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1. Състояние на документацията по процедурата за защита 
Документацията по процедурата за защита отговаря на  всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България (обн. ДВ бр. 75 от 24. 09. 2011г, изм. ДВ бр. 19 от 08. 03. 2011г.), 
Правилника за прилагане на този закон, а така също приетия от АС на 
20.04.1911 г. Правилник за условията и реда за придобиване на научни 
степени и заемане на академични длъжности в СУ „ Св. Климент 
Охридски”. 
 

2.Общо описание на представените материали 
Създаването на качествени учебници за Висшите училища, както и 

научните изследвания в областта на геоинформатиката и географските 
информационни системи са изключително важни и трябва безусловно да 
бъдат адмирирани, доколкото представляват съвременна база за развитие 
на всички научни направления в областта на Науките за Земята, както и на 
много научни направления с обществен и хуманитарен профил. 
Изясняването на водещите концепции, методологични проблеми и 
изследователски методи в геоинформатиката, ГИС и геоинформационното 
моделиране са особено актуални, с несъмнен приложен ефект при 
установяване на закономерности в динамиката на природната среда, 
демографските, социалните, икономическите и транспортни условия на 
различни регионални нива. 

Съществен момент представляват образователните аспекти на 
геоинформатиката и ГИС, както изграждането на ГИС приложения в среда 
на Интернет. 

Макар и на по-ранен етап от творчеството на кандидата, значим 
акцент в научното познание представляват новите за България 
методологични подходи по отношение на климатичните типове, 



потенциалната евапотранспирация и водния баланс, както и 
геоекологичната класификация на ландшафтите в България. 
 В общия списък на публикациите на доц. д-р Антон Борисов Попов 
са включени 113 заглавия, от които 78 са научни статии, доклади, 
монографии и учебници за ВУЗ, а 35 – учебници за средното училище и 
научно-популярни статии. Те са представени в следните раздели: 
 Раздел.І. Публикации в конкурса за доцент. Общ брой на статиите и 
докладите е 24.(от 1 до 24) 
 Раздел ІІ. Публикации след хабилитацията. ІІ.1. Монографии и части 
от монографии – 5(от 25 до 29). ІІ.2. Учебници и учебни пособия – 6 (от 30 
до 35). ІІ.3. Статии и студии в специализирани научни списания – 10 (от 36 
до 45). ІІ. 4. Публикувани доклади на национални форуми, вкл. с 
международно участие – 23 (от 46 до 67- Заб. сгрешена номерация) ІІ.5. 
Публикувани доклади в чужбина – 9 (от 68 до 76). ІІ.6. Учебници и учебни 
пособия за средните училища – 29 (от 77 до 105) . ІІ.7. Научно-популярни 
статии – 6 (от 106 до 111). 
 В отделен списък са представени за рецензиране в конкурса за 
професор 48 публикации, които представляват монографии (или части от 
тях), учебници и учебни пособия за ВУЗ, статии и студии в научни 
списания, доклади на национални и чуждестранни научни форуми. 
 Съгласно изискванията на Закона и Правилниците, на рецензиране и 
оценяване подлежат научните трудове, публикувани след хабилитирането 
на д-р Попов т.е. посочените в раздел ІІ. Не се рецензира научната 
продукция от раздел І, отнасяща се към получаване на научната и 
образователна степен „доктор” и до научното звание „доцент”(от 1 до 24 
от общия списък). Освен това не се рецензират следните публикации: 
 1. Статии, които са в съавторство с рецензента: в раздел ІІ.3. № 36 и 
40; в раздел ІІ.4. № 46.  
 2. Учебници и учебни пособия за средните училища – целия раздел 
ІІ.6. от № 77 до 105. 
 3. Научно-популярни статии – целия раздел ІІ.7. от № 106 до 111.  
 В резултат на извършената редукция на рецензиране подлежат 45 
публикации по професионалното направление „Науки за Земята” -4.4. В 
тях се включват: 
 1. Монографии - № 25, 26, 27, 28, 29 
 2. Учебници – 30, 31, 32, 33, 34, 35 
 3. Статии – 37,38,39,41,42,43,44,45 
 4.Доклади -47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, 58(б),59,60,61, 62,63 
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76  

Научните статии са отпечатани в периодични или специализирани 
научни издания, докладите – в сборници на национални и международни 
конференции, а други са част от раздели на монографии. 

