
1 

 

  

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 (културна и политическа 

география на страните), 

 обявен в Държавен вестник, бр. 88/13.11.2015 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 културна и политическа география на страните 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. 88, 13.11.2015 г. 

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

Любомиров Попов. 

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 РД – 38-

734/17.12.2015  предопределя участието ми в настоящия конкурс в качеството на 

член на същото. 

 

2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Николай Любомиров Попов е роден в гр. София на 19. 01. 1980 г. Средното 

си образование завършва в 7 СОУ „Св. Седмочисленици“ в родния си град през 

1997 г., а висшето (бакалавър по география ) през 2001 г. в ГГФ на СУ.  

През 2003 г. придобива магистърска степен по „Регионално развитие и 

управление“. 

От 2003 г. (до сега) е учител по география и икономика в Първа английска 

езикова гимназия, гр. София. 

От 2005 г. е асистент, от 2008 г.  – старши асистент, а от 2009 г. е главен 

асистент в катедра „Регионална и политическа география“, ГГФ, СУ. 

От 2009 г. е доктор по „География на страните“ (Регионална и политическа 

география). 

От 2013 г. е член на Националната комисия за организиране и провеждане 

на Националната олимпиада по география и икономика. 

Членува в Българското геополитическо дружество (2013), Асоциацията на 

професионалните географи и регионалисти (2014), Българското географско 

дружество (2015). 

Владее английски и руски език. 

 

3. НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА КАНДИДАТА 

В документацията за конкурса е представен списък с всички публикации  

(31), както и списък, с който д-р Николай Попов участва в конкурса за доцент (20). 

Считам този подход за уместен, тъй като дава пълна представа за научно-

изследователския профил на кандидата. 
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 Публикациите по конкурса включват 3 монографии (от тях две 

самостоятелни и една в съавторство, с участие на кандидата в разработването на 

два раздела), 13 студии и статии в областта на регионалната география и 

географията на страните, на политическата, културната и историческата 

география,  и 3 доклада в тематични научни сборници. 

Към описа на публикациите е приложен допълнителен списък с участието 

на Николай Попов в 9 научни проекта от Фонд „Научни изследвания“ към СУ „Св. 

Климент Охридски“. Тяхната реализация има значима практико-приложна 

стойност, което е мерило за компетентността и професионализма му. 

„Географията“ на изданията, в които са публикациите е в диапазона от 

специализирани списания като „Годишник на СУ - книга География“,  

„Геополитика&геостратегия“ и „География 21“ до многоспектърни  медийни 

издания като „Понеделник“. 

Самостоятелният монографичен труд „География на Средиземноморието“ е 

задълбочено авторско изследване, структурирано в теоретична, обща и регионална 

част. Провокиран от спецификата на региона, съчетаващ своеобразна география, 

икономика и култура Николай Попов предлага свои подходи, научни и 

емоционални коментари, анализи и обобщения, както и варианти за разрешаване 

на проблемите. 

Моделът за географски анализ възприемам като реална възможност за 

социокултурно портретизиране на географски регион. Така още веднъж се 

потвърждава големият потенциал на културната география при подбора на 

механизми на въздействие, провокиран от културно-цивилизационния подход. 

Същевременно подчертавам наличието на уклон към тезите и подходите на 

учени като Фернан Бродел, например. 

Монографичният труд, който по същество е хабилитационен, е академичен 

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

биография. 
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В книгата „Политическа география на Португалската колониална империя“, 

2010, която по същество е надграждане на дисертационния труд на Николай 

Попов е направен успешен опит за анализиране на създаването, пространственото 

развитие и разпадането на империята, за изясняване на факторите, допринесли за 

възхода й, за значението на морската й политика и влиянието, което Португалия 

оказва върху по нататъшното развитие на света.  

Ценен от гледна точка на развитието на регионалната география е 

монографичният труд „Регионална и политическа география на балканските 

страни“, 2011. Чрез него се дообогатяват представите за спецификата и 

особеностите на политико-географското и културно-цивилизационното 

пространство на балканските страни, както и за същността на кипърския проблем, 

анализиран през призмата на политическата география. 

 Гл. ас. д-р Николай Попов кандидатства за „доцент“ с тематични 

публикации в областта на регионалната, културната и политическата география в 

контекста на интердисциплинарния синтез между географията, историята, 

икономиката, културологията. Това кореспондира с научно-изследователския 

профил на катедра „Регионална и политическа география“. 

 Приемам автосправката за научните приноси в представените за 

конкурса изследвания с уточнението, че е необходима по-голяма прецизност при 

формулирането им, тъй като част от тях са действия, а не резултат въз основа на 

тяхното извършване. 

 Положителната ми оценка се подкрепя от справката за цитатната 

активност, включваща  8 цитирания на 6 публикации на Николай Попов от 4 

автори. 

 

4. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

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

„доцент“, тъй като конкурсната длъжност изисква професионално и активно 
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участие в образователния процес. Николай Попов чете лекции пред студенти 

бакалаври по: Регионална социално-икономическа география на Западна Европа, 

Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион,  Регионална география на избрани 

страни, Регионална социално-икономическа география на света, Съвременни 

регионални и глобални проблеми на човечеството, Социално-икономическа 

география на средиземноморските страни,  Социална и икономическа 

география на страните от Латинска Америка. В магистърските програми на 

студенти от ГГФ кандидатът изнася лекции по: Политическа карта на света – 

основни етапи и съвременна структура, Етно-конфесионална структура на 

Балканския полуостров, Регионална география на страните. 

Има лекционна ангажираност и в други факултети на СУ:   Исторически 

(Социална и икономическа география на страните), Биологически (Социална и 

икономическа география на страните),Факултет по класически и нови филологии 

(География на кавказките страни), Центърът по образователни  услуги (Основи на 

геополитиката). 

Представената справка, фиксираща преподавателската ангажираност на гл. 

ас. д-р Николай Попов, доказва  аудиторната заетост  от около 700 часа, далеч 

надхвърляща изискуемия норматив. 

Впечатляваща е и извънаудиторната дейност, изразяваща се в участие 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, както и въз основа на личните ми впечатления, си 

позволявам с пълна убеденост да предложа на членовете на Научното жури да 

гласуват положително („ЗА“) присъждане на академичното звание „ДОЦЕНТ“ 
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на Николай Любомиров Попов в  научна област 4.  Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за 

Земята (културна и политическа география на страните). 

          

  07. 03. 2016                       

                   Проф. д-р Атанас Дерменджиев 

             

            

 

 

 

 

 

 

 


