстоятелни.  

Пояснявам, че трудово-правните взаимоотношения, не изключват по презумпция 

авторството върху определен интелектуален продукт.  

 

Рецензентът не се е събразил с представената документация от Агенцията по 

заетостта на РБългария, подписана от Директора на Агенцията, подпечатана и изведена, 

която удостоверява авторството на доц.д-р Камен Нам относно: 

1. „Методика за оценка на въздействието на дейности по изпълнение на проекти и 

програми относно спазването на хоризонталните принципи, свързани с 

екологичната ефективност в контекста на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” и в частност приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР”. 

2. Създаване на чек-листи за прилагане на принципите на екологична ефективност 

по групи професии с професионални направления с код по СПОО 44, 52, 54, 58, 

62, 72, 81, 841 85 и 86 ( за професии с код 861020).  

3. Методика за отчитане на чек-листите и прилагането им от страна на 

бенефициентите при реализирането на проектните предложения и отчитането 

на договорите. 

Изискването на рецензента за представяне на „документ за ползване“ на 

горепосочените методологични  разработки от страна на кандидата е лишено от смисъл, 

защото в случая липсва хипотеза на изрично ползване на научно-изследователски продукт. 

Никъде в приложената за конкурса документация няма текст, който да посочва,че авторът 

се отказва от правата върху интелектуалната си собственост в полза на физически или 

юридически лица и организации. 

Относно констатациите на рецензента в подточка „б“ на „Критичен анализ“ съм се 

съобразил с изискванията на Техническия отдел на Централната университетска 

библиотека. 
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 Във връзка с текстове от стр. 5 (подточка „в“, т.2):  

Възражения:  Рецензентът не се е съобразил с точните изисквания на 

Препоръчителните критерии на ГГФ (в см. Допълнителни критерии, подточки „а“,“б“,“в“), 

освен това изискванията указани в абзац 1 (уводен) на IV Раздел „Професор“, от 

посочените Препоръчителни критерии на ГГФ, които се отнасят до хипотеза за 

участието на двама и повече кандидата за един и същи конкурс - участващи при 

равни условия.(цитат) Доц.д-р Камен Нам е единствен кандидат за заемане на 

академичната длъжност „професор“. 

 Във връзка с текстове от стр. 6 (подточка „в“, т.3):  

Възражения:    Никъде в текстовете на ЗРАСРБ, Правилника за приложение 

на СУ и Препоръчителните критерии на ГГФ не се указва, че броят на научните 

публикации за конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ трябва да бъде 

повече от тези за званието „доцент“. 

 Във връзка с текстове от стр. 6 (подточка „в“, т.4):  

Възражения:  Заключението на рецензента е невярно. Кандидатът е 

депозирал в окомплектованата документация документ (подписан, подпечатан и изведен) 

от Декана на Факултет „Международни отношения и политика“ в уверение на това, че 

доц.д-р Камен Нам е бил научен консултант на двама успешно защитили докторанта и 

един с предстояща защита през месец май 2015 г. В представения документ ясно се 

посочва, че докторантите са на самостоятелна подготовка, като по преценка на 

Първичното звено и с одобрението на съответния Факултетен съвет се определя научен 

ръководител и/или поради естеството на дисертационната тема – научен консултант. 

Никъде в ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение няма текст, който да 

указва, че „...длъжността научен ръководител не е равна на длъжността научен 

консултант“(цитат от рецензията). Научният консултант преминава същите процедури 

по своя избор, както и научния ръководител и носи същите отговорности. 

 Във връзка с текстове от стр. 6 (подточка „в“, т.5):  

Възражения:  Посоченият от рецензента текст не съществува в този му вид 

на цитираната страница от публикация №30. Непълният цитат е изваден от контекста на 

абзаца и представлява позоваване на проф.д-р Вл.С.Жекулин (1989), което е надлежно 

обозначено в края на текста.  

