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СПРАВКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Относно: Доклад с Изх. №11/ 28.04.2014 г. на Ръководителя на катедра 

ЛОПС - ГГФ 

(актуализирана и допълнена към 10.08.2014 г.) 

На доц. д-р Камен Нам във връзка с конкурс за професор на собствена щатна 

бройка в научно направление 4.4. „Науки за Земята“, по специалността: 

01.08.01. – Физическа география и ландшафтознание (Природна география, 

Ландшафтна екология, Глобална екология) 

Във връзка с Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в 

Република България чл. 60 (приет с ПМС №202 от 10.09.2010 г., обн. ДВ бр. 75 от 

24.09.2010 г., изм. ДВ бр. 19 от 08.03.2011 г.), също чл. 114 от Правилника за условията и 

реда за заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” 

 

1.  Камен Нам е защитил научна степен „доктор“ -  (Протокол № 12 / 25.12.1990 г. - 

Диплом ЛГУ № 010004/ 27.031991г.) (Удостоверение ВАК- РБългария № 336 

/03.06.1993 г.) 

2. От 2004 г. – доцент, доктор на географските науки, преподавател в 

СУ”Св.Кл.Охридски”, ГГФ, катедра „Ландшафтознание и опазване на природната 

среда“ (32 г. общ трудов стаж, от които 9 г. като доцент). 

3. Доц.д-р Камен Нам е на постоянен трудов договор и към датата на издаване на 

справката няма навършени 65 години. 

4. От 2010 г. е хоноруван доцент-преподавател в магистратура „Национална 

сигурност“, факултет “Международни отношения“, УНСС., където преподава в 

магистратура „Национална сигурност“. Титуляр е на два курса: 

- Новите заплахи за сигурността (40 ч. лекции) (задълж.)(ред.обуч.); 

- Поведение в екстремални ситуации (30 ч. лекции)(избираема)(ред. обуч.); 

5. От учебната 2013-2014 г. е хоноруван доцент-преподавател във ФНПП-СУ, 

специалност НУПЧЕ с дисциплината „Екология“ с хорариум 30 ч. лекиции 

(задълж.) за бакалавърска степен. 
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6. Общият брой на публикациите на доц.д-р Камен Нам за периода 1989 – 2014 г. 

(вкл.) е: 

- 56 бр. (самостоятелно или в съавторство), от които: 43 бр.- автореферат, 

дисертационен труд, учебници, монографии, статии, доклади, 11 бр.- научно-приложни 

и методологични разработки, 7 бр. – изпълнени и отчетени Научно-изследователски 

проекти към фонд „Научни изследвания“ (Ръководител на екип на 4 бр. НИП и 

участник в екип към 2 бр. НИП), 2 бр. проекти към МИНПРОЕКТ ЕАД-София, 3 бр. - 

по ОП РЧР към Агенцията по заетостта, 4 бр. научно-популярни публикации. 

 

7. За периода 2004-2014 г. (след доцентура) са издадени и в процес на издаване (към 

датата на съставяне на справката) общо 27 бр. публикации плюс 8 бр. научно-

практически и методологични разработки и 6 бр. учебни програми, които се 

разпределят както следва: 

- Учебници ВУЗ – 1 бр. 

- Монографии - 2 бр.; 

- Статии – 8 бр.; 

- Доклади и научни съобщения - 9 бр.; 

- Научно-практически и методологични разработки - 5 бр.; 

- Научно-популярни публикации – 4 бр.;  

- Учебни програми – 6 бр. 

8. За периода 1989 – 2014 г. доц.д-р Камен Нам е ръководител на: 

 общо 10 дипломанта, от които 7 бр. към Катедра „Ландшафтознание и 

опазване на природната среда“ (ГГФ, СУ) и 3 бр. – към Катедра 

„Международни отношения и политика“ (МО, УНСС).  

 Доц.д-р Камен Нам е научен консултант на 2 (две) успешно защитени 

Докторски дисертации на самостоятелна подготовка към катедра 

„Международни отношения” – УНСС и на 1 (една) – с предстояща защита 

към същата катедра (м. май 2015 г.), за което е представено удостоверение от 

факултет „Международна икономика и политика“ (Изх. № НИД В-

37/18/07/2014) (Приложение 1). 
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9. Доц.д-р Камен Нам, за периода от 1989 до 2014 г. е усъвършенствал учебните 

програми по: 

-  Природна география на България (за зад. обуч.)(бакалаври)(задълж. обуч.); 

- Ландшафтна екология (за бинарно обуч.)(бакалаври)(задълж.); 

- Геоекологичен мониторинг и природозащитно законодателство 

(ФГЛЕ)(маг.)(задълж.); 

           Изцяло е разработил нови програми по: 

- Природни катастрофи и рискове (география; 30+30; редовно и задочно; 

избираема; бакалаври); 

- Екомениджмънт (СУ-ГГФ-ФГЛЕ; 30+30 ч.;редовно и задочно; избираема); 

- Новите заплахи за сигурността (УНСС, маг. „Национална сигурност”- 

кат.”Международни отношения”; 40+0; ч. лекции) (задълж.)(ред.обуч.); 

- Поведение в екстремални ситуации (УНСС, маг. „Национална сигурност”- 

кат.”Международни отношения”;  ; 30+0 ч.; лекции) (избираема) (ред. обуч.); 

- Регионална сигурност (УНСС, маг.”Национална сигурност” - 

кат.”Международни отношения”; 60+0;; редовно; задълж.); 

 

 

 

Доц.д-р Камен Нам:................................. 

10.08.2014 г.                                                    

 


