СТАНОВИЩЕ
По конкурс за заемане на академична длъжност “Професор”, професионално
направление 4.4 Науки за земята; научна специалност „Демография, Регионално
развитие и управление на човешките ресурси“, обявен в ДВ, бр. 63/30.07.2021 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Геолого-географски факултет
Кандидат: доц. д-р Климент Минев Найденов
Член на научно жури: проф. д-р Стоян Недков, Национален институт по геофизика,
геодезия и география - БАН

По обявения конкурс за доцент като единствен кандидат участва доцент
Климент Минев Найденов от катедра “Регионално развитие” на Геолого-географски
факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. По процедурата са
спазени всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав, 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“.
Кратка биографична справка за кандидата
Климент Найденов е роден през 1977 г., завършил е Геолого-географски
факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 2001 г. От 2005 г. работи
последователно като асистент и главен асистент в катедра “Регионално развитие” на
Геолого-географски факултет. През 2012 е защитил докторска степен по специалност
„География на населението и селищата – Регионална демография“ с дисертационен
труд на тема „Демографската политика на Р България – фактор за устойчиво
развитие“. От 2013 г. заема академична длъжност доцент в катедра „Регионално
развитие“, а от 2016 до 2019 е ръководител на катедрата. От 2019 до сега е Декан на
Геолого-географски факултет. От 2018 е председател на УС на Българско географско
дружество. Участвал е в научни комитети и експертни групи към държавни
институции, както и в реализирането на няколко научно изследователски проекта, има
участие като автор или съавтор в над 80 научни публикации, редица учебници и учебни
пособия. Основната научна дейност на кандидата е в областите на демографията,
регионалното развитие, туризма, урбанизацията и устойчивото развитие.
Изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на
академична длъжност Професор
Кандидатът е представил авторска справка за изпълнение на минималните
национални изисквания, според която по група показатели „А“ има 50 т. (при

необходим минимум от 50т.), по група показатели „В“ 570 т. (при необходим минимум
100т.), по група показатели „Г“ 607т. (при необходим минимум 200т.), по група
показатели „Д“ 590 т. (при необходим минимум 100т.), по група показатели „Е“ 1107 т.
(при необходим минимум 150т.). Проверката на представените материали по отделните
категории показва, че кандидатът отговаря на минималните национални изисквания за
заемане на академичната длъжност професор.
Преподавателска дейност
Климент

Найденов

има 16 годишен преподавателски стаж в катедра

“Регионално развитие”, където води бакалавърски и магистърски курсове по
дисциплините Демография и управление на човешките ресурси, Управление на
проекти, Управление на градски системи, Регионални стратегии за развитие,
Управление на човешките ресурси, Управление на персонала, Основи на регионализма,
Миграционни и бежански потоци, География на населението и селищата, География на
населението и селищата в България, Етногеография, Етно-конфесионална география.
Научно-изследователска дейност
За участие в конкурса кандидатът е представил 59 научни публикации, от които
10 попадат в „категория 4“ от националните изисквания за реферирани и индексирани
издания в световноизвестни бази данни (Web of Sciences и Scopus), a 48 в „категория 8“
за научни публикации в нереферирани издания с научно рецензиране, от които 13 в
научни списания, седем глави от монографии, а останалите са в сборници от научни
конференции. Представена е и една монография в обем от 253 стр., която попада в
категория В, показател 3 от минималните изисквания. Публикациите обект на
рецензиране се разпределят както следва: 19 са на български език и 40 на английски; 31
са публикувани в България и 28 в чужбина; 25 са самостоятелни, 13 в съавторство като
водещ автор и 21 като съавтор. В шест от публикациите (2.6, 3.2, 3.8, 3.9, 3,14 и 3,47)
съм съавтор и съответно те не са обект на оценка в това становище. Представени са 590
цитирания, като почти всички са от български автори.
Научните приноси в публикациите са обобщени в представената справка в шест
тематични групи: 1) Демография; 2) Регионално развитие и управление на човешките
ресурси; 3) Образование; 4) Икономика и туризъм; 5) Урбанизация; 6) Редакционни
статии. Формулировката на тематичните групи е твърде обща, би било по-добре те да
се формулират по отношение на конкретните приноси на публикациите. Например в
група демография приносите може да се формулират като миграции и демографски
процеси. Същността на самите приноси също би могла да се представи по-ясно. Не
мога да приема като научен принос представеното в група 6 тъй като редакционните
статии имат обобщаваш характер и не съдържат оригинални научни резултати. Найубедителни са приносите в областта на регионалното развитие, като следва да се
отбележат разработките свързани с изясняването на взаимовръзките между

регионалните аспекти на демографските и екологичните проблеми през призмата на
устойчивото развитие.
Критични бележки и препоръки
Научните постижения на кандидата са публикуван основно в издания от научни
форуми и в списания, които нямат импакт фактор и не са индексирани в световните
бази данни Scopus и Web of Science. Позволявам си да препоръчам в бъдещата си
работа да насочи публикуването на научните си постижения към такива списания,
което ще даде възможност за разпространение на приносите му сред световната научна
общност и ще разшири кръга на цитиращите автори.
Заключение
Анализът на научно-изследователската дейност показват, че кандидатът има
натрупан сериозен научен и научно-практически материал, представен в голям брой
разнообразни по тематика публикации в областта на демографията, регионалното
развитие и географското образование. Представените материали по конкурса доказват
ясно компетентността на кандидата в областта на научната специалност по обявения
конкурс. Познавам лично Климент Найденов като компетентен учен и способен
организатор в администрирането на научната дейност. На основание на направените
констатации и в съответствие с установените нормативни изисквания, процедурни
правила и критерии за заемане на академични длъжности давам положителна оценка на
кандидатстващият в конкурса доц. д-р Климент Минев Найденов. Ще гласувам за това
той да заеме академичната длъжност „Професор” в СУ „Св. Климент Охридски“ по
професионалното направление на обявения конкурс.
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