СТАНОВИЩЕ
на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров
член на Научното жури в конкурс за заемане на
академичната длъжност
„Доцент“
в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и
икономическа география – география на промишлеността)
обявен в Държавен вестник бр.51 от 27.06.2017г. за нуждите на
катедра “Социално-икономическа география”, Геолого-географски
факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1. Данни за конкурса
Конкурсът за “доцент” по социална и икономическа география –
география на промишлеността е обявен по предложение на катедра
“Социално-икономическа 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. 51/27.06.2017 г. Документи за
конкурса е подал един кандидат – гл. ас. д-р Пламен Георгиев Патарчанов.
В

съответствие

със

законовите

държавни

изисквания

и

вътрешноуниверситетските правила и нормативни документи отбелязваме
правното основание за реализиране на процедурата.
Формирането на научно жури, със заповед на Ректора на СУ „Св.
Климент Охридски“, в което съм включен и аз, е също съгласно
правилниците и разпоредбите на университета.
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2. Данни за кандидата
Пламен Георгиев Патарчанов е роден на 17.04.1964г., в град
Велинград. Средното си образование завършва в ПГ „Васил Левски“,
в гр. Велинград. Висше образование завършва през 1993г. в СУ „Св.
Кл. Охридски“, Геолого-географски факултет, като се дипломира в
катедра „География на населението и селищата“. От 1992 до 1994г.
завършва 4-семестериален курс с квалификация по мениджмънт –
профил „Териториално управление“ към Свободния факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“.
След завършване на висшето си образование работи като
преподавател по география в СПТУ по Машиностроене – гр.
Дупница и СДУ „Кирил и Методий“ – гр. Бобошево.
От месец май 1994г. след успешно издържан конкурсен изпит
работи в Националния център по териториално развитие и жилищна
политика

към

Министерство

на

регионалното

развитие

и

благоустройството, последвателно в направленията „Регионално
развитие“ и „Селищно развитие и селищна мрежа“
През 1995г. спечелва конкурс за редовен асистент по
Иконочмическа и социална география на България в СУ „Св.
Климент Охридски“. От 02.01.1996г. до момента работи, като
асистент, старши асистент и главен асистент в катдера „Социалноикономическа география“ към Геолого-Географски факултет.
През юли 2015г. защитава успешно дисертация на тема
„Интегрирано развитие на планински райони – пространствени
аспекти“ и получава образователната и научна степен доктор по
професионалното направление 4.4. Науки за земята (Икономическа и
социална география – Регионално и локално развитие).
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В обществената си дейност работи активно като председател на
Училищното настоятелство на ОУ „Неофит Рилски“ в гр. Дупница.
Участва, като жури на ученически състезания и конкурси в СОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ в гр. Велинград.
Също така д-р Пламен Патарчанов участва като експертметодист в два проекта на МОМН за по качествено образование. От
2017г. той става член на редакционната колегия на Годишник на СУ
„Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, Книга 2 –
География.

3. Научно творчество на кандидата
В конкурса за „доцент“ гл. ас. д-р Пламен Патарчанов представя пълен
списък от 64 публикации, от които 49 на кирилица и цели 15 на латиница.
За публикации по конкурса д-р Пламен Патарчанов представя общо 50
публикации, от които 2 монографии, 5 студии, 15 статии, 8 доклада в
чужбина, 18 доклада в България и 2 други публикации. Представени са две
монографии, публикувани през 2000 и 2017г.: „Чепинският край-генезис и
етногеографско

развитие

(комплексно

регионално

етногеографско

изследване) и „Индустриално депресивни райони“, които са със
сравнително малък обем, от 102 и 183 стр. Монографията „Чепинският
край“ е цитирана два пъти, с първо и второ издание в общия списък от
публикации, което не е редно, тъй като става въпрос по същество за една и
съща книга. Останалата част от публикациите са статии в специализирани
научни издания и доклади публикувани в сборници от Национални и
меджународни научни конференции и прояви.

