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До Председателя на научно жури 

Доц. д-р Марин Русев 

СУ „Св. Климент Охридски” 

София 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Христо Нейков Каракашев, член на научното жури в 

конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по област на 

висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика 4.4 

Науки за земята (икономическа и социална география) – Регионално 

развитие и локализационен анализ, обявен от СУ „Св. Климент Охридски” 

в ДВ. Бр. 59 от 03.08.2012 г. за нуждите на катедра Регионална и 

политическа география при ГГФ.  

Относно: Научната научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от единствения участник в конкурса гл. 

ас. д-р Косьо Христов Стойчев.  

 

1. Данни за конкурса 

Съгласно изискванията са приложени следните документи: Държавен 

вестник, Научното жури е назначено със заповед № РД38-424/01.10.2012 г. 

на Ректора на СУ. Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ. 

По конкурса има един кандидат гл. ас. д-р Косьо Христов Стойчев. От 

направения преглед на представените документи във връзка с обявения 

конкурс за „доцент” няма допуснати нарушения по ЗРАСРБ и ПП на 

ЗРАСРБ.  

 

2. Данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Косьо Христов Стойчев е роден на 15.07.1978 г. Висшето си 

образование завършва през 2003 г. През 2008 г. успешно защитава 

докторска дисертация на тема „Регионален баланс на промишленото 

производство: структура и оптимизация”.  

За отличната подготовка за научната и преподавателска работа на д-р 

Косьо Стойчев са допринесли отличното владеене на английски и руски 

език, много високата компютърна компетентност, а така също и 

проведените специализации в чужбина и България.  

 

3. Описание на научните трудове 

В конкурса за заемана на академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р 

Косьо Стойчев участва с 16 научни труда, представени за рецензиране, от 

които 13 са индивидуални и само 3 в съавторство. Тъй като не открих 

повторение приемам всичките 16 труда за становище, от тях 2 са 

самостоятелни монографични изследвания. Много силно впечатлява 
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монографията „Локализационни подходи за регионално развитие”, С. 2012, 

Университетско издателство Св. Климент Охридски (289 страници). 

Втората монография третира актуалните проблеми на социално 

икономическото развитие на Балканските страни. В раздела „Студии и 

статии” гл. ас. д-р Косьо Христов Стойчев участва в конкурса с 6 

публикации, като всички са индивидуални, 5 от които са на английски. С 

доклади на научни конференции гл. ас. д-р Косьо Христов Стойчев има 

общо 8 участия, от които 5  са индивидуални, а 3 са в съавторство. Два от 

докладите са на английски език, публикувани в чужбина.  

Извън посочените за рецензиране публикации е представен списък с 20 

научни и приложни проекти, в които гл. ас. д-р Косьо Христов Стойчев е 

взел участие. Добро впечатление оставя работата на кандидата върху 

такива значими научно приложни теми, като: Трансграничното 

сътрудничество между България и Гърция, между България и Турция; 

„Разработване на национален каталог от мерки и на програми за 

Черноморския басеинов район и Дунавския басейнов район”, „Воден 

мениджмънт на басейна на р. Места, Nestos river”, съставяне на общински 

планове за развитие на редица общини, „Влияние на ТЕЦ Марица 

Изток….” и др. 

 

4. Научни приноси 

Научните приноси на гл. ас. д-р Косьо Стойчев, които се съдържат в 

предоставяните трудове за изготвяне на становище могат да се обединят 

в две основни направления: 

- Теоретико-методологически  

- Научно-приложни. 

С теоретико-методологически приноси се отличават научните 

разработки на гл. ас. д-р Косьо Стойчев в областта на „Локализационните 

подходи за регионално развитие”, „Анализ разходи-ползи при оценка на 

инвестиционни проекти за околна среда”, ГСУ, кн. География, том 102, 

„Приложение на многокритериалното програмиране в регионалното 

развитие и икономическа география”, Сборник от конференции 

„География и регионално развитие”, БАН, „Проблеми на регионалното 

управление на здравеопазването в плановете за развитие на общините в 

България”, в сб. „Доклади от седмия национален конгрес по медицинска 

география”, „Сравнителен анализ между икономически теории и 

географските концепции за развитие и организация на пространството”, сб. 

От третия конгрес на географите в Република Македония, Скопие и др. 

Силно впечатлява желанието на кандидата да публикува своите 

изследвания и теоретични обобщения в едни от водещите научни издания 

в България, а така също и да дискутира своите оригинални идеи на 

изключително авторитетни научни конференции у нас и в чужбина. Това е 

доказателство за силната убеденост на кандидата за високата актуалност и 
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научна значимост на неговите теоретични и методологични достижения в 

областта на икономическата география и регионалното развитие.  

