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С Т А Н О В И Щ Е 

относно 

конкурс  за  академична  длъжност  "доцент"  в  професионално  направление  

4.4. Науки за Земята (Политическа и електорална география на публичната 

власт), обявен в СУ „Св. Климент Охридски, Геолого-географски факултет, 

катедра Регионална и политическа география. 

 

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА 

Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 63/18.08.2015г. Научното жури е формирано с 

решение на ФС на Геолого-географски факултет от 23.09.2015 г. и Ректорска 

заповед РД 38-560/25.09.2015г. Становището е възложено с решение на 

Научното жури от 03.11.2015г. Няма допуснати законови нарушения по 

процедурата на конкурса. 

 

2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Калин Йосифов Йосифов. 

Същият отговаря на условията на чл. 24(1) и чл. 27(3) от Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, на чл. 53(1) от Правилника за 

прилагането му, както и на чл. 105 от Правилника за условията и реда за 

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

Кл. Охридски“.  

Гл. ас. д-р Калин Йосифов е роден на 16.11.1952 г. в гр. Монтана. През 1971 

г. завършва средно образование в ТЕТ „Христо Ботев “ – Монтана. През 1979 г. 

завършва висше образование по специалност История и втора специалност 

Философия. През 2003 г. защитава докторска дисертация на тема 

„Тоталитарното насилие в българското село (1944-1951 г.) и последицита за 

България“.  

През 1980 г. Калин Йосифов е назначен като асистент в катедра „История 

на Народна Република България“ към ИЧС „Г. А. Насър“. През 1988 г. е 

назначен като научен сътрудник в Лаборатория по социална политика към 

Свободен факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През периода 1992-1995 г. работи 

в Библиотеката на Министерски съвет на Република България. От ноември 1995 

г. е назначен като старши асистент в Лаборатория за политически мениджмънт 

към Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. От 2005 до 2007 г. е 

назначен като научен сътрудник I степен в ЦСВП „Иван Дуйчев“. От 2007 г. 

Калин Йосифов е главен асистент в катедра Регионална и политическа 

география, Геолого-географски факултет, където преподава Нова и най-нова 
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история на България, Стопанска история, Етнология, Етнография на България, 

Поведенческа и електорална география и Електорална география на България. 

 

3. НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА КАНДИДАТА 

За целите на конкурса кандидатът представя 20 научни публикации (1 

самостоятелна монография; 3 сборника, на които е съставител;  1 студия; 5 

статии; 6 публикувани доклада и 4 рецензии, предговори и уводи на книги).  

Прави много добро впечатление фактът, че всички те са резултат от напълно 

самостоятелни изследвания. Само две обаче са публикувани на английски език и 

нито едно не е публикувано в чуждестранни издания.  

Само за сведение са посочени допълнително заглавията на 24 отделни 

публикации, чиято същност и съдържание не са предмети на това становище. 

В тематично отношение рецензираните публикации могат да бъдат условно 

разделени в 4 основни научни изследователски направления: Политическа 

история на публичната власт в България и отделни нейни региони; География на 

политическото представителство през ХХ и началото на XXI век ; Електорална 

география с акцент върху сравнителния анализ на представителството в VII и VI 

Велико народно събрание и Биографично-библиографски изследвания. Във 

времеви аспект е налице положителна тенденция към задълбочаване на 

пространствените географски изследвания след 2007 г., което може да се приеме 

като целенасочено желание на кандидата за адаптация към изследваните научни 

проблеми от страна на  географска общност в Геолого-географски факултет. 

Условно общият обем на представените за рецензиране авторски научни 

публикации е еквивалентен на около 490 стандартни страници. Това дава 

възможност да се изтъкне относително високата изследователска активност на 

кандидата в периода след 2003 година. 