 



3. Кратка характеристика на творческата дейност на кандидата 
Доцент д-р Антон Борисов Попов е роден на 31.05.1956 г. в Стара 

Загора. През 1979 г. завършва висшето си образование в СУ “Св.Климент 
Охридски” – ГГФ с квалификация “физико-географ, геоморфолог – 
картограф”. След успешен конкурс през 1982 г. е редовен докторант в 
Московския държавен университет “М.Ломоносов”. През 1986 г. защитава 
дисертационен труд на тема: “Агроэкологический потенциал природных 
комплексов Вернефракийской низменности (НРБ) и некоторые проблемы 
его рационального исползования.” Назначен е като асистент в ГГФ на СУ 
“Св. Климент Охридски” през 1986 г. Научната комисия по Науки за 
земята при ВАК  през 1994 г. присъжда на д-р Антон Попов научното 
звание “Доцент”.   

От 1995 до 2001 г. е ръководител на катедрата по “Ландшафтознание 
и опазване на природната среда” (ГГФ), а от 1995 до 2003 г. е Зам.Декан на 
Геолого-географския факултет при СУ “Св. Кл.Охридски”. От 2006 г. до 
сега е Ръководител на катедрата по “Картография и географски 
информационни системи” към ГГФ на СУ. 

През 2000 и 2002 г. е на краткосрочна специализация в Indiana 
University of  Pennsylvania (USA), където придобива квалификация по  
GIS& Remote Sensing. 

От 2005 до 2010 г. е член на редакторския борд на престижното 
европейско периодично издание в областта на регионалните изследвания и 
политика – „Spatial Research and Policy” – Interdisciplinary Studies on 
Environment, Society and Economy.   

В първата половина от своята преподавателска работа води лекциите 
и семинарните занятия по Обща физическа география, Методи на 
ландшафтните изследвания, Ландшафтна екология др. В новосъздадената 
катедра по „Картография и ГИС” (с негово активно участие) води лекции 
по геоинформатика и ГИС. 

Попов е научен ръководител на шест докторанта (5 от България и 
един от Китай), както и на четирима специализанти от САЩ, Гърция и 
Швейцария.  

Научните интереси на доц.д-р Антон Попов са насочени към широк 
спектър от проблеми, свързани с професионалното направление „Науки за 
земята”. В първата половина от своята преподавателска и научна дейност 
Антон работи предимно в областта на Ландшафтната екология, 
Физическата география, Климатологията, Опазване на околната среда и 
управление на природните ресурси. През последните 15 години акцента в 
научното творчество и преподавателската работа е насочен към 
престижните и перспективни области на Географските информационни 
системи (ГИС), Геоинформатиката, Теорията и методологията на 
геоинформационното моделиране, Информационното обезпечаване на 
изследователски и управленски дейности с ГИС базирана информация. 



Значителна част от научната му дейност е посветена на 
образователните аспекти на географията, геоинформатиката и 
географските информационни системи. 

Научното творчество на доц. д-р Антон Попов самостоятелно или в 
съавторство включва над 110 статии, студии, доклади, монографии и 
учебници, публикувани в България, Австрия, Великобритания, Гърция, 
Италия, Македония, Нидерландия, Полша, Русия, САЩ и Турция. След 
2000 г. в чужбина изцяло са публикувани девет доклада, изнесени на 
конференции и конгреси – Солун, Скопие, Торун, Атина, Лондон, Рим, 
Ниемеген, Залцбург, Айвалък. В България са публикувани 21 доклади на 
национални конференции с международно участие.(1996 – 2011 г.) 

След хабилитирането си през 1994 г. д –р  Попов е съавтор в пет 
научни монографии, една от които е издадена в чужбина. Освен това в 
съавторство са издадени пет учебни пособия с методически характер, 
които са насочени към висшите училища. Под печат е най-значителния 
труд на Попов „Географски информационни системи: основи на 
геоинформационното моделиране”. Този първи по рода си у нас учебник за 
висшите училища притежава и качества на научна монография. 

За периода 1995 – 2011 г. са публикувани самостоятелно и в 
съавторство 10 студии и статии в реномирани научни списания. 