 Във връзка с текстове от стр. 6 (подточка „в“, т.6):  

Възражения:  Изказвам категоричното си несъгласие с костатацията на 

рецензента проф.д-р Ив.Чолеев, че (цитирам): „.... Монографията (А/31) е разработена на 

хипотетично ниво.....“.(край на цитата) (в см. монографията „Геоекология и сигурност“, 

бел.на авт.). Това твърдение на рецензента няма нищо общо с действителното съдържание 

на монографията, което логично заключава, че рецензентът не познава приетата за 

рецензиране публикация. Формулата на стр. 116. от същата публикация е с автор проф.д-р 
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Г.Мардиросян (2007), което е надлежно обозначено, както в предшестващия формулата 

абзац, така и в края на завършващия. На ред 4-7 от същата точка рецензентът не е прочел 

правилно заглавието на таблица №16 (стр. 193) от същата публикация, където няма израз 

(цитирам) „....на базата на...“(край на цитата). 

 Във връзка с текстове от стр. 7 (т.7):  

Възражения:  1) Визира се монографията №32. „Живот и Вселена“. Не съм 

съгласен с констатациите на рецензента, че термодинамиката се причислява към 

астрофизиката. 2) Твърдението му, че монографията „...има в по-голямата си част научно-

популярен характер“ (ред 3-4) е несъстоятелно и това е видно ако се анализира 

съдържанието на публикацията дори от представените резюмета.  

Авторите на монографията са извършили числена проверка на своите 

предположения в течение на 640 процесорни часа в Единбургския университет – 

Шотландия, в тясно сътрудничество с д-р Дънкан Форган (Duncan Forgan)(ще поясня за 

трети път: Шотландски астробиолог от Университета на Единбург. Разработва нова 

формула за определянето на броя на планетите в нашата галактика, на които вероятно 

съществуват разумни форми на живот. Според анализите на д-р Дънкан Форган в 

Млечният път могат да съществуват между 361 и 37 964 обитаеми планети със 

собствени цивилизации, в зависимост от сценариите за тяхното развитие. Работата на 

д-р Форган е публикувана и в специализираното издание International Journal of 

Astrobiology.). Резултатите в представеният за рецензиране монографичен труд 

надграждат, дават нова насока в предположенията и тясно ги обвързват със Земята като 

планета и с човешката цивилизация. 

Единствено Увода и Послеслова на монографията са написани в диалогична форма спрямо 

читателя, но това не означава, че съдържанието на публикацията е научно-популярно. 

 Във връзка с текстове от стр. 7 (т.8):  

Възражения:  Предложеното от рецензента изречение е лишено от смисъл: 

(цитирам) „В много от публикациите се наблюдават повторения на едни и същи научни 

трактовки“ (стр.7, абз. 2 – т.8). Не се посочват кои са тези публикации, колко „много“ са те 

и кои са тези научни трактовки. 

 Във връзка с текстове от стр. 7 (т.9):  

Възражения:  Рецензентът се опитва да прави препоръки относно начина за 

съставявне на справката за приносите. Не приемам твърдението на рецензента, че 

(цитирам): „..някои от предложените приноси имат дискусионен характер...“ (край на 

цитата) без да се посочат кои са тези приноси.  

Втората част от последното изречение на т. 9 (стр.7) води до съмнението, че 

рецензентът не е запознат с документацията на кандидата депозирана по конкурса. В нея 

надлежно фигурира Удостоверение, доказващо участието на доц. д-р Камен Нам като 
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експерт-консултант в мащабна научно-изследователска разработка за Варненското 

съкровище, чийто резултати са публикувани и презентирани на форум в Париж пред 64 

държави и на форум на ЮНЕСКО във Виена. 

 Що се отнася до монографията „Живот и Вселена“ рецензионните бележки са 

публикувани като Уводна студия от доц.д-р Голев, а достойнствата на научното 

изследване бяха презентирани от двамата автори през 2010 г. в зала „Еспланада“ на х-л 

„Експо“ пред повече от 200 човека от интелектуалния елит на Р.България. 

