
РЕЦЕНЗИЯ
на представените трудове по конкурса за заемане на академичната длъжност

„професор” в ГГФ на СУ”Св. Кл. Охридски”, обявен в ДВ, брой 80/14.10.2011 г. по

област на висше образование 4. природни науки, математика и информатика;

професионално направление 4.4. науки за земята (география – географски

информационни системи);  с кандидат доц.  д-р Антон Борисов Попов.

Рецензент: проф. д-р Борис Тодоров Колев – НИГГГ- БАН.

Кратки биографични данни за кандидата:

Доц.  д-р Антон Борисов Попов е роден на 31.05. 1956 г. в гр. Стара Загора. През 1979

г. след защитена с отличие дипломна работа завършва специалност „география” в

ГГФ на СУ"Св. Климент Охридски" с квалификация географ – физикогеограф-

геоморфолог-картограф.

От октомври 1982 до май 1986 г. е редовен аспирант в МДУ „М. Ломоносов”.

След успешна защита на дисертационен труд в този университет през 1986 г. му е

присъдена научната степен „кандидат на географските науки” (доктор по география).

През същата година след успешно спечелен конкурс постъпва като асистент в Катедра

«Ландшафтознание и опазване на природната среда» в ГГФ на СУ"Св. Климент

Охридски", където работи и до сега.

През 1994 г. се хабилитира и му е присъдено научното звание „доцент”. През

периода 1995-2001 г. е ръководител на същата катедра. От 1995 г. до 2003 г. доц. д-р

А. Попов е заместник-декан на ГГФ на СУ"Св. Климент Охридски", а от май 2006 г.

досега е ръководител на новата Катедра „Картография и Географски информационни

системи (ГИС)”.

Доц. д-р А. Попов два пъти, през 2000 и 2002 г., е провел специализация по

ГИС и дистанционни методи в Университета Индиана в щата Пенсилвания - САЩ.

Той е носител на две научни награди – през 2003 г., заедно с доц. А. Филипов и Ст.

Димитров получава първа награда за най-добър академичен проект на Пловдивския

технически панаир, и през 2001 г. – грамота от СУБ за колективния труд „България,

райони, области и общини”, издадена от УИ „Св. Кл. Охридски”.

Научните му интереси са в областта на: ГИС, Геоинформатиката, Теорията и

методологията на геоинформационното моделиране, Ландшафтната екология,

Опазването на околната среда, Пространственият анализ, класификация, райониране е
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картографиране на географски обекти и явления, Образователните аспекти на

географията, геоинформатиката и ГИС. Кандидатът е взел участие в разработването

на 43 научни проекта от които 26 с чуждестранно финансиране.

Доц. А. Попов е член на две престижни международни научни организации –

EUROGEO, Association of European Geographers и HERODOT Network for Geography.

За периода 2005-2010 г. е бил член  на редакторския борд на едно от най-

авторитетните европейски научни издания каквото е European Spatial Research and

Policy.

Кандидатът доц. д-р А. Попов до сега има общо 111 публикации, от които 76

научни издадени, освен в България, и в редица страни като Русия, САЩ, Италия,

Великобритания и други. За това му е помогнало извънредно много отличното

владеене на руски и английски език.

Доц. д-р А. Попов е автор и на няколко научно-популярни статии.

Характеристика на научните трудове:

Участникът е представил за конкурса 48 научни публикации. Те се разпределят

както следва: монографии и части от монографии – 5; университетски учебници и

учебни пособия – 5; статии и студии в специализирани научни издания – 8; изцяло

публикувани доклади на национални научни форуми, включително с международно

участие – 21; изцяло публикувани доклади в чужбина – 9. От тези 48 публикации,

броят на самостоятелните е само 3, но в 16 от тях е първи автор. Значителният брой на

публикациите в съавторство си обяснявам със сложната многоаспектна тематика на

разработваните научни идеи и задачи.

В тематично отношение представените за рецензиране трудове се разпределят

по следния начин:

1.Публикации свързани с изследване на ландшафтна и екологична тематика;

2.Научни трудове посветени на картографско моделиране;

3.Публикации в областта на практическото използване на дистанционните

методи;

4.Трудове обхващащи приложението на ГИС;

5.Университетски учебници и учебни пособия с важно значение за обучението

на студенти в областта на прилагането на картографски, ГИС и дистанционни методи.

Научни и научно-приложни приноси на кандидата:

Научните трудове на кандидата могат да се групират в следните тематични

направления със съответните приноси:
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І: Пространствен анализ, класификации, районирания и картографиране на

географски обекти и явления

ПРИНОСИ:

1. Приложен е нов за страната методологически подход за определяне на

климатичните типове и климатично райониране и картографиране по класификацията

и изчислителната схема на Торнтуейт, а също така и за определяне на годишната

потенциална евапотранспирация в България, както и на компонентите на водния

баланс и техния пространствен анализ по същата изчислителна схема (публикации:

3.1, 3.4, 4.1, 4.2 и 4.4).