Голяма част от публикациите са плод на интензивна изследователска 
дейност, свързана с участието му в значими национални и международни 
проекти (Общо 43 проекта, като от тях 26 са с международно 
финансиране). Като по-значими  могат да се посочат: 

- Интеграция на проблемите на околната среда в регионалното 
развитие и устройството на територията – „Rio Conventions Project” 
(2007/2010). Финансиран от UNDP/GEF и МРРБ., 

- Национална стратегия и план за действие за развитие на екотуризъм 
в България(2004). Финансиран по програма ФАР.   

- Разработване на прототипна геобаза данни, поддържаща в среда на 
ГИС информацията от лесоустройствените проекти.(2006). Национално 
управление на горите. Финансиран от Българо-Швейцарската програма по 
горите. 

- Проект University Collaboration in Regional Development Spaces 
UNICREDS  по договор с индекс 0523R  - Университетско сътрудничество 
за развитие на регионите, съфинансиран от ЕФРГ чрез програма 
INTERREG IVC  (от 1.01.2010 г. до днес) 

-Адаптиране и интегриране на Индекса на регионална климатична 
сигурност в системата за наблюдение на регионалните планове за развитие 
в България. Проект „Региони за устойчива промяна”. Програма INTERREG 
IVC  на ЕС, съфинансиран от МРРБ(10-2010 – 12-2010) 

 



С цялата си преподавателска  и научна дейност доц. А. Попов 
доказва, че не само е най-продуктивния, но и изключително задълбочен 
изследовател сред общността на географите в България през последните 
десетилетия.  

   
 4.Анализ на научните публикации 
 Цялостната преподавателска работа и научно творчество на доц. д-р 
Антон Б. Попов има интердисциплинарен характер и обхваща редица 
области от науките за Земята – Геоинформатика, Географски 
информационни системи, Картография, Геоекология, Ландшафтознание, 
Физическа география, Опазване на природната среда, както и редица 
аспекти от климатологията, хидрологията и геоморфологията. Трябва да 
подчертаем, че в съдържателно отношение ясно доминират научните 
резултати и приноси в областта на географските информационни системи , 
геоекологията и физическата география. Темата на дисертационния труд е 
свързана с агроекологията (кандидат на географските науки), а основния 
труд в конкурса за професор е „Географски информационни системи: 
основи на геоинформационното моделиране.” 
 Представената за рецензиране научна продукция, редуцирана според 
изискванията на процедурните правила може да бъде обобщена по следния 
начин: 

- В две студии и три доклада на конференции с международно 
участие са подробно представени закономерностите в пространственото 
разпределение на основни компоненти от класификационната климатична 
система на Торнтуейт върху територията на България или части от нея (36, 
40, 46, 47, 49 – всичките са в съавторство). Впрочем теоретичните 
постановки и  изчислителната схема е използувана за първи път в България 
и резултатите имат оригинален характер. 

- В самостоятелната научна студия (42) Попов обосновава 
геоекологична класификация на ландшафтите в България. Тази научна 
постановка е използувана и в монографията за София (25). 
 - Изясняването на значими проблеми, свързани със състоянието и 
опазването на природната среда са обект на внимание в редица научни 
доклади и статии (26, 37, 48,50, 52, 58 ,всичките са в съавторство) 
 - За нуждите на едромащабното геоекологично картографиране е 
разработена   технология, която решава редица важни въпроси относно 
пространствения анализ и моделирането на релефа.(41, 58, 59- в 
съавторство)  
 - Д- р Попов има определен афинитет към теоретични проблеми и 
предлага ясно систематизиране,   критичен анализ и съдържателно 
разясняване на водещи научни концепции и изследователски методи в 
областта на геоинформатиката, географските информационни системи и 
геоинформационното моделиране.(31, 35, 51, 53, 55, 58- в съавторство). 