 Във връзка с текстове от стр. 7 (по Заключението):  

1) Напълно съм съгласен с оценката на рецензента посочена в т.1. 

2) Възражения:  (по т.2 от Заключението) Резензентът демонстрира явно 

непознаване на творчеството на кандидата и акцентите на неговата научно-

изследователска дейност. В текстовете на рецензията има една-единствена забележка, 

която се отнася до Препоръчителните критерии за брой цитирания, като кандидатът е 

представил 58 бр., а не 60 бр. Но тук рецензентът е пропуснал да отбележи, че визираните 

Допълнителни критерии се отнасят до хипотеза за участието на двама и повече 

кандидата за един и същи конкурс - участващи при равни условия. Доц.д-р Камен Нам 

е единствен кандидат за заемане на академичната длъжност „професор“. 

В заключение, не приемам аргументите на проф.д-р Ив.Чолеев за отрицателното 

заключение на рецензента. 

 

4. По становище на проф.д-р Д.Топлийски 

 Във връзка с текстове от стр.1 (т.2): 

Възражения:  1) (по т.2.1.) Изготвилия становището не е посочил разработените от 

кандидата програми в магистратура „Национална сигурност“ към катедра „Международни 

отношения“ на Факултет „Международни отношения и политика“ към УНСС. В 

рецензията не е посочено точното число дипломанти защитили под ръководството на 

кандидата за академичната длъжност „професор“;  2) (по т.2.2., ред 12-13) Резензентът не 

посочва кои според него публикации са в различни сфери на познанието (?). 

 Във връзка с текстове от стр.2 (абз.2, ред 1-6): 

Възражения:  Не посочва кои глави от монографията „Живот и Вселена“ според 

него не отговарят на конкурсната процедура. Редно е да отбележа, че част от 

съдържанието на монографията(а не цялото) е свързана пряко с космологията (и в частност 

– астрофизиката). Монографията е в съавторство и от съдържанието ясно проличава 

привързаността на единия или другия автор към определени текстове, математически 

изрази, графични изображения и пр. 
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 Във връзка с текстове от стр.2 (по т.3, абз.2, ред 9-12): 

Възражения: Авторът на становището не е конкретизирал кои теми на семинарни 

занятия от съдържанието на учебника „Ландшафтна екология“(цитат) „....не допринасят 

за адекватното  възприемане на учебния материал“(край на цитата).  

Това мнение на рецензента противоречи на последното изречение от стр. 1, където 

самият той се дистанцира по следния начин (цитирам) „.....Рецензентът няма лични 

впечатления от преподавателската дейност на кандидата.“(край на цитата). По-нататък 

той твърди, че (цитирам) „....Бланката за ландшафтно картиране е излишна“(край на 

цитата), което затвърждава съмнението ми относно познаването на същността на учебната 

дисциплина „Ландшафтна екология“, в сферата на която използването на „Бланка за 

ландшафтно картиране“ е същностен етап при картиране на ландшафтите – тя е 

унифицирана и се използва в полевите дейности още от 90-те години на 20-ти век. Авторът 

на учебника е допълнил и осъвременил Бланката с приложения, които улесняват 

картировъчния процес без да променят концепцията на съдържанието. 

 Във връзка с текстове от стр.3 (абз. 2, ред 1-2) 

Възражения: Мнението на проф.Топлийски за сериозно отклонение на Приноси №6 

и №7 от Раздел „Теоретични приноси“ от спецификата на конкурса не отговаря на 

истината, защото доказаната чрез изчисления концепция е обвързана на всички нива с 

обекта и предмета, както на ландшафтната екология, така и на глобалната екология.  

От изложението на рецензента е видно, че той няма никакви изрично указани 

възражения върху Приноси №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, което означава, че те се приемат от него. 

Що се отнася до Раздел  „Практико-приложни приноси“ не приемам определението 

(цитирам) „...малко и неубедителни..“ (край на цитата, стр.3, последно изречение на т.3). 

Остава неясно, какво според проф.д-р Д.Топлийски означава (цитирам): „..малко...“ 

приноси.  