2. Обосновани са главните подходи и водещите принципи в предложената от автора

геоекологична класификация на ландшафтите в България, както и на нова

таксономична система и диагностични критерии за принадлежността на ландшафтите

към различни класификационни нива (публикации: 1.1 и 3.6).

3. Изяснени са конкретни проблеми, свързани със състоянието на околната среда и

природните ресурси в различни по обхват територии от страната (публикации: 1.2,

2.1, 3.2, 4.3, 4.5, 4.7 и 4.12).

4. Разработена е изследователска технология за пространствен анализ и моделиране

на релефа при едромащабното геоекологично картографиране, която е приложена на

практика за конкретни територии от страната (публикации: 3.5, 4.13 и 4.14).

ІІ: Теоретични и методологични проблеми в областта на геоинформатиката, ГИС и

картографията

ПРИНОСИ:

5. Систематизирани и разяснени са водещите концепции и изследователски методи в

геоинформатиката, ГИС, геоинформационното моделиране и картографията,

историческото им развитие и практическо използване (публикации:1.3, 2.2, 2.5, 4.6,

4.8, 4.9, 4.10 и 4.11).

6. Изяснени са теоретичните подходи и необходимите практически стъпки при

изграждане ГИС приложения в среда на Интернет и Web (публикации: 1.5, 3.8, 4.20).

ІІІ: Информационнообезпечаване на изследователски и управленски дейности с ГИС

базирана информация

ПРИНОСИ:

7. Чрез помощта на съвременните геоинформационни технологии и на създадените с

ГИС пространствено-времеви модели на промените в земното покритие и
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земеползването в част от Северозападен Китай е получена достоверна информация,

необходима при планирането на развитието на тези територии (публикации: 4.16 и

4.21).

8. Чрез специално разработени и използвани ГИС бази данни за територията на

страната са характеризирани и визуализирани природните и социално-

икономическите особености на отделните териториални и териториално-

административни единици в България в контекста на регионалното развитие

(публикации: 1.4, 3.7 и 4.19 ).

9. Приложени са геопространствени модели и алгоритми за анализ на транспортна

достъпност и е осигурена ГИС базирана информация, необходима за оптимизиране на

планирането и управлението на конкретни териториални единици в страната

(публикации: 4.15 и 4.17).

10. Въз основа на съвременните геоинформационни технологии (ГИС, дистанционни

изследвания, GPS и др.) е осигурена пространствена и атрибутивна информация,

необходима за археологическите и археометричните изследвания за части от страната

(публикация 4.18), а също и количествена аналитична и картографска информация за

пространственото разпространение на инвазивния вид Dreissena polymorpha в

пресноводните водоеми в България (публикации: 4.20 и 5.7).

V: Образователни аспекти на геоинформатиката и географските информационни

системи

ПРИНОС:

11. Разработени, обосновани и приложени на практика са конкретни дидактични

принципи, подходи и методи на преподаване на студентите на дисциплините,

свързани с ГИС и геоинформатика (публикации: 1.5, 2.3, 2.4, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,

5.6, 5.8 и 5.9).

По отделните направления може да бъдат открити в различни съотношения и с

различна степен на значимост главно два типа приноси:

· приноси с оригинален характер,

· приноси с потвърдителен и/или научно-приложен характер,

Приемам приложената от кандидата справка за приносите в следния ред:

1.Като оригинални приемам приносите с номера: 1, 2, 4, 8, 9 и 10

2.Като потвърдителни и/или приложни – приносите с номера: 3, 5, 6, 7 и 11.

Сравняването на получените резултати и изводи, постигнати и отразени в

научната продукция на доц. д-р А. Попов, според мен, позволява по-ярко да се
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откроят тези от тях, които се съдържат в най-важния му труд под № 2.5. озаглавен

„Географски информационни системи. Основи на геоинформационното моделиране”.

Той представлява самостоятелна монография под печат основно предназначена за

студенти. В нея е синтезиран и обобщен лекционен курс, който доц. д-р А. Попов е

преподавал в продължение на много години. По същество той обхваща базовата

лекционна дисциплина „въведение в ГИС” и е предназначен за бакалавърската

програма на специалност „География” в ГГФ, както и за курсовете  по

„Геоинформатика и ГИС” от магистърската програма „ГИС и картография”. Освен

солидните теоретични познания, които предлага монографичния учебник, той

съдържа алгоритми и възможности за непосредствено практическо приложение на

изложения материал. Тук подчертавам, че този труд може да се ползва не само от

бакалаври и магистри по география, но и от специалисти от други области на науките

за земята. По този начин се разширява приложното му поле и в други сродни научни

сфери. Друго важно качество на тази монография е семантичното изясняване на

редица основни термини в областта на геоинформатиката и ГИС. Трудът е написан

задълбочено, компетентно, но същевременно и в достъпна форма.

