
СТАНОВИЩЕ
на доц. Боян Кулов,  член на Научното жури

научен секретар, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН

Относно:
представените трудове на доц.  д-р Антон Борисов Попов по конкурса за заемане на
академичната длъжност „професор”, обявен от СУ”Свети Климент Охридски”,
Геолого-географски факултет и публикуван в ДВ, брой 80/14.10.2011 г. в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за земята (География – географски информационни системи).

Постъпилата документация на кандидата е в съответствие с изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в Република България и на Правилника за
прилагането му. От свои лични наблюдения на представянето на колегата Попов на
научни форуми и дискусии в САЩ, както и въз основа на многобройни, лични
разговори с американски колеги, мога да свидетелствувам пред уважаемата комисия за
високия научен авторитет, с който той се ползва сред научната общественост в тази
водеща в геоинформатиката и висшето образование в областта на Географските
информационни системи държава. По една или други причина това не е често явление в
географията и това ме е карало да се чувствам горд, че съм принадлежа към същата
научна колегия. Публикациите на д-р Попов, както и неговите приноси, също
недвусмислено показват отличното му познаване на американската литературата,
включително нейните най-съвременните произведения, в неговата област на
изследване. Колегата несъмнено е успял да получи съответно международно признание
за своите научни качества, изразяващо се, между другото, в участието му между 2005 и
2010 година в борда на редакторите на едно от най-престижните европейски
периодични издания в областта на регионалните изследвания и политика (European
Spatial Research and Policy – Interdisciplinary Studies on Environment, Society, and
Economy).

Научните постижения на д-р Антон Попов очевидно се коренят в неговата
изключително висока научно-изследователска продуктивност: той е участник в общо
43 научни и приложни проекта, по-голямата част (26) от които - с чуждестранно
финансиране. Подобна научна ефективност би правила чест на преподавател и от най-
престижните университети в света. Монографията, на която той е първи автор,
„България: райони, области  общини”, издадена в Университетското издателство
„Свети Климент Охридски”, е наградена през 2011 година с грамота от Съюза на
учените в България за значителен научно-приложен принос.

След своята хабилитация, доцент Антон Попов е публикувал пет монографии
или части от тях, включително една в чужбина и една – самостоятелно. В същия период
Попов има десет статии и студии в специализирани научни издания, включително една
самостоятелна. Като отрицателен ще отчета фактът, че само една от статиите му е
публикувана в списание „Проблеми на географията”, издание на БАН. Вярваме, че в
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бъдеще доцент Попов ще бъде по-активен сътрудник и на това научно списание, което
би допринесло за по-тясното сътрудничество между основните научно-изследователски
звена в българската география. Трябва задължително да се отбележат шестте
университетски учебници и учебни пособия, най-забележителният от които - в обем от
684 страници - който е предаден за печат през 2011 г. и представлява изцяло
самостоятелна негова разработка.

В публикациите на доцент Попов има ясно изразено предпочитание за работа в
колектив. От една страна, това е пряко отражение на съвременните тенденции в
научните изследвания, особено в природните науки. От друга страна, бихме искали да
подчертаем, че тази особеност е от много голямо значение за предаване на неговите
знания, умения и научна етика на по-младите колеги. Да се надяваме, че доцент Попов
ще продължи да  работи и в тази насока и ще успее да постави основите на научна
школа в своето направление.

Бих искал да подчертая, че представените публикации на доцент Антон Попов
демонстрират достатъчно оригинални приноси: 1, 2, 4, 8, 9 и 10. Той притежава
изисквания от ЗРАСРБ стаж - над 5 години - след хабилитирането си за „доцент”.
Задълбоченото запознаване с научната продукция и преподавателската дейност на
доцент  д-р Антон Борисов Попов ми дава право да дам положително становище
относно неговото заемане на академична длъжност „професор” в ГГФ на СУ” Свети
Климент Охридски” по конкурс обявен в ДВ, брой 80/14.10.2011 година. С оглед на
това, че той притежава всичките необходими, изискващи се от нормативната уредба,
условия и качества и отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност
„професор”, предлагам на членовете на почитаемото Научно жури да класират
кандидата за избор на тази академична длъжност.

14.02.2012 г. Изготвил:

София Б. Кулов