Считам, че учебника „Географски информационни системи: основи на 
геоинформационното моделиране” категорично показва възможностите на 
автора да поднесе разбираемо концептуалните основи на ГИС и 
същевременно да представи практически примери с подходящ софтуер. 
Развитието на ГИС, понятията и идеите относно моделирането, 
систематизирането на геопространствените модели, основните компоненти 
на географската информация, структурирането на данните, конвертирането 
и компресирането на векторните и растерните данни са изключително 
добре представени в научен аспект и същевременно изложението е 
достъпно за студентите. Важен момент представлява използуването на 
пространствени референтни системи, методите за оценка на качеството на 
базите данни, както и въпросите, свързани с цифровото моделиране на 
релефа. 
 Оригинален монографичен труд представлява „ГИС и Интернет(29- в 
съавторство), в която за първи път в България се показва интеграцията 
между мрежовите технологии, Интернет – протоколите, пространствените 
бази данни и ГИС технологията. По този начин се решават въпроси, 
свързани с предоставяне на геоинформационни услуги на потребители 
,които имат ограничени познания по ГИС. Очевидно е, че специалистите, 
разработващи тези услуги трябва да са отлично подготвени в областта на 
ГИС, но и да се вписват в интердисциплинарната област между 
географията, информатиката, комуникационните технологии и 
конкретните сектори на приложение на ГИС. 

- ГИС базираната информация и пространствените модели определят 
възможността за характеризиране на природни и социално-икономически 
особености на териториално- административни единици (28, 43,65 всички 
в съавторство), промените в земното покритие и земеползуването в 
Северозападен Китай (62, 67, съавторство) Прилагането на 
геопространствени модели създава възможност за анализ, планиране и 
управление на транспортната достъпност и оптимизацията на здравната 
мрежа за определени административни територии.( 61, 63, съавторство) 

- Значим интерес представлява съвместяването на ГИС, 
дистанционни изследвания, GPS, за създаване на пространствена и 
атрибутивна информация, за нуждите на археологическите и 
археометрични изследвания.(60, 64, 66 в съавторство) 

- Широко място в научното творчество на кандидата заемат 
образователните аспекти на геоинформатиката и географските 
информационни системи. Разработени са конкретни дидактични принципи, 
подходи и методи на преподаване, които засягат важни приложни 
направления , свързани с географските информационни системи (29, 32, 
33, 41,68, 69, 70, 71,72, 73, 75, 76 – в съавторство) 
 
 



 
 5.Научни постижения и характер на приносите 
 Приемам авторската справка за научните приноси, съдържащи се в 
представените публикации на д-р Антон Попов. 
 Анализът и оценката на представените за рецензиране научни 
публикации (редуциран брой) дават възможност за обобщено представяне 
на следните по-съществени приноси: 
 4.1. Новост в теоретико-методологичен аспект 
 - Въведен е нов за страната методологичен подход относно 
дефиниране на климатичните типове и тяхното картографиране според 
изчислителната схема на Торнтуейт. За първи път у нас е изчислена 
потенциалната евапотранспирация за цялата територия, както и някои 
компоненти на водния баланс за  отделни региони. 
 - Обосновани са методологични подходи и водещи принципи в 
предложената геоекологична класификация на ландшафтите в България, 
както и нова таксономична схема и диагностични критерии. 
 - Разработена е изследователска технология за пространствен анализ 
и моделиране на релефа при едромащабното геоекологично 
картографиране. 
 4.2. Резултати обогатяващи съществуващите знания 
 - Разработени са специализирани ГИС бази данни за характеризиране 
и визуализация на природните и социално-икономическите особености на 
териториално-административните единици в България в контекста на 
регионалното развитие. 
 - Изяснени и систематизирани са водещите концепции и методи на 
изследване в Геоинформатиката, ГИС, геоинформационното моделиране и 
картографията. 
 - Обосновани са теоретичните подходи и базовата практика при 
изграждане на ГИС приложения в среда на Интернет и Web. 
 4.3. Приноси с научно-приложен характер 
 - С помощта на съвременни ГИС технологии , геопространствени 
модели и алгоритми за анализ е осигурена информация, необходима за 
оптимизиране  на планирането и управлението на конкретни територии в 
страната, за археологичните и археометрични изследвания, за 
пространственото разпределение на инвазивния вид Dreissena polymorpha в 
пресноводните водоеми в България, за промените в земното покритие и 
земеползуването в част от Северозападен Китай.  
 - Предложени са решения за конкретни проблеми, свързани със 
състоянието на околната среда и природните ресурси в различни по обхват 
територии. 
 - Разработени и приложени са конкретни дидактични принципи, 
подходи и методи на преподаване на студентите по дисциплини, свързани 
с Геоинформатиката и ГИС. 