Друга, много важна научна публикация, е съвместният му с гл. ас. д-р А. Коцев

труд ”ГИС и Интернет”, издаден през 2011 г. (публикация 2.4). Това е първата по рода

си публикация в България, която съчетава същността на ГИС, оперативната й

съвместимост с Интернет, обмена на геоинформационни масиви и предоставянето на

геопространствени услуги чрез тези съвременни техноинформационни инструменти.

Представените когнитивни възможности на тези инструменти са ориентирани

непосредствено към крайни потребители. Ето защо считам, че и тази книга е с ясна

практическа насоченост.

С определени научни и научно-дидактически качества се отличава и учебното

пособие „Приложение на ГИС в планирането и управлението на територията”,

издадено през 2009 г. (публикация 2.4) в съавторство с доц. д-р С. Димитров. Това е

труд за курса „Приложение на ГИС в регионалното развитие и управление”

непосредствено ориентиран към подготовката на студентите от бакалавърската степен

на обучение по специалността „Регионално развитие и политика”.

Доц. д-р А. Попов има изискващия се от ЗРАСРБ стаж над 5 г. след

хабилитирането си за „доцент”. Кандидатът ползва своята компетентност и в чисто

практически аспект, доказателство за което е участието му в разработването на

стратегиите за икономическо развитие на 13 общини. Той е бил и участник в
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разработването на въпроси за трансграничното сътрудничество  със Сърбия,

финансирани по програма „Добросъседство” по ФАР. Участникът в конкурса е взел

участие и в два проекта по програма INTERREG IV C на Европейския съюз.

Много важен аспект от научното развитие на даден учен е оценката за

качествата и значението на неговата научна продукция. Освен качествените оценки,

съществен количествен измерител, е цитирането на неговите публикации чрез които

се присъства в националното и международното научно пространство. Доц. д-р А.

Попов е познат в това пространство и доказателство за това е броят на цитираните от

други автори негови трудове. Тези цитати са 38. Част от тях са установени от ISI Web

of Knowledge – Web of Science и други световни каталози, което е важна

международна оценка за качествата на негови публикации. Общият брой на другата

категория позовавания на негови публикации, а именно, на индексираните, е 61 от

които, 42 са включени в Националната библиография на на Република България.

Критични бележки и препоръки:

1.Малък е броят на самостоятелните публикации на кандидата, което може да бъде

обяснено с посочената по-горе причина – комплексният характер на съвременните

геоинформационни изследвания, изискващи съвместната работа на научни екипи.

Препоръчвам му да се съсредоточи върху създаването на повече самостоятелни

научни трудове в неговата изследователска и преподавателска област.

2.Имам и една друга забележка. Принос № 2 не е формулиран добре. Щом кандидатът

е предложил собствена оригинална геоекологична класификация на ландшафтите, той

е длъжен преди това да обоснове „главните подходи и водещите принципи”. Така че

обосноваването е задължителен предварителен изходен етап при всяка класификация

и се включва в нея.

3. Доц. д-р А. Попов е пропуснал да отбележи работата си в състава на проектантския

екип на НЦТР разработил териториално - устройствени схеми в Ангола.

Заключение:
Рецензията ми на представените трудове по конкурса за заемане на

академична длъжност „професор” в ГГФ на СУ”Св. Кл. Охридски”, обявен в ДВ,

брой 80/14.10.2011 г. по област на висше образование 4. природни науки,

математика и информатика; професионално направление 4.4. науки за земята

(география – географски информационни системи)  с кандидат доц.  д-р Антон

Борисов Попов, е положителна. Отбелязвам специално участието му в

разработването на значими международни проекти, което показва, че неговата
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професионална компетентност е оценена, поради което е канен за тяхното

разработване.

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор” се

отличава, освен със задълбочена научна компетентност в своята област, и с

широка интердисциплинарна общо научна подготовка. За всички тези негови

качества имам лични колегиални и професионални впечатления. Тук искам да

подчертая и работата на доц. А. Попов в състава на български проектантски

екип през 1989 и 1990 г., разработил схема за социално-икономическото развитие

на провинция Бенгела в Република Ангола.

Цялостното запознаване с научната продукция и преподавателската

дейност в продължение на над 28 г. на кандидата формират у мен убеденост, че

доц. д-р Антон Борисов Попов притежава всичките необходими, изискващи се от

нормативната уредба, условия и качества и отговаря на изискванията за заемане

на академичната длъжност „професор”. Това ми дава основание да предложа на

членовете на почитаемото Научно жури да класират кандидата за избор на тази

академична длъжност от Факултетния съвет на ГГФ на СУ”Св. Кл. Охридски” .

СОФИЯ, 27. 01. 2012 г.

РЕЦЕНЗЕНТ:.............................

(Проф. д-р Борис Т. КОЛЕВ)