Никъде в ЗРАСРБ, ПП ЗРАСРБ на СУ или Препоръчителните критерии на 

ГГФ няма изискване за минимален брой приноси на кандидата за академичната 

длъжност „професор“. 

Авторът на становището проф.д-р Д.Топлийски е пренебрегнал цялостната 

депозирана документация по отношение на резултатите от съвкупната научно-

приложната дейност на кандидата, а именно, че кандидатът за заемане на академичната 

длъжност „професор“ доц.д-р Камен Нам е бил: 

 

1. 1993 г. - Главен изпълнител на „Модел на вертикална екомониторингова система 

съотнесен към Източномаришкия регион”. Разработката е приета на Технически 

съвет към МИНПРОЕКТ ЕАД-София (30.09.1993 г.) и е включена към ОВОС 

(Екологична програма за възстановяване на териториите, засегнати от минодобивна 

дейност в „Марица Изток”) като Приложение 3 (Удостоверение 21 /09.01.1995 г.). 
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2. 1994 г. - Главен изпълнител на част от ТУП на „Марица-Изток” – „Алтернативни 

ландшафтно-екологични модели на територията на Източноморишкия въглищен 

басейн”. Разработката е приета на Разширен технически съвет (гр. Раднево 

/20.10.1994 г.) (Удостоверение №20 /09.01.1995 г. МИНПРОЕКТ ЕАД - София). 

3. 2004 – Участник в разработката на проект към Ун. Фонд „Научни изследвания“ 

„Поройни явления и влиянието им върху структурата и динамиката на 

ландшафтите в Югоизточна България”. 

4. 2006 – Ръководител на научно-изследователски проект „Ландшафтно-екологични 

предпоставки за осъществяването на проекти за устойчиво развитие в 

югоизточна България”- към Ун. Фонд „Научни изследвания“.  

5. 2008 – Ръководител на научно-изследователски проект „Лимитиращи фактори 

при прилагане на принципите за устойчиво развитие в югоизточна България”- към 

Ун. „Фонд Научни изследвания“.  

6.  2008  г. - Участник в колектив за създаването на World Atlas, Reader Digest, 

транслитерация на географски наименования, Reader Digest., БАН–ГИ. 

7. 2009  г. - Ръководител на научно-изследователски проект „Динамика и развитие 

на ландшафтно–екологичното разнообразие в Югоизточна България и влиянието 

му върху осъществяването на инфраструктурни проекти” -  към Ун. „Фонд 

Научни изследвания“.  

8. 2010-2011г.-  Главен изпълнител като външен експерт към Агенцията по 

заетостта, където създава: „Методика за оценка на въздействието на дейности 

по изпълнение на проекти и програми, свързани с екологичната ефективност в 

контекста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и в 

частност Приоритетни оси 1 и 2 на ОП”РЧР” и извършва екологизация на 147 

групи професии: 

 Метод за оценка на въздействието на дейности по изпълнение на програми и 

проекти относно спазването на хоризонталните принципи, свързани с 

екологичната ефективност в контекста на ОП РЧР и в частност приоритетни оси 

1 и 2 (екологизация на българските професии); 

 Създаване на карти (чек-листи) по групи професии с определени кодове по 

СПОО за прилагане на принципите за екологична ефективност; 

 Метод за отчитане на картите (чек-листите) и прилагането им от страна на 

бенефициентите при реализиране на проектните предложения и отчитането на 

договорите. 

 

9. 2011 г. – Участник в проект „Разработване на метод за 2-канално заснемане на 

земната повърхност с помощта на БЛС” - към Ун. Фонд Научни изследвания. 
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На този фон заключението на проф.д-р Топлийски, че (цитирам): „...практико-

приложните приноси са малко и не са убедителни.“(край на цитата)(стр. 3, абз. 6, ред 2-3) 

е лишено от обективност. 