Извън прякото изследователско творчество на Калин Йосифов трябва 

допълнително да се отчетат и оценят по достойнство трите сборника, на които е 

съставител. Два от тях („Началото . . .“ и „110 години град Фердинанд ...“) са с 

общ обем около 1000 страници. По особен начин трябва да се отчете и трудът на 

кандидата в съставителството на сборник с кореспонденция на професор 

Дуйчев, включващ селекцията на около 450 подбрани и хронологично 

представени негови писма на английски, френски, немски и руски език. 

С най-голяма научно-изследователска значимост сред трудовете на 

кандидата са неговите изследвания в областта на електоралната география и 

пространственото представителство на публичната власт (2.1.1,  2.3.1,  2.4.1,  

2.4.2,  2.4.4,  2.5.1,  2.5.2,  2.5.3  и  2.6.3). Техният общ обем е еквивалентен на 
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около 430 стандартни страници, което представлява около 88 % от общия обем 

на представените за целите на конкурса авторски публикации. 

Сред представените за рецензиране авторски публикации изпъква 

основният хабилитационен труд на кандидата „Седмо и Шесто Велико народно 

събрание. Политико-исторически  и политико-географски анализ“. Общият му 

обем възлиза на 295 стандартни страници. В тематично и структурно отношение 

той отговаря на изискванията на чл. 24(1)-3 от Закона за развитието на 

академичния състав в Р. България, на чл. 53(1)-3 от Правилника за прилагането 

му, както и на чл. 105(3) от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Трудът има приносен характер, отличава се с логична и съподчинена структура 

и подходящ научен стил на изложението. В основния текст е богато онагледен с 

подходящи, тематично добре подбрани, качествено изпълнени и коректно 

цитирани над 90 графики, схеми, картосхеми и таблици. Освен тях в 

приложенията са представени допълнително още 2 таблици и 78 диаграми. 

Отделно кандидатът декларира участие в 4 научни проекта към ФНИ на СУ 

„Св. Климент Охридски“.  

Посочената от кандидата справка дава информация за общо 23 цитирания 

на 4 негови публикации. Отделна справка, заверена от Университетската 

библиотека на СУ „Св. Климент Охридски“, посочва 8 цитирания, отразени в 

библиотеки извън страната. 

В обобщен вид приносните моменти в научното творчество на гл. ас. д-р 

Калин Йосифов могат да се представят в две основни направления: 

-  Извършен е задълбочен анализ на важни процеси, свързани с 

политическата история на публичната власт в България, 

- Направен е сполучлив опит за изясняване на сравнителното 

пространствено политическо представителство в България, като се 

използват и хронологични аспекти на електоралните процеси на примера 

на VII и VI Велико народно събрание. 

Като основни недостатъци в научното творчеството и изследователската 

дейност на гл. ас. д-р Калин Йосифов трябва да се изтъкнат както липсата на 

международни изяви, така и пряко обвързаните с това недостатъчни цитирания 

в чужбина.  
 

4. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

Гл. ас. д-р Калин Йосифов има 35-годишен университетски щатен 

преподавателски стаж в Свободния, Философския и Геолого-географския 

факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, както и в Департамента за чуждоезиково 
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обучение. По-голямата част от тях са пряко тематично обвързани с 

професионалното направление на обявения конкурс. В Геолого-географски 

факултет Калин Йосифов води бакалавърски и магистърски лекции и 

упражнения на специалност География. Аудиторната му учебна заетост през 

периода 2012-2015 г. е 1,8 пъти по-голяма от изискуемия минимален норматив.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спазените процедурни условия на конкурса, посочените научни приноси и 

качества на кандидата като преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, дават 

основание да предложа на уважаемите членове на Научното жури да гласуват за 

това гл. ас. д-р Калин Йосифов Йосифов да заеме академична длъжност 

“доцент”.  

 

София, 23. 12. 2015 г. 

 Изготвил становището:   

 

 доц . д-р Марин Русев, ръководител на  

  катедра Регионална и политическа география, 

Геолого-географски факултет,  СУ „Св. Кл. Охридски“ 

 

  
 

 

   

 