3

Общо канидадатът е представил две монографии, пет научни студии, 15
статии, 8 доклада в чужбина, 18 доклада в България и 2 други публикации.
Повечето от публикациите, включително и двете монографии са
самостоятелни.
Диапазонът на публикациите е в широки граници от специализирани
научни издания като Годишник на СУ, книга География и „Проблеми на
географията“, изд. на БАН, до множество сборници от юбилеи, и
национални международни конференции, включително и в авторитетни
международни научни списания, каквото е Journal of Settlements and Spatial
Planning. Докладите публикувани от международни конференции са такива
в нашите съседки Румъния, Сърбия, Бивша югославска република
Македония.
Двете самостоятелни монографии на гл.ас д-р Пламен Патарчанов: са от
регионален

„Чепинският

край-генезис

и

етногеографско

развитие

(комплексно регионално етногеографско изследване) и национален
характер: „Индустриално депресивни райони“, разликата в издаването им е
17 години, което показва и научното израстване на автора. Втората
монография

е

посветена

на

много

сериозния

проблем

за

деиндустриализацията на България, след 1989г. и оформянето на
множество индустриално депресивни райони, които са свързани и с
демографската криза в страната, и с непрекъснатата емиграция на младо,
активно население.
Авторът използва системният и комплексен географски подход за
анализ на един от най-тежките и сложни проблеми на българското
стопанство и драстичните му регионални дисбаланси. Именно тези
регионални дисбаланси в икономически план, водят след себе си
демографските и социални диспропорции и представляват сериозна
заплаха пред цялостното функциониране и развитие на българската
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икономика и общество. Техният анализ е залегнал, като основен в
трудовете на кандидата, като се анализират както причините за тях, така и
следствията и опасностите, които предизвикват.
„Индустриално депресивни райони“ е класическа икономогеографска
монография и представлява много сериозно и задълбочено изследване на
един изключително тежък и сложен за България проблем - разликите в
развитието на отделните райони на страната и неефективната регионална
политика на най-високо политическо ниво.
Кандидатът е приложил също така списък с 13 проекта към фонд
Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“, в които участва, като
на част от тях е и ръководител. Представени са и четири научноизследователски и практико-приложни разработки на НЦТРЖП с
участието на д-р Пламен Патарчанов.
Гл.ас. д-р Пламен Патарчанов кандидатства за „доцент“ с тематични
публикации в областта на социално-икономическата география, география
на населението и селищата, регионалното развитие, което напълно
кореспондира с научните интереси и развиваните научни направления от
катедра „Социално-икономическа география“.
Това ми дава основание да се съглася с автосправката за научните и
научно-приложни приноси в представените за конкурса изследвания.
Положителната ми оценка се подкрепя от справката за публикационната и
цитатната активност на д-р Пламен Патарчанов, както и от приложената
справка от системата АВТОРИТЕ на СУ „Св. Кл. Охридски“ за научната
дейност на кандидата, която отразява цялостния му научен профил в
работата му, като преподавател в СУ.

.
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4. Преподавателска дейност
Преподавателската дейност има изключително голямо значение и
тежест, когато става въпрос за конкурс за „доцент“ в СУ „Св. Климент
Охридски“.
Аудиторната заетост на кандидата надхвърля изискуемият норматив.
Кандидатът чете лекции и води семинарни занятия и практически
упражнения в бакалавръска степен на специалностите „География“,
„Туризъм“, „История и география“, „География и биология“, „Стопанско
управление“ и магистърските програми „Развитие и управление на
селските райони“ и „Регионално развитие и управление“. Водещите
дисциплини, които той води са: География на промишлеността в България,
Обща

социално-икономическа

география,

Социално-икономическа

география на България, География на агробизнеса в България, История на
географските открития, Регионално управление на екологичната политика,
Регионално развитие, Регионален анализ на стопанството, Електорална
география, Проблемни райони в България, Регионално планиране и др.,
които отговарят на шифъра и направлението на конкурса и доказват, че д-р
Пламен Патарчанов е важна част от научния живот на катедра „Социалноикономическа география“.
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5. Заключение
Като отчитам спазването на изискванията по процедурата, научноизследователските възможности на кандидата, неговите компетенции,
умения и потенциала, които показва чрез всичките си публикации и
научно-преподавателска дейност предлагам на уважаемите членове на
Научното жури да гласуват положително „ЗА“ присъждане на
академичното звание „ДОЦЕНТ“ на Пламен Георгиев Патарчанов в
научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа
география – география на промишлеността).

23.10.2017г., София
Доц. д-р Георги Бърдаров
СУ „Св. Климент Охридски“
Ръководител катедра „Социално-икономическа география“
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