РЕЦЕНЗИЯ
на представените трудове и преподавателската дейност на гл.ас. д-р
Косьо Христов Стойчев, единствен участник в конкурса за заемане на
академичната длъжност „доцент” в ГГФ на СУ”Св. Кл. Охридски”,
обявен в ДВ, брой 59/03.08.2012 г. по област на висше образование 4.
природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.4. науки за земята (икономическа и социална география) –
регионално развитие и локализационен анализ;
Рецензент: проф. д-р Борис Тодоров Колев – НИГГГ- БАН.
Кратки биографични данни за кандидата:
Гл. ас. д-р Косьо Христов Стойчев е роден на 15.07. 1978 г. в гр.
Сливен. През 2001 г. след защитена с отличие дипломна работа завършва
специалност „география” в ГГФ на СУ"Св. Климент Охридски" със
степен „бакалавър”. От декември 2001 г. до февруари 2003 г. завършва
магистърска програма „Регионално развитие и управление” в същия
факултет и получава степен „магистър по география”. От февруари 2003
г. до същият месец на 2007 г. е „докторант” в Катедра „Социалноикономическа география” на ГГФ и след успешна защита през 2008 г. му
е присъдена ОНС „доктор” по научната специалност „икономическа и
социална география”. От 21.05 2006 г. до 25.05.2006 г. е бил гостпреподавател по програма ЕРАЗЪМ в Университета на гр. Кьолн –
Германия, където е чел лекции по „Регионално развитие на България”.
От 16.04.2007 г. до сега е преподавател в ГГФ на СУ”Кл.
Охридски”, където израства до „главен асистент”. Във този факултет д-р
К. Стойчев чете лекции и провежда семинарни занятия, както на
студенти-редовно обучение, така и води редица бакалавърски и
магистърски курсове като ”Геоикономика”, „Световно стопанство”,
„Нормативни и научни основи на регионалното развитие и устройството

на територията”, „Методи за регионален анализ” и други. Същевременно
през юли и август 2007 г. е привлечен като „експерт” по програми на ЕС,
анализи на национални планове, политики и прогнози в секторите
„Земеделие”,, Индустрия” и „Туризъм”.
От 15.09.2006 г. до 30.06.2008 г. е „хоноруван преподавател” в
НПМГ по дисциплините: „Въведение в регионалното развитие и
политика” и „Въведение в ГИС”. От 2.02.2008 г. до 01.06. същата година
е бил „хоноруван асистент” по „Геоикономика” и „Геодемография” в
УНСС.
Научните му и преподавателски интереси са много широки и
включват: Геоикономика, Политическа география, ГИС, Регионално
развитие и регионална политика, регионално планиране, Методи за
регионален анализ, Местно самоуправление и финанси и други области
на икономическата и социалната география. Гл. ас. д-р К. Стойчев владее
отлично английски и много добре руски език. Изпъква с отличната си
компютърна грамотност и има добра практика в сферата на хардуерното
компютърно конфигуриране и периферия. Кандидатът е участвал в
разработването на над 20 проекта по различни национални и
международни програми, както и в разработването на общински планове
за развитие на редица общини между които Тунджа, Болярово и други.
Гл. ас. д-р К. Стойчев има до сега общо 23 публикации
(монографии, статии, студии и публикувани научни доклади), от които 7
публикувани в Турция, Румъния, Сърбия, Македония, Естония и Италия.
Характеристика на научните трудове:
Участникът е представил за конкурса 16 научни публикации. Те се
разпределят както следва: монографии и части от монографии – 2 (от
които една самостоятелна); статии и студии в специализирани научни
издания – 11, от които 4 – в чужбина; изцяло публикувани доклади в
чужбина – 3. Броят на самостоятелните публикации е 13.
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В тематично отношение представените за рецензиране трудове се
разпределят по следния начин:
1.Публикации свързани с изследване на съотношението „разходи –
ползи” при инвестиционни проекти;
2.Научни трудове посветени на приложението на локализационните
подходи в регионалното развитие;
3.Публикации

в

областта

на

регионалното

планиране,

програмиране, развитие и управление;
4.Анализиране

на

спецификата

в

социално-икономическото

развитие на балканските страни;
Научни и научно-приложни приноси на кандидата:
Научните приноси, в обобщен вид, според справката на кандидата,
са:
І:Анализиране

на

теоретико-методологичната

същност

на

пространствените изследвания на икономическата география и нейната
същност за програмирането на регионалното развитие в България.
ІІ: Извършен е критичен преглед на редица модели за локализационен
анализ в пространството и възможностите, които предоставят за
изследване на регионалното развитие в България. Направен е опит за
оценка на степента на теоретична значимост на моделите на „Новата
икономическа география” и връзката с локализационните модели.
ІІІ: Приложени са нови за икономическата география и регионалното
развитие методи за регионален анализ – анализ „разходи-ползи” и
обективиран SWOT-анализ. Доказана е тяхната висока научност и
възможност

