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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 (културна и политическа география на страните), обявен в 

СУ „Св. Климент Охридски, Геолого-географски факултет, катедра Регионална 

и политическа география 

 

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА 

Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 88/13.11.2015 г. Научното жури е формирано с 

решение на ФС на Геолого-географски факултет от 15.12.2015 г. и Ректорска 

заповед РД 38-734/17.12.2015 г. Становището е възложено с решение на 

Научното жури от 28.01.2016 г. Няма допуснати законови нарушения по 

процедурата на конкурса. 

 

2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Николай Любомиров Попов. 

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 ПУРПНСЗАД  в СУ „Св. Кл. Охридски”.  

Гл. ас. д-р Николай Попов е роден на 19.01.1980 г. в София. През 1997 г. 

завършва средно образование в 7 СОУ, София. През 2001 г. се дипломира като 

бакалавър по география, а през 2003 г. – като магистър по Регионална и 

политическа география в ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски”. През 2009 г. защитава 

докторска дисертация на тема „Същност и особености на Португалската 

колониална империя (политико-географски анализ)“.  

През 2005 г. Н. Попов е назначен като асистент, през 2008 г. – като ст. 

асистент, а през 2009 г. – като гл. асистент в катедра „Регионална и политическа 

география”. От 2003 г. е хоноруван преподавател по География и икономика в 

Първа английска езикова гимназия, София. От 2013 г. е член на Националната 

комисия за организиране и провеждане на Националната олимпиада по 

география и икономика.  

3. НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА КАНДИДАТА 

Цялостното научно творчество на Н. Попов включва 31 заглавия (вкл. 2 

самостоятелни монографии и 1 монография в съавсторство). 

За целите на конкурса са представени 20 научни публикации (2 

самостоятелни монографии, 2 в колективна монография, 13 статии и 3 научни 

доклада). Не приемам за отговарящи на условията в конкурса 9 от тях, тъй като 
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пряко кореспондират с дисертационния труд на кандидата „Същност и 

особености на Португалската колониална империя (политико-географски 

анализ)“ или се повтарят в предметно отношение със структурни части от 

монографията в съавторство. 

Отделно (само за сведение) кандидатът споменава 11 публикации, чиято 

същност и съдържание според него не могат да бъдат предмет на конкурса. 

Според мен обаче повечето от тях могат да бъдат разглеждани в контекста на 

обявения конкурс, тъй като засягат теми от комплексното и политическото 

странознание.  

Предмет на настоящото становище са 11 публикации – 1 самостоятелна 

монография, 2 в колективна монография, 4 научни студии и статии, 3 

публикувани научни доклада и 1 статия в научно-популярно издание. Прави 

много добро впечатление, че с изключение на една, останалите са резултат от 

напълно самостоятелни изследвания. Всички обаче са само на български език и 

нито едно не е публикувано в чуждестранни издания.  

В тематично отношение публикациите на кандидата могат да бъдат 

условно разделени в две научни изследователски направления: 1. Регионална 

география и география на страните; 2. Политическа, културна и историческа 

география. 

Условно общият обем на отговарящите на условията на конкурса авторски 

научни публикации е еквивалентен на около 770 стандартни страници. Това 

дава възможност да се изтъкне изключително високата изследователска 

активност на Н. Попов в периода след защитата на докторска дисертация през 

2009 г. 

С най-голяма научно-изследователска значимост се откроява 

самостоятелната монография „География на Средиземноморието. Културно- 

цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“. Според мен, това е 

първият в България капитален труд, докосващ се до проблемите на културното 

странознание. Това е основния хабилитационен труд на кандидата.  Неговият 

обем (около 560 стандартни страници) е над 2/3 от обема на общо разглежданите 

в това становище публикации. Към тях условно може да се добави и участието 

на кандидата в колективната монография „Регионална и политическа география 

на балканските страни“. 

Отделно кандидатът декларира участие в 9 научни проекта към ФНИ на СУ 

„Св. Климент Охридски“.  
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Посочената от кандидата справка дава информация за 8 цитирания на 5 

негови публикации. Липсва такава справка, заверена от Университетската 

библиотека на СУ „Св. Климент Охридски“. 

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

Николай Попов могат да бъдат формулирани като успешно разкриване на 

възможностите на културно-цивилизационния подход в регионалния, 

комплексния, историческия и политическия географски анализ. 

Като основни недостатъци в научното творчеството и изследователската 

дейност на кандидата трябва да се изтъкнат както отсъствието му в 

международни изяви, така и пряко обвързаната с това липса на цитирания в 

чужбина.  
 

4. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

Гл. ас. д-р Николай Попов има 10-годишен университетски щатен 

преподавателски стаж в ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски”. Те са пряко тематично 

обвързани с професионалното направление на обявения конкурс. Преподава 

курсовете: Социално-икономическа география на средиземноморските страни, 

Социална и икономическа география на страните от Латинска Америка, 

Политическа карта на света – основни етапи и съвременна структура, 

Етно-конфесионална структура на Балканския полуостров, Социална и 

икономическа география на страните, География на кавказките страни, Основи 

на геополитиката. 

Аудиторната му заетост през периода 2011-2015 г. е над 3 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 Николай Любомиров Попов да заеме академична длъжност 

“доцент”.  

София, 08. 03. 2016 г. 

 Изготвил становището:   

 

 доц . д-р Марин Русев, ръководител на  

  катедра Регионална и политическа география, 

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

 

 