 Във връзка с текстове от стр. 3 (т. 4 – т.нар. „Забележки“): 

Възражения: 

1) Цитат:  „ Липсва хабилитационен труд“ (край на цитата) –  

Няма такова конкурсно изискване по ЗРАСРБ (чл.60, т.3), в ППЗРАСРБ на 

СУ (чл. 114, т.3), както и в Препоръчителните критерии на ГГФ. Като 

единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност 

„професор“ съм представил един учебник и две монографии. 

2) Цитат:  „Научната продукция е твърде малка по обем“ (край на цитата).  

 

Твърдението е невярно. В конкурсната документация са представени общо 

27 (двадесет и седем) публикации след доцентура от общо 56 (петдесет и 

шест броя)(в периода от 1989 до 2014 г.) плюс 8 бр. научно-практически и 

методологични разработки и 6 бр. учебни програми. 

Общият обем депозирани страници след хабилитация е 1414 бр.(по БДС) 

3) Цитат:  „Няма научно ръководство или участие в проекти към Фонда за научни 

изследвания към МОН; няма участие в международни проекти“(край на 

цитата).  

Такъв текст, като конкурсно изискване, не съществува в: ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ на СУ, както и в Препоръчителните критерии на ГГФ. Що се 

отнася до Ун.Фонд „Научни изследвания“ и Международни проекти, 

кандидатът е приложил съответната документация и посочил конкретната си 

дейност в Общия списък на публикациите, който е неделима част от 

конкурсната документация. 

4) Цитат:  „Много малко са цитиранията от други автори, а чуждестранни 

няма“(край на цитата).  

Според Справката за цитирания съставена според изискванията на Техническия 

отдел на Централната университетска библиотека общият брой цитирания са 58. 

Дори според т.нар. „Допълнителни препоръчителни критерии“ (прилагащи 

се при условие, че участва повече от един кандидат при равни условия) 

изискуемият минимум е 60 бр. Неясно остава  количественото значение на 

израза (цитат) „...много малко....“ (край на цитата). 
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5) Цитат:  „Няма публикувани статии и доклади в чужбина“(край на цитата).  

Съгласен съм с констатацията, но такова конкурсно изискване не съществува 

в: ЗРАСРБ(чл.29), ППЗРАСРБ на СУ(чл.114), както и в Препоръчителните 

критерии на ГГФ. 

6) Цитат:  „Слабо участие на международни научни форуми в България“(край на 

цитата) 

Твърдението е неясно като критерий и некоректно. След хабилитация (след 2005 

г.) кандидатът доц.д-р Камен Нам е участвал в 9 (девет) научни форума, 5 

(пет) от които са с международно участие. Тази информация фигурира в 

конкурсната документация. 

7) Цитат:  „Няма научно ръководство на докторанти“ (край на цитата) 

Такова конкурсно изискване не съществува в: ЗРАСРБ(чл.29), ППЗРАСРБ 

на СУ(чл.114).  

Дори в Препоръчителните критерии на ГГФ (част „Допълнителни 

препоръчителни критерии“, буква „е“) се посочва изрично, че това условие 

влиза в сила при хипотеза на участие на двама или повече кандидати 

участващи при равни условия! 

Въпреки това кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор“ 

доц.д-р Камен Нам е приложил в конкурсната документация  Служебна бележка 

от Декана на Факултет „Международни отношения и политика“ 

удостоверяваща, че кандидатът е бил научен консултант на два успешно 

защитили докторанта на самостоятелна подготовка и понастоящем е научен 

консултант на един на самостоятелна подготовка с предстояща защита през 

м.май 2015 г. 

8) Цитат:    „Не е заемал ръководни административни длъжности в ГГФ“ (край 

на цитата) 

Такова конкурсно изискване не съществува в ЗАСРБ(чл.29), ППЗАСРБ на 

СУ(чл.114), дори и в Препоръчителните критерии на ГГФ. 

