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С Т А Н О В И Щ Е 

 

на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, 

член на Научното жури в конкурс за заемане на 

академичната длъжност 

 “Доцент” 

в научна област 4.  Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.4. Науки за Земята (политическа и 

електорална география на публичната власт) 

обявен в Държавен вестник, бр. 63/18.08.2015 г. за нуждите на катедра 

“Регионална и политическа география”, Геолого-географски факултет, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ 

 

 

 

1. Данни за конкурса 

Конкурсът за “доцент” по икономическа и социална география е обявен по 

предложение на катедра “Регионална и политическа география“ при ГГФ на СУ 

„Св. Климент Охридски“ след последователни положителни решения на 

Факултетския съвет на ГГФ и Академическия съвет на Университета.  

Същият е обнародван в Държавен вестник, бр. 63/18.08.2015 г.  

Документи за конкурса е подал един кандидат – гл. ас. д-р Калин Йосифов 

Йосифов. 

В съответствие със законовите държавни изисквания и 

вътрешноуниверситетските правила и нормативни документи отбелязвам 

правното основание за реализиране на процедурата. 
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Формираното научно жури със заповед на Ректора на СУ  предопределят 

участието ми в настоящия конкурс в качеството на член на същото. 

 

2. Данни за кандидата 

 Калин Йосифов Йосифов е роден в гр. Михайловград (дн. Монтана)  на 16. 

11. 1952 г. Средното си образование завършва в Техникум по електроника в 

родния си град през 1971 г., а висшето през 1979 г.  в Историческия факултет на 

ГГФ на СУ.  

Кариерното му развитие е свързано с Института за чуждестранни студенти – 

София (1982-1983 г.), Института за повишаване на квалификацията на 

преподаватели по обществени науки при Киевския държавен университет „Т. 

Шевченко“ , Института по социология – София. 

От 1980 до 1988 г. е редовен асистент по история на НРБ, от 1988 до 1992 г. 

– научен сътрудник в Лабораторията по социална политика към Свободния 

факултет на Софийския университет. 

От 1995 до 2005 г. е старши асистент в Лаборатория за политически 

мениджмънт (ПНИЛ за политическо поведение) към Философски факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“.  

През периода 2005-2007 г. е научен сътрудник първа степен в ЦСВП „Иван 

Дуйчев“ при СУ.  

От 2007 г. е главен асистент в катедра „Регионална и политическа 

география“ на Геолого-географския факултет на Университета. 

През 2003 г. защитава докторат на тема: „Тоталитарното насилие в 

българското село (1944-1951 г.) и последиците за България“, с което му е 

присъдена образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност 

05.11.02 Политология. 

Владее писмено и говоримо английски. 
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Членува в Българското географско дружество и в Българското 

геополитическо дружество. 

 

3. Научно творчество на кандидата 

  В конкурса за „доцент“ гл. ас. д-р Калин Йосифов представя пълен списък 

на всички публикации и научни разработки, както и такъв, отнасящ се за периода 

след придобиване на степента „доктор“. Считаме този подход за правилен, тъй 

като дава по-пълна представа за научно-изследователския път и потенциал на 

кандидата. 

За публикации по конкурса Калин Йосифов  представя една монография, 

съставителстно на три книги, една студия, пет статии в специализирани научни 

издания, шест публикувани доклада, четири рецензии, предговори и уводи на 

книги, и 24 научно-популярни статии.  

Над 95 % от публикациите са самостоятелни. 

Към описа е приложен списък с  участия на  кандидата в 4 национални и 

международни проекта. Тяхната реализация има значима практико-приложна 

стойност, което е мерило за компетентност и професионализъм на участника в 

конкурса. 

„Географията“ на публикациите е в диапазона от специализирани научни 

издания като Годишник на СУ, книга География, списания като 

Геополитика&геостратегия, до многоспектърни национални и регионални 

медийни издания. 

Самостоятелният монографичен труд на гл. ас. д-р Калин Йосифов „Седмо и 

Шесто Велико народно събрание. Политико-исторически и политико-географски 

анализ“, УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2012, 293 с., е задълбочено авторско 

изследване. Провокиран от политическото време и настройка той прилага свои 

подходи, научни коментари, анализи и критики, както и варианти за анализиране 

на процесите.  
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Кандидатът изследва електоралните и политическите нагласи в различните 

географски и административни политически области на България в два процеса, 

разделени от 40-годишен период. Проследява социално-политическата и 

политикогеографската структура на Седмото и Шестото Велико народно събрание 

на базата на анализ на народното представителство.  

Ценен, от научна гледна точка, е сравнителният политико-географски 

подход, открояващ общите и специфичните особености на двете политически 

тела. 

Същевременно подчертавам отсъствието на географския акцент в 

изследването, изразено както текстово, така и в библиографската използваемост. 

Монографичният труд, който по същество е хабилитационен, е академичен 

„портрет“ на кандидата. Възприемам го като водещ сегмент в творческата му 

биография. 

Гл. ас. д-р Калин Йосифов кандидатства за „доцент“ с тематични 

публикации в областта на историята, политологията и политическата география, 

което е доказателство за научна „интердисциплинарност“, кореспондираща с 

научно-изследователските цели на катедра „Регионална и политическа география“. 

Това ми дава основание да се съглася с автосправката за научните приноси в 

представените за конкурса изследвания. 

Положителната ми оценка се подкрепя от справката за публикационната и 

цитатната активност на д-р Калин Йосифов. 

 

4. Преподавателска дейност 

Считам, че тя играе изключителна роля при оценката на кандидата за 

„доцент“, тъй като конкурсната длъжност изисква професионално и активно 

участие в образователния процес. 
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Представената справка, фиксираща преподавателската ангажираност на гл. 

ас. д-р Калин Йосифов доказва съпричастността му в преподавателския живот на 

ГГФ. 

Аудиторната заетост наддхвърля изискуемия норматив. 

Отразена е и извънаудиторната дейност, изразяваща се в участия в 

катедрени и факултетски инициативи, ръководство на дипломанти, експертна 

дейност и пр. 

 

5. Заключение 

Като отчитам спазването на всички изисквания по процедурата, научно-

изследователските възможности, преподавателската ангажираност и 

компетентност на кандидата, си позволявам да предложа на членовете на 

Научното жури да гласуват положително („ЗА“) присъждане на академичното 

звание „ДОЦЕНТ“ на Калин Йосифов Йосифов в  научна област 4.  Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки 

за Земята  (политическа и електорална география на публичната власт). 

 

 

                                                                  

30.12.2015                                         (…………………………………..) 

                     Проф. д-р Атанас Дерменджиев 

                                  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

                                    Ръководител катедра „География“ 

  

 

 


