ДО
НАУЧНО ЖУРИ
определено със Заповед РД 38-177/30.04.2020 г.
на Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

СТАНОВИЩЕ
от
Доц. д-р Биляна Богомилова Борисова, катедра „Ландшафтна екология и
опазване на природната среда”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
по конкурс за „професор“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята
(Биогеография и география на почвите), обявен в ДВ бр. 21/13.03.2020 г.
Настоящото становище е изготвено въз основа на решение на Научно жури на
заседание от 21 юли 2020 г., в съответствие с изискванията на Закон за развитие на
академичния състав в Република България – ЗРАСРБ (с измененията от 25 февруари 2020
г.), Правилник за приложение на закона за развитие на академичния състав (ПП ЗРАСРБ,
ДВ от 19.02.2019 г.) и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(с измененията и допълненията от 27 май 2020 г.)
І. Общи изисквания по Чл. 29 от Закона за развитието на академичния състав в
Република България, Чл. 60 от Правилника за прилагане на същия закон и Чл. 115
и чл. 117 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски”
По обявения от СУ „Св. Кл. Охридски” конкурс за професор по професионално
направление 4.4. Науки за Земята (Биогеография и география на почвите), обявата за
който е публикувана в ДВ бр. 21/13.03.2020 г., документи за участие са подадени от един
кандидат – доц. д-р Асен Иванов Асенов.
Доц. Асенов е преподавател на редовно щатно място в катедра „Ландшафтна
екология и опазване на природната среда“ на Геолого-географски факултет при СУ „Св.
Кл. Охридски” от 1986 г., като последователно е заемал длъжностите асистент (1986 г.),
старши асистент (1989 г.), главен асистент (1992 г.) и доцент по 4.4. Науки за Земята
(Биогеография и география на почвите) от 2012 г. Доц. Асенов придобива
образователна и научна степен „доктор” (Биогеография и география на почвите) през
2013 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
За участие в конкурса доц. д-р Асен Асенов е представил 54 публикации, които
не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор”
и за заемане на академичната длъжност „доцент“ в същото научно направление. Те
включват хабилитационен труд-монография, един университетски учебник, 3 глави от
колективни монографии, 12 публикации в издания, индексирани и реферирани в
световноизвестни бази данни, 37 научни публикации в нереферирани списания с

научно рецензиране. Самостоятелните разработки са 13, а останалите 41 са в
съавторство, като в 12 от тях кандидатът е първи автор. Близо 74% от научната продукция
е на английски език – 40 публикации, като 14 от тях са в чужбина.
Доц. Асенов е главен редактор на книга 2/география на Годишника на СУ
„Св.Климент Охридски“ от 2017 и понастоящем, както и постоянен член на научния
комитет на Семинара по екология на ИБЕИ-БАН от 2016 г. Член е на научните
организации Българско географско дружество и Съюзът на учените в България. Участвал
е в 10 научни журита по ЗРАС на РБългария, две от които е председателствал.
Доц. Асенов е ръководител на катедра „Ландшафтна екология и опазване на
природната среда“ на ГГФ. Той е член на Факултетния съвет на ГГФ (2015-2019) и на
Факултетната комисия за Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски” за
същия период.
ІІ.Допълнителни изисквания по Чл. 29б от Закона за развитието на академичния
състав в Република България, Чл. 61 от Правилника за прилагане на същия закон
и Чл. 122 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски”
1.Изисквания, свързани с учебна дейност
Доц. д-р Асенов има общо 34 години преподавателски стаж в СУ „Св. Кл.
Охридски“ – изцяло в състава в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната
среда” на Геолого-географски факултет (от 2019 преименувана на Ландшафтна екология
и опазване на природната среда). Преподавателските му ангажименти включват
провеждане на лекции, семинарни упражнения и практически теренни занятия по
основни дисциплини на бакалавърско и магистърско ниво в специалност „География“ на
ГГФ – Обща биогеография, Биогеография на България, Защитени природни обекти в
България, Природен капитал. Той има основна заслуга за поддържането на хербарийната
сбирка на ГГФ за учебни цели. Доц. Асенов преподава и в бакалавърската програма на
специалност „Регионално развитие и политика” към същия факултет в дисциплините
Околна среда и природни ресурси и Управление на горските ресурси в България.
Приложените факти доказват, че той е висококвалифициран преподавател с голям
педагогически опит. В подкрепа на последното са данните за учебната натовареност общата му аудиторна заетост за последните 5 години е средно 534 часа, а общата му
учебна заетост - средно 1027 ч. /за учебна година. Доц. Асенов е научен ръководител на
двама успешно защитили в срок докторанти, един настоящ докторант в първа година на
обучение, както и 7 успешно защитили дипломанти за последните 8 години.
2.Изисквания, свързани с научноизследователската дейност
Настоящото становище е изготвено след прецизиране на обема на представените
за конкурса научни трудове на доц. д-р Асен Асенов, произтичащо от обстоятелствата на
съавторството с кандидата – това се отнася до Г: 7.03, 7.07, 7.09, 7.10, 7.12, 8.11, 8.12,
8.13, 8.19, 8.22, 8.26, 8.27, 8.34.

Научната продукция на доц. д-р Асенов дава основание да бъдат откроени
следните насоки на траен изследователски интерес, по които той е формирал теоретични
и приложни резултати:
❖ Теоретични и методически основи на биогеографската наука, съответстващи им
конкретни пространствени анализи по отношение географските условия на
България и резултатна - биогеографска регионализация [В – 1, Г – 7.06, 8.21, 8.28,
8-29, 8.30, 8.35, 8.36, Е-20.1]
❖ Приложно биоразнообразие в контекста на интердисциплинарни регионални
и ландшафтно-екологични изследвания – с акцент върху функционалното
биоразнообразие [Г-7.01, 7.08, 8.02, 8.03, 8.16, 8.18, 8.23, 8.24] и пространствените
измерения в управлението на консервационно значими обекти на европейската
екологична мрежа [Г-7.04, 8.04, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.14, 8.25, 9.01]
❖ Концепция за Природен капитал и приложни аспекти на неговото
остойностяване [Г-7.02, Г-7.05, 7.11, 8.01, 8.17, 8.31, 8.32, 8.37, 9.02, 9.03]
Въз основа на посоченото приемам формулираните в авторската справка
оригинални научни приноси.
Представената от кандидата официална справка за публикационната и цитатна
активност показва добра разпознаваемост на автора. От посочените общо 12 научни
публикации в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни база
данни с научна информация, 8 се откриват Scopus – те са представени в ценени от
специализираната научна общност списания - One Ecosystem, Ecologia Balkanica,
Phytocoenologia. От тях с най-висока цитируемост се отличава изследването, посветено
на Balkan Vegetation Database [Г-7.06].
Обобщеният преглед на наукометричните показва, че кандидатурата на доц.
Асенов отговаря и преизпълнява изискванията за заемане на академична длъжност
„професор“.
3. Заключение
Научната продукция и формираните оригинални научни приноси, академичната
учебна и преподавателска натовареност, професионален опит и експертиза на доц. Асен
Асенов показват, че неговата кандидатура отговаря на условията и реда за придобиване
на академичната длъжност „професор“, разписани в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника
за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности на СУ „Св. Климент Охридски“. На това основание изказвам
положителното си становище - доц. Асен Иванов Асенов ДА ЗАЕМЕ академичната
длъжност „ПРОФЕСОР” в професионалното направление 4.4. Науки за земята,
научна специалност Биогеография и география на почвите.

Гр. София
28 август 2020 г.

Член на научното жури:
Доц. д-р Биляна Борисова