Категорично се противопоставям на съдържанието на становището, както 

и на необоснованото му негативно заключение. 
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5. По становището на акад.чл.кор. Т.Николов 

Представеното становище е в обем 4 (ненономерирани и 

нестандартни страници) 

 Във връзка с текстове от стр. 1 (абз. 3): В Справката (т.2, стр.1) е допусната 

техническа грешка. Според ЗРАСРБ  кандидатът за академичната длъжност 

„професор“ доц.д-р Камен Нам е защитил образователната и научна степен 

„доктор“ според следните приложени документи: 

1) Диплом ЛГУ №010004/27.03.1991 г. 

2) Удостоверение ВАК-РБългария №336/03.06.1993 г. 

 Във връзка с текстове от стр. 1 (абз. 5): 

Възражения: Критикуваният абзац от монографията „Геоекология и сигурност“ е 

де-факто перефраза на Н.Ф.Реймерс (1990), който факт е надлежно отбелязан в края 

на абзаца от автора на монографията.  

Що се отнася до разминаването на броя страници, вероятно пишещия становището 

не е обърнал внимание на антетката в табличната форма на Общия списък на 

публикациите, където е указано, че броят страници е според изискванията на БДС 

за печатни страници (1800 удара на страница)(този стандарт не е променен). 

 Във връзка с текстове от стр. 2 (абз. 2): 

Възражения: В монографията „Живот и Вселена“ е изложен материал с висока 

степен на абстракция (сложни математически изрази, графични изображения и пр.), 

които няма научно-популярен характер. Дори ако се визира частта от монографията 

„Литература и референции“ пишещият становището ще установи 139 (сто и 

тридесет и девет) публикации на английски език от световно признати учени, а 

съдържанието на използваните източници изобщо не може да се нарече научно-

популярно. Авторите на монографията са извършили числена проверка на своите 

предположения в течение на 640 процесорни часа в Единбургския университет – 

Шотландия, в тясно сътрудничество с д-р Дънкан Форган (Duncan 

Forgan)(пояснение: Шотландски астробиолог от Университета на Единбург. 

Разработва нова формула за определянето на броя на планетите в нашата 

галактика, на които вероятно съществуват разумни форми на живот. Според 

анализите на д-р Дънкан Форган в Млечният път могат да съществуват между 

361 и 37 964 обитаеми планети със собствени цивилизации, в зависимост от 

сценариите за тяхното развитие. Работата на д-р Форган е публикувана и в 

специализираното издание International Journal of Astrobiology.). Резултатите в 

представеният за рецензиране монографичен труд надграждат, дават нова насока в 
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предположенията и тясно ги обвързват със Земята като планета и с човешката 

цивилизация. 

 Във връзка с текстове от стр. 2 (абз. 3 – по Общата характеристика):  

Възражения:  

1) Обстоятелството, че кандидатът има публикации предимно на български не 

означава, че няма теоретични приноси;  

2) Въвеждането на термина „ентропия“ през 1865 г.  от  немския физик Рудолф 

Клаузиус (което е неоспорим факт)  не означава, че същият е разработил „Хипотезата за 

ентропията, като фактор за появата и развитието на високотехнологични цивилизации“ 

(или т.нар. „Ентропийна хипотеза“), която е плод на дългогодишен труд на доц.д-р Камен 

Нам. Предположенията по хипотезата бяха опробвани, чрез поредица изчисления в 

съавторство с д-р Вл.Божилов и в колаборация с д-р Дънкан Форган (подробности – в 

предишния абзац 2);  

3) Според акад. Т.Никололов във въпросната монография „Живот и Вселена“ 

липсват формули, което твърдение се разминава драстично с истината (стр. 83, 84, 85 и на 

още много други места в публикацията). 

 Във връзка с текстове от стр. 2 (Забележка под черта): 

Възражения:  Цитирам: „...за статиите.....не е представен документ, че са 

рецензирани и приети“(край на цитата) 

Пояснявам, че става въпрос за една статия (за 2014 г.) предназначена за 

отпечатване в Годишник на СУ, кн.2 – География, която понастоящем е придружена с 

рецензия, надлежно изготвена от проф.д-р Петър Петров. 

