ДО
НАУЧНО ЖУРИ
определено със Заповед РД 38-482/28.09.2021 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
(Демография, Регионално развитие и управление на човешките ресурси), обявен
в ДВ бр. 63/30.07.2021 г.
Настоящото становище е изготвено въз основа на решение на Научно жури на
заседание от 05 октомври 2021 г., в съответствие с изискванията на Закона за развитие
на академичния състав в Република България – ЗРАСРБ (с измененията от 25 февруари
2020 г.), Правилника 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 (Демография, Регионално развитие и управление на
човешките ресурси), обявен в ДВ бр. 63/30.07.2021 г., документи за участие са постъпили
от един кандидат – доц. д-р Климент Минев Найденов.
Прегледът на предоставените документи за участие в конкурса показват, че доц.
Найденов е преподавател на редовно щатно място в катедра „Регионално развитие“ на
Геолого-географски факултет при СУ „Св. Кл. Охридски” от 2005 г. Академичното му
израстване в СУ „Св. Кл. Охридски” се отбелязва с последователното заемане на
длъжностите асистент (2005 г.), старши асистент (2007 г.), главен асистент (2011г.) и
доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на
населението и селищата – регионално развитие, демография, управление на
човешките ресурси) от 2013 г. Доц. Найденов придобива образователна и научна
степен „доктор” (География на населението и селищата – Регионална демография)
година по-рано - през 2012 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
За участие в конкурса доц. д-р Климент Найденов е представил 68 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, 10 публикации в издания,
индексирани и реферирани в световноизвестни бази данни, 48 научни публикации в
нереферирани списания с научно рецензиране, 5 учебника и 4 учебни пособия,
използвани в училищната мрежа. Самостоятелните разработки са 25, а останалите 43 са
в съавторство, като в 11 от тях кандидатът е първи автор. Близо 60% от научната
продукция е на английски език – 40 публикации.
Доц. Найденов е Декан на Геолого-географски факултет „Св.Климент Охридски“
от 2019 г и понастоящем. В периода 2016-2019 е ръководител на катедра „Регионално
развитие“ на ГГФ. Председателства управителния съвет на Българско географско
дружество от 2018 и понастоящем, а в периода 2015-2018 е член на същия съвет. Доц.
Найденов е ръководител и член на експертни групи в процедури за институционална и
програмна акредитация по професионално направление 4.4. „Науки за Земята“ към
НАОА (2017-2019), член на Съвета по регионална политика към министъра на МРРБ (от
2015 и понастоящем), а от настоящата година и член на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020. Включен е като нещатен сътрудник
към Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към
44-то Народно събрание (2017-2020); член на постоянно действащ научен съвет към СО
за изпълнение на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния
въздух на територията на СО (2021-2026 г.); и член на Съвместния програмен комитет за
разработване на Програмата за сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г.
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 Климент Найденов има общо 17 години преподавателски стаж в СУ „Св.
Кл. Охридски“. Предоставената справка показва, че преподавателските му ангажименти
включват провеждане на лекции и семинарни упражнения на бакалавърско ниво в
специалностите „Регионално развитие и политика“ и „Геопространствени системи и
технологии“ и на магистърско ниво в МП „Управление на човешките ресурси“ и
„Регионална сигурност“ на ГГФ: Демография и управление на човешките ресурси,
Геодемография, Регионална политика и планиране, Регионални стратегии за развитие,
Управление на градските системи, Управление на рекреационната среда, Управление на
проекти, Основи на регионализма, Демографски аспекти на сигурността.
Приложените факти доказват, че той е квалифициран преподавател с
педагогически опит. В подкрепа на последното са данните за учебна натовареност общата му аудиторна заетост за последните 5 години е средно 2042 часа, а общата му
учебна заетост - средно 3500 ч. /за учебна година. Доц. Найденов е научен ръководител
на седем успешно защитили докторанти и 197 успешно защитили дипломанти за
последните 8 години.

2.Изисквания, свързани с научноизследователската дейност
Настоящото становище е изготвено след минимално прецизиране на обема на
представените за конкурса научни трудове на доц. д-р Климент Найденов, произтичащо
от обстоятелствата на съавторството с кандидата – това се отнася до Г: 3.47.
Научната продукция на доц. д-р Найденов, представена в конкурсната процедура,
дава основание да бъдат откроени следните тематични области на траен изследователски
интерес, по които той е формирал резултати с теоретичен и приложен характер:
❖ Демография и демографска политика – с акцент върху регионалните
демографски анализи и съвременни демографски предизвикателства миграционните процеси и тяхното отражение върху съвременните политики за
развитие [В – 1.1, 2.9, 2.10; Г – 3.18, 3.23, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48]
❖ Регионализъм и регионално развитие [В - 2.2; Г - 3.1, 3.7, 3.10, 3.19, 3.27, 3.28,
3.30, 3.35, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43] - с подчертано внимание към
интеграционни процеси и ролята на градските системи за формирането и
развитието на регионите [В - 2.5; Г - 3.12, 3.25, 3.31, 3.43], устойчивият туризъм и
регионалните туристически системи [В - 2.7; Г - 3.15, 3.20, 3.21, 3.26, 3.27, 3.42]
❖ Управление на човешките ресурси и неговите функции в контекста на
регионалното развитие [В - 2.4; Г - 3.3, 3.5, 3.13, 3.22, 3.24, 3.29, 3.34, 3.36, 3.39],
образователните проекти и географско образование за разгръщане на потенциала
на човешките ресурси [В - 2.1, 2.8, Г - 3.16, 3.17, 3.33]
Въз основа на посоченото приемам формулираните в авторската справка научни
приноси.
Представената от кандидата официална справка за цитати показва разпознаваемост
на автора сред специализираната академична колегия в страната.
Доц.д-р Климент Найденов декларира участие в образователни и научни проекти,
сред които финансирани по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж 2014-2020“ и „Административен капацитет” 2007-2013, и научно-приложни
проекти, финансирани по ОП „Регионално развитие” 2007–2013 г.” и ОП за
междурегионално сътрудничество INTERREG IVC. Приложената справка показва
експертно участие на доц. Найденов в разработването на над 50 планове и проекти за
устройство и управление на териториални структури в страната.
Обобщеният преглед на наукометричните показатели дава основание да се
приеме, че кандидатурата на доц. Найденов отговаря на изискванията за заемане на
академична длъжност „професор“.
3. Заключение
Научната продукция, академичната натовареност, професионален опит и
експертиза на доц. Климент Найденов 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. Климент Минев Найденов
ДА ЗАЕМЕ академичната длъжност „ПРОФЕСОР” в професионалното

направление 4.4. Науки за земята, научна специалност Демография, Регионално
развитие и управление на човешките ресурси.
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