СТАНОВИЩЕ
на проф. д-р Румен Христов Янков –
член на научното жури в конкурс за академична длъжност Доцент по
професионално направление 4.4. Науки за Земята (Социална и
икономическа география – география на промишлеността), назначено със
заповед на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Становището
оценява
научната,
научно-приложната
и
професионално-академичната дейност на единствения участник в конкурса
гл. ас. д-р Пламен Георгиев Патарчанов в съответствие с изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в Р. България, правилника за
неговото приложение, и Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски”.
І. Данни за конкурса
Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 51/27.06.2017 г. за
нуждите на Катедра „Социално-икономическа география“ на ГГФ, СУ.
В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” участва
един кандидат – гл. ас. д-р Пламен Г. Патарчанов. Процедурата по
конкурса и представените материали от кандидата съответстват на
изискванията на нормативните документи.
ІІ. Данни за кандидата
Пламен Георгиев Патарчанов е роден на 17. 04. 1964 г. във Велинград.
Завършва специалност „География“ в СУ през 1993 г. Работи като учител
по география и в НЦТРЖП към МРРБ. През 1996 г., след спечелен
конкурс, постъпва като асистент по Икономическа и социална география
на България в ГГФ на СУ, където работи и досега. Пламен Патарчанов
израства кариерно в катедра „Социално-икономическа география“ като
асистент, ст. асистент и гл. асистент. През 2015 г. защитава успешно
дисертация на тема „Интегрирано развитие на планинските райони –
пространствени аспекти“ и получава образователна и научна степен
доктор.
ІII. Научна продукция и научни приноси на кандидата
Научната
продукция
на
кандидата
показва
трайни
научноизследователски интереси в областта на социално-икономическата
география на България, пространствената организация на стопанството,
регионалното развитие и регионалната политика.

Гл. ас. д-р Пламен Патарчанов е автор или съавтор на повече от 60
научни статии, студии, доклади и приложни разработки. Негово дело са
две монографии – „Индустриално депресивни райони“ (2017) и
„Чепинският край“ (2000, 2006).
За участие в конкурса са представени посочените по-горе
монографии, 5 студии, 15 статии и 26 научни доклада, в т.ч. 8 изнесени в
чужбина. Половината от статиите и студиите са в престижните географски
издания на Годишник на СУ и БАН („Проблеми на географията“).
Единадесет от публикациите са на чужд език, шест са съавторски. За
последните десет години кандидатът е участник в 13 научни проекта,
реализирани в СУ (ръководи два от тях) и в три проекта на МОМН.
Участник е и в научно-приложни разработки на НЦТРЖП. Пламен
Патарчанов е съавтор в две енциклопедични колективни издания.
Тези количествени параметри съответстват на Препоръчителните
критерии за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности, приети в ГГФ.
С най-съществено значение по отношение на конкурса са научните и
научно-приложните приноси постигнати от кандидата. П. Патарчанов
работи активно и има самостоятелни теоретико-методологични
постижения в регионалния анализ на стопанството, секторната
организация, факторния анализ и други въпроси на социалноикономическата география. Главно място сред рецензираните публикации
има монографията „Индустриално депресивни райони” (182 стр.), факт.,
хабилитационен труд с актуална тематика. Осъществено е задълбочено
изследване на явление, оказващо силно въздействие на регионалното
развитие и устройството на националното пространство.
Приемам и смятам за доказани научноизследователските и научноприложните приносите на кандидата в областта на регионалното и
местното развитие, териториалните общности, регионалната политика и
планиране, както и тези в областта на географското краезнание,
етногеографските процеси и селищната организация.
Според представената справка, научните публикации на П.
Патарчанов са цитирани над 80 пъти в български и чужди научни издания,
т.е. авторът е достатъчно разпознаваем. Член е на редакционната колегия
на ГСУ, Книга-География и на научния борд на чуждестранно периодично
издание.
Обемът и качеството на представената научна продукция дават
основание за оценка на кандидата като задълбочен изследовател с
ползотворни резултати.
IV. Преподавателска дейност
Гл. ас. д-р Пламен Г. Парашкевов провежда лекции и семинарни
занятия от спектъра на социално-икономическата география в няколко

бакалавърски и магистърски специалности – „География“, „История и
география“, „Регионално развитие и управление“ и др. Той е ръководител
на повече от десет успешно защитени магистърски тези, разработва учебни
програми, организира и провежда учебни практики. Две учебни години
преподава и в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.
Учебната натовареност на кандидата надхвърля изискуемия минимум
в СУ. Препоръчвам да засили ефекта от преподавателската си работа с
представянето на учебници и/или учебни помагала по основните
дисциплини на които е титуляр.
V. Заключение
Познавам и имам професионални контакти с кандидата почти от
началото на работата му като университетски преподавател. Пламен
Патарчанов е компетентен учен и преподавател с високи етични качества,
уважаван в географския колегиум, и от студентите.
Научноизследователската и научнопреподавателската дейност, и
постигнатите резултати от гл. ас. д-р Пламен Г. Патарчанов отговарят
напълно на нормативните изисквания за заемане на академичната
длъжност „Доцент”, съдържащи се в ЗРАСРБ и произтичащите от него
правилници. Процедурните изисквания по конкурса са спазени точно.
Изложените факти във връзка с научноизследователските приноси и
научно-преподавателската работа на кандидата, ми дават основание да
гласувам със „ЗА“ и с убеденост да предложа на научното жури да
подкрепи кандидатурата на гл. ас. д-р Пламен Георгиев Патарчанов за
заемане на академичната длъжност „Доцент” в професионално
направление 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география –
география на промишлеността).
С уважение:

........................................
(проф. д-р Румен Янков)
ВТ, ВТУ
27. 10. 2017 г.