 Във връзка с текстове от стр. 3 (абз.1 – Относно т.нар. „Разпознаваемост в 

научното пространство“): 

Възражения:  Авторът на становището не посочва кое е това (цитирам): „....средно 

ниво за длъжност професор“ (край на цитата). Такъв наукометричен показател не 

съществува в ЗРАСРБ(чл.29), ППЗРАСРБ на СУ(чл.114), дори и в Препоръчителните 

критерии на ГГФ. 

 Във връзка с текстове от стр. 3 (абз.2): 

Възражения:  (цитирам): „.....кандидатът губи с постепенното си отдалечаване 

от основното си научно направление природната география и ландшафтна 

екология...“(край на цитата). Подобно заключение показва, че авторът на становището не 

познава научното творчество на кандидата, дори отрича индиректно в следващи текстове 

от абз. 2 съществуването новите реалности свързани с понятието „глобална 

екокатастрофа“.  
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В абзац 2 (редове 3 – 9) авторът на становището използва последователно три 

израза в кавички, стараейки се фразите да изглеждат като цитати от някаква публикация на 

доц.д-р Камен Нам.  

Подчертавам, че тези словосъчетания не съществуват в нито една моя публикация. 

Никога и никъде не съм развивал (цитат): „...направление „екология и сигурност“ (край на 

цитата)(стр. 3, абз. 2, ред 3-4).  

 Във връзка с текстове от стр. 3 (абз. последен): 

Възражения:   

1) Цитирам: „...доц.д-р Камен Нам не е най-силният кандидат в този 

конкурс“(край на цитата)(стр.3, ред 5, отдолу-нагоре). 

Авторът на становището не е запознат с факта, че след изтичане на срока за прием 

на документи, че съм един-единствен кандидат по обявения конкурс. 

2) Цитирам:„...Липсват му признати оригинални научни приноси, тематиката 

му е актуална, но твърде раздробена, а стилът на основните му работи е по-скоро 

публицистичен, отколкото научен.“(край на цитата)(стр.3, абз. последен, ред 3-7). 

Твърденията са неверни, което се потвърждава от приложената доказателствена 

документация и публикации по конкурса.  

 Във връзка с текстове от стр. 3 (стр.4, абз. 1): 

Авторът на становището визира Препоръчителните критерии на ГГФ, като посочва, 

че кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор“ , „...доц.д-р Камен Нам 

покрива основни критерии за учебна и научноизследователска дейност от 

изискванията на Геолого-географския факултет – раздел IV. Професор (т.т.1 и 2)....“ 

(край на цитата)(стр. 4, абз.2, редове 1-3) 

Възражения:  

Съдържанието на редове 3(край) до 7-ми (вкл.) на стр. 4 няма връзка с 

Препоръчителните критерии, защото: 

В Препоръчителните критерии на ГГФ (част „Допълнителни препоръчителни 

критерии“, буква) се посочва изрично, че това условие влиза в сила при хипотеза на 

участие на двама или повече кандидати участващи при равни условия. 

 

 Във връзка с текстове от стр. 3 (стр.4, абз. 3 и 4): 

 

Възражения:   

1) Приемам текста на абз. 3, но съм силно резервиран към странните 

словосъчетания като (цитирам): „опасни и рискови природни процеси“,“връзките между 

екологията и сигурността“(край на цитатите), които не съм употребявал в нито една от 

моите публикации;  



Възражения от доц.д-р Камен Нам                                          23 | P a g e  

 

2) В съдържанието на абз. 4 акад. Т.Николов потвърждава, че се ръководил при 

съставянето на становището от т.нар. „общоприети критерии“(категория, която не 

съществува в ЗРАСРБ) , като задължителните критерии незнайно защо ги е поставил в 

скоби.  

 

Не приемам тезата в становището на акад. Т.Николов, че битуващите 

критерии за оценката на един учен, стоят над тези посочени в ЗРАСРБ, ПП 

ЗРАСРБ на СУ и Правилника на ГГФ. 

 

 

 

Доц. д-р Камен Нам 

28 ноември 2014 г. 