за

изготвянето

на

пространствени

изследвания

с

прогностична значимост.
ІV: Доказана е важната роля на съчетанието между количествени и
качествени методи за икономгеографски анализ, които да допринесат за
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създаването на комплексни оценки при изследванията на регионалното
развитие и икономическата география у нас.
V. Направен е опит за изясняване на влиянието на глобалните фактори за
развитие и цикличните икономически механизми (К-вълни) върху
социално-икономическото развитие на Балканските страни.
По отделните направления могат 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 с теоретично значение приемам приносите с номера:
ІІ, ІІІ и V.
2.Като потвърдителен – принос номер І.
Сравняването на получените резултати и изводи, постигнати и
отразени в научната продукция на гл. ас. д-р К. Стойчев, според мен,
позволява по-ярко да се откроят тези от тях, които се съдържат в найважния му труд озаглавен „Локализационни подходи за регионално
развитие”. Той представлява самостоятелна научна монография основно
предназначена за студенти, както и за специалисти, работещи в областта
на регионалното развитие. В нея е синтезирана и обобщена практиката и
натрупаният опит от лекционните курсове, който гл. д-р К. Стойчев е
преподавал в продължение на години. 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, както и в икономиката. По този начин се
разширява приложното му поле и в други сродни научни сфери. Трудът е
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написан задълбочено, компетентно, но същевременно и в достъпна
форма.
Кандидатът ползва своята компетентност и в чисто практически
аспект, както вече беше посочено, доказателство за което е участието му
в разработването на стратегиите и планове за икономическо развитие на
редица общини, както и в международни проекти.
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. Важен показател за оценката на
един учен е броят на цитираните от други автори негови трудове. Тези
цитати са само 5 и се отнасят за пет различни научни публикации, а е
индексирана само 1 публикация.
Преподавателска дейност:
Гл.ас.д-р К. Стойчев има изискващото се от нормативната уредба
преподавателско натоварване. От приложената справка за преподаваните
курсове прави впечатление разнообразието от научни дисциплини по
които чете лекции и провежда семинарни занятия. Неговата подготовка и
научна компетентност е оценена не само в ГГФ, но и в други факултети
на СУ”Св. Кл. Охридски”. Ще дам пример с последните две учебни
2011/2012 и 2012/2013 години през които кандидатът е преподавал и в
Биологичния и в Историческия факултет.
Критични бележки и препоръки:
1.В чисто технически аспект е допусната една грешка, която затрудни
оценяването на приложените за конкурса трудове. Те изобщо не са
номерирани, както е приетата практика.
2.Малък е броят на цитиранията на тези научни трудове.

5

2.Имам и една друга забележка. Не приемам принос № ІV. Не може да се
счита за принос нещо, което се прави от много време в икономическата и
социалната география, а и във всички науки. Съчетаването в някаква
степен или пропорция на количествени и качествени методи е
императивно изискване, ако даден учен си е поставил за цел по-широко
или относително всеобхватно изследване на дадена проблематика.
Очевидно е, че тази роля е много важна, така че нейното доказване не е
необходимо.
Заключение:
Рецензията ми на представените трудове и преподавателската
работа по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” в
ГГФ на СУ”Св. Кл. Охридски”, обявен в ДВ, брой 59/03.08.2012 г. по
област на висше образование 4. природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.4. науки за земята
(икономическа и социална география) – регионално развитие и
локализационен анализ

с кандидат гл.ас. д-р Касьо Христов

Стойчев, е положителна. Наред с гореизложеното отбелязвам
специално участието му в разработването на значими национални и
международни проекти, което показва, че неговата професионална
компетентност е оценена, поради което е канен за тяхното
разработване. Кандидатът за заемане на академичната длъжност
„доцент” се отличава, освен със задълбочена научна компетентност в
своята област, и с широка интердисциплинарна общо научна
подготовка.
Участникът

в

конкурса

е

компетентен

университетски

преподавател със солидна професионална и езикова подготовка.
Всичко това формира у мен убеденост, че гл.ас. д-р Косьо Христов
Стойчев притежава всичките необходими, според нормативната
уредба, качества и отговаря на условията и изискванията за заемане
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на академичната длъжност „доцент”. 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, 12. 11. 2012 г.

РЕЦЕНЗЕНТ:.............................
(Проф. д-р Борис Т. КОЛЕВ)
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