 Задължен съм, специално да отбележа моята висока оценка за 
Учебника на д-р Попов „Географски информационни системи” (684 с.).  
Този труд има превъзходна структура, изчерпателно съдържание относно 
теоретични постановки, научни концепции и създаване на конструктивно 
мислене. Същевременно е написан на чудесен български език, достъпен и 
за неспециалисти. Затова считам, че учебника  има качеството  на научна 
монография и същевременно прави чест на географската общност в 
България. 
  
 6.Цитирания в наши и чужди източници  
 Доц. д-р Антон Попов представя обширна справка за цитирания в 
монографии, статии и дисертации. Забелязаните цитирания, издирени по 
традиционен начин и съхранени в собствен архив са 33. В Националната 
библиография на Република България са индексирани общо 42 
публикации, в БД на ISI Web of Knowledge – Web of Science  (САЩ) са 
открити 4 библиографски цитирания. Общо библиографските цитирания у 
нас и в чужбина са 38 броя, а индексираните публикации – 61. 
 Броят на цитиранията, както и  участието в чуждестранната 
специализирана литература демонстрира актуалността и научната тежест 
на авторските приноси и резултати.  
  
 7.Критични бележки и въпроси 
 Справката с научните приноси е много обемиста. Принос А.3. е 
формулиран неясно. Част от приносите могат да се обединят и резюмират 
като се избегнат някои от дадените пояснения.(Напр. В.7, 8 и 9) 
 Много малко са самостоятелните научни трудове (общо 3 – един 
учебник и две студии) спрямо общия брой (48) на представените статии, 
доклади, учебници и монографии. 
 Повече от половината публикации засягат образователните аспекти 
на геоинформатиката и ГИС. 
 В писмения отговор на кандидата бих желал да се посочи какви са 
получените научни резултати и приноси в докладите с номера 5.2., 5.4., 5.6 
5.8., и 5.9.(номерацията е според списъка на публикациите за конкурса). 
 Съдържанието на докладите 5.4 и 5.6 е идентично, въпреки, че са 
изнесени на различни места – Атина и Рим. 
 В доклад 4.5 е посочено, че няма данни за вертикалния температурен 
градиент, а такива има и са публикувани от 1959 до 2005 г.  
  
 8.Други констатации 
 От рецензираните 45 разработки три са самостоятелни, а в 17 д-р 
Попов е водещ автор. Няма съмнение относно авторското присъствие 
както по отношение на методическите части в публикациите, така и 
спрямо научните приноси. Публикациите са написани на издържан научен 



език с използуване на необходимата професионална терминология, което 
показва ,че кандидатът притежава значителен обем интердисциплинарни и 
специални познания.  
 Тематиката ,по която работи доц. Попов повече от 30 години е 
изключително актуална и важна в научно и научно-приложно отношение. 
Неговите разработки допринасят много за допълване на голяма празнота 
относно геоинформатиката и ГИС в България, както и в други  научни 
области – геоекология, ландшафтознание, физическа 
география,картография, опазване на околната среда, климатология и др. 
 Считам, че д-р Антон Попов е изграден учен. Неговата ерудиция и 
научни приноси са безспорни. Запазената му марка е впечатляващата 
теоретична подготовка, иновативно мислене и усет към първокласни 
технологии и методи на изследване.  Високото качество на неговата 
цялостна научна продукция е потвърдено от участието в престижни 
международни форуми и научни проекти. 
 Преподавателската му дейност е образец на компетентност, висока 
наука, дидактичен професионализъм и категорични резултати. 
 Заключение 
 Предвид на  високо оценената преподавателска работа, участието в 
създаване на ново научно направление в специалност география на СУ 
„Св. Климент Охридски”, много добрата научна дейност с 
интердисциплинарен характер, създадения  научен авторитет в чужбина, 
безспорните научни и приложни резултати,  представянето на 
университетски учебник в най-перспективното за географията 
направление, както и защитената дисертация ПРЕПОРЪЧВАМ на 
почитаемото научно жури към Геолого-географския факултет да присъди 
напълно заслужено на доц. д-р Антон Борисов Попов  научното звание 
“Професор” по научното направление 4.4. Науки за Земята (География – 
Географски информационни системи). 
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