Без всякакво съмнение върховите научни резултати гл. ас. д-р Косьо 

Стойчев обобщава в своето монографично изследване „Локализационни 

подходи за регионално развитие”, С.; 2012 УИ „Св. Климент Охридски” 

(289 страници). 

Дори и да не беше представил и други публикации за рецензиране ние 

сме дълбоко убедени, че само с тази монография на гл. ас. д-р Косьо 

Стойчев с пълно основание и заслужено би могло да му се присъди 

академичната титла „доцент”. Впрочем, такава практика има в много 

западни престижни университети. Може би няма да е много далечно 

бъдещето когато тази практика ще се въведе и в България.  

В своята монография д-р К. Стойчев по същество прави нов прочит на 

най-известните и придобили всеобща популярност теории на Кристалер, 

Льош, Вебер, Хардшорн, Хагет, Айзърд и много други.  

С много висок научен заряд в това отношение са „Количествената 

революция в икономическата география”, „Модели и моделиране в 

икономическата география”, „Локализация в опростена икономическа 

среда”, „Локализация в хетерогенна повърхнина”, „Производствени 

разходи – пространствено разпределение” и др.  

 Научно-приложни приноси се съдържат в разделите „Пространство и 

транспортни разходи” (формиране на транспортните разходи в 

пространството), „Зонални транспортни разходи и стоки”, „Локализация на 

икономическите дейности от гледна точка на транспортните разходи”, 

„Оптимизиране на транспортните системи” и други. С висока приложна 

стойност се характеризира „разширения” гравитационен модел, с което 

достига до количествена оценка на „интензивността на възможното 

взаимодействие” с всички останали територии в системата; използването 

на изоплети, илюстриращи „повърхнината на потенциала на населението”; 

като индикатор на „общата близост на локализацията по отношение на 

общото търсене”, изчисляване на общите транспортни разходи; 

сравнителната характеристика между „повърхността на пазарния 

потенциал” и „повърхнината на разходите  за транспортно оскъпяване” и 

др.  

 Като препоръка бих посочил гл. ас. д-р Косьо Стойчев в свое бъдещо 

монографично изследване на локализационните подходи за регионално 

развитие, да включи руската географска школа, за която сега не е отделено 

никакво внимание. В литературната справка са посочени Гранберг и 

Леонтиев и нещата спират до тук. Бих препоръчал на гл. ас. д-р Косьо 

Стойчев в раздела „Модели и моделиране в икономическата география” да 

отдели време за едно от най-модерните направления „Симулационното 

моделиране”, още повече, че такъв модел има разработен за град София и 

публикуван в списание „Икономическа мисъл”.  
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5. Преподавателска работа 

Гл. ас. д-р Косьо Христов Стойчев е преподавател в катедра 

„Регионална и политическа география” при ГГФ на СУ „Св. Климент 

Охридски”, където води занятия – лекции и упражнения по едни от най-

важните учебни дисциплини: „География на световното стопанство”; 

„География на производство и световното стопанство” за ОКС бакалавър и  

„Политики в областта на РР и УТ”; „Нормативна рамка на РР и УТ”; 

„Инструменти и методи за развитие на селските райони” за ОКС магистър.  

От издадената официална справка за учебната заетост е видно, че гл. ас. д-

р Косьо Стойчев за последните 5 учебни години има много висока учебна 

заетост, която средно е два пъти над изискуемата. Например за 2011/2012 

г. има общо 974 часа аудиторна заетост, за 2010/2011 – 967 часа, за 

2009/2010 – 958 часа и т.н. Очевидно е, че става въпрос за един изграден и 

ерудиран преподавател, уважаван от колегите и студентите.  

 

6. Заключение 

Представените за рецензиране научни публикации от гл. ас. д-р Косьо 

Христов Стойчев отговарят изцяло на високите изисквания на ЗРАСРБ и 

ПП ЗРАСРБ. Нормативно процедурните изисквания във връзка с 

провеждането на конкурса вече беше посочено, че са напълно спазени.  

На това основание и най-вече на подробно анализираните научни и 

научно-приложни приноси, съдържащи в научните трудове на гл. ас. д-р 

Косьо Стойчев в областта на „Икономическата и социална география 

(регионално развитие и локализационен анализ)” си позволявам да 

предложа на уважаемите членове на научното жури с председател доц. д-р 

Марин Русев ДА ГЛАСУВАТ ЗА присъждане на академичното звание 

„ДОЦЕНТ” по област на висшето образование 4.Природни науки, 

математика и информатика 4.4. Науки за Земята („Икономическата и 

социална география (регионално развитие и локализационен анализ)”.  

 

 

30.11.2012             Изготвил становище: 

 

 

 

София       проф. д-р Христо Каракашев 

 

 


