СТАНОВИЩЕ
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 (икономическа и социална
география, регионално развитие и локализационен анализ),
обявен в Държавен вестник, бр. 59/03.08.2012 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 икономическа и социална география 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. 59, 03.08, 2012.
Документи за конкурса е подал един кандидат – гл. ас. д-р Косьо Христов
Стойчев.
В

съответствие

вътрешноуниверситетските

със

законовите

правила

и

държавни

нормативни

изисквания

документи

и

отбелязвам

правното основание за реализиране на процедурата.
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Формираното научно жури със заповед на Ректора на СУ РЗ – 38242/01.10.2012 предопределят участието ми в настоящия конкурс в качеството на
член на същото.
2.

Данни за кандидата.

Косьо Христов Стойчев е роден в гр. Сливен на 15.07.1978 г. Средното си
образование завършва в ПМГ „Д. Чинтулов“ в родния си град през 1997, а
висшето (бакалавър) през 2001 г. в ГГФ на СУ.
От 2003 г. е магистър по „Регионално развитие и управление“.
От 2007 г.е асистент, от 2009 г. – старши асистент, а от 2010 г. е главен
асистент в катедра „Регионална и политическа география“, ГГФ, СУ.
През 2008 г. защитава докторат на тема: „Регионален баланс на
промишленото производство: структура и оптимизация“.
Владее английски и руски език.
3. Научно творчество на кандидата
В конкурса за „доцент“ гл. ас. д-р Косьо Стойчев участва с 16 научни
публикации, в т.ч. един самостоятелен монографичен труд („Локализационни
подходи за регионално развитие“, Университетско издателство „Св. Климент
Охридски“, С., 2012, 328 с.), една монография в съавторство („Регионална и
политическа география на Балканските страни“), 6 самостоятелни студии и статии,
8 публикувани доклада (от тях 5 самостоятелни).
Към описа на публикациите е приложен допълнителен списък с 3 научни
изследвания.
„Географията“ на изданията, в които са публикациите е балансирана в
структурно и териториално отношение. Почти половината от изследванията на
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Косьо Стойчев са в чуждестранна издания – Италия, Македония, Естония, Турция,
Сърбия, Румъния и др.
Отделно кандидатът отбелязва участие в 20 научноизследователски проекта,
където заема различни позиции – ръководител (в 5 от тях), координатор, експерт,
участник.
Тяхната реализация има значима практико-приложна стойност, което е
мерило за компетентност и професионализъм на участника в конкурса.
Самостоятелният монографичен труд на гл. ас. д-р К. Стойчев е задълбочено
авторско изследване. Провокиран от съвременното състояние на икономическата
география той предлага свои подходи, научни коментари, анализи и критики,
както и варианти за разрешаване на проблемите.
Моделът за географска реализация възприемам като реална възможност за
приложение в географска среда. Така още веднъж се потвърждава големият
потенциал на икономическата география при подбора на механизми на
териториално въздействие, провокиран от локализационния избор и анализ.
Същевременно

подчертавам

недостатъчното

или

почти

липсващото

позоваване на български изследователи на проблематиката и наличието на англонемски уклон в библиографската използваемост.
Монографичният труд, който по същество е хабилитационен, е академичен
„портрет“ на кандидата. Възприемам го като водещ сегмент в творческата му
биография.
Гл. ас. д-р Косьо Стойчев кандидатства за „доцент“ с тематични публикации
в областта на социално-икономическото моделиране и икономогеографското
развитие на България, което е доказателство за научна „събраност“ и
изследователска задълбоченост. Изследвани са актуални проблеми, свързани с
регионалната ефективност, местното самоуправление, социалната екология,
териториално-административното устройство и др.
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Приносните моменти

в научните публикации на гл. ас. д-р К. Стойчев

откроявам в две направления:
1. Теоретико-методологични. Те са свързани с:
- пространствените измерения на географските процеси в контекста на
регионализацията на България;
- корелацията

между

икономическите

процеси

и

развитието

на

обществената география на Балканите.
2. Практико –приложни:
- изработване на локализационни модели за прилагане на потенциала на
Новата

икономическа

география

през

призмата

на

българската

съвременност;
- съставяне на практико-приложна методика за изследване на социогеографските процеси и развитието на България чрез регионални анализи
и географска прогностика.
4. Преподавателска дейност
Считам, че тя играе изключителна роля при оценката на кандидата за
„доцент“, тъй като конкурсната длъжност изисква професионално и активно
участие в образователния процес.
Представената справка, фиксираща преподавателската ангажираност на гл.
ас. д-р Косьо Стойчев доказва не само съпричастността на кандидата в
преподавателския живот на ГГФ, но и същата в други университетски структури и
специалности.
Аудиторната заетост далеч надхвърля изискуемия норматив.
Впечатляваща е и извънаудиторната дейност, изразяваща се в участие в
катедрени и факултетски инициативи, ръководство на дипломанти, експертна
дейност и пр.
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5. Заключение
Като отчитам спазването на всички изисквания по процедурата, научноизследователските

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“
на Косьо Христов Стойчев в научна област 4. Природни науки, математика
и

информатика,

(икономическа

професионално
и

социална

направление
география,

4.4.

Науки

регионално

за

Земята

развитие

и

локализационен анализ).
3.12.2012

(…………………………………..)
Проф. д-р Атанас Дерменджиев
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Катедра „География“
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