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СТАНОВИЩЕ 

от 

Доц. д-р Биляна Богомилова Борисова, катедра „Ландшафтна екология и 

опазване на природната среда”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”  

по конкурс за „доцент“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята 

(Биогеография и география на почвите), обявен в ДВ бр. 48 от 28.06.2022 г.. 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на решение на Научно жури на 

заседание от 09 септември 2022 г., в съответствие с изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България – ЗРАСРБ, Правилника за приложението 

му (ПП ЗРАСРБ, ДВ от 19.02.2019 г.) Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ (последно изменен и допълнен с решения на Академичния съвет от 

13 юли 2022 г.). 

 

Данни за конкурса и за кандидата 

В обявения от СУ „Св. Кл. Охридски” конкурс за доцент по професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (Биогеография и география на почвите) - ДВ бр. 48 от 

28.06.2022 г, документи за участие са подадени от един кандидат – гл. ас. д-р Борислав 

Григоров Григоров. 

Борислав Григоров е възпитаник на Биологически и на Геолого-географски 

факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски“ с бакалавърска степен в 

хибридната специалност „География и Биология” и професионална квалификация 

„Учител по география и биология“. Придобива магистърска степен в Геолого-географски 

факултет в програма „Физическа география и Ландшафтна екология“ на катедра 

„Ландшафтознание и опазване на природната среда“. В периода 2014-2017 той е редовен 

докторант към същата катедра. Придобива образователна и научна степен „доктор” 

(Биогеография и география на почвите) през 2017 г. и същата година постъпва като 

асистент в катедрата. От 2018 и понастоящем Борислав Григоров е главен асистент в 

катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ на Геолого-географски 

факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.  

От 2013 година усъвършенства практическите си педагогически умения в ЧСУ 

„Увекинд” в София. В качеството си на пост-докторант Борислав Григоров е стипендиант 

на Геолого-географски факултет по ННП „Млади учени и постдокторанти“ за периода 



2018-2020. Резултатите от изследванията му дават основание на Научната комисия на 

ГГФ да отличи д-р Григоров като представител на младите учени на ГГФ в 11-то издание 

на Софийски фестивал на науката и Петдесетата годишнина на Лаборатория за слава. По 

програма Еразъм + от квотата на ГГФ, е гостувал на университети-партньори на СУ от 

Финландия, Германия и Словакия. 

Д-р Григоров е член на Българско географско дружество и на Асоциацията на 

професионалните географи и регионалисти.  

 

Съответствие с минималните национални изисквания за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ 

Изчерпателният преглед на материалите, предоставени за участие в конкурса, 

включително: авторска справка и доказателствен материал към нея, ми дава основание 

да посоча, че кандидатурата на доктор Борислав Григоров отговаря на минималните 

изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“. Справката отразява сума от 

652,68 точки, формирани от резултати в четири групи показатели, спрямо минималните 

изискуеми 400 точки (Правилник за прилагането на ЗРАСРБ на Софийски университет 

„Св.Климент Охридски“).  

Отсъства доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове. 

Спазено е и изискването на ЗРАСРБ по отношение на необходимия трудов стаж.  

  

Изисквания, свързани с научноизследователската дейност на кандидата 

За участие в конкурса за „доцент“ д-р Борислав Григоров е представил 40 

публикации, в т.ч.: 10 публикации в издания с импакт фактор (JCR) или импакт ранг 

(SJR) – 2, от които, в Q2, 4 в Q3 и 4 в Q4; 5 публикации, индексирани и реферирани в 

базите данни WoS и Scopus, но без импакт фактор (JCR) или импакт ранг (SJR); 21 

публикации в нереферирани в световните бази данни WoS и Scopus списания и сборници 

от конференции; 3 глави от книги и учебно-методична книга. 

Самостоятелните разработки са 5, а останалите 35 са в съавторство, като в 26 от 

тях кандидатът е първи автор. Около 92% от научната продукция е на английски език. 

Научните публикации са намерили място в оценявани в научните среди регионални 

списания за направлението на Биологичните науки – Phytocoenologia, Ecologia Balkanica, 

Flora Mediterranea, Acta Botanica Croatica, както и утвърдени в направлението Науки за 

Земята издания като Списание на българското геологическо дружество, Годишник на 

СУ „Св.Климент Охридски“, European Journal of Sustainable Development.  

Представена е справка за цитиранията дава благоприятна перспектива за 

разпознаваемост на Борислав Григоров като изследовател. Общо 9 от посочените 

цитирания се откриват в публикации с импакт фактор, а една – в научно издание 

реферирано в Web of Science или Scopus без импакт фактор или импакт ранг. 

 

Настоящото становище е изготвено след прецизиране на обема на представените 

за конкурса научни трудове на гл.ас. д-р Борислав Григоров, произтичащо от 



обстоятелствата на съавторството с кандидата – това се отнася до В 4.2; Г 8.4, Г 8.7 и Г 

8.12. 

Реализираната научна продукция на д-р Григоров дава основание да се отбележат 

следните обстоятелства и факти, формиращи основата на постигнатите от него 

теоретични и приложни приноси: 

1. Отчетлива последователност в изследователските теми от интерес, 

доминирани от класифициране на растителността въз основа на преки теренни 

наблюдения и идентифициране на хабитатното разнообразие на географски 

единици – същите формират конкретен принос към захранването с нова 

информация на Балканска фитоценологична база данни (В4.1; 4.6; 4.7; 4.9; 

4.10; Г 7.1; Г 8.1; 8.13; 8.17; 8.18; 8.19; 8.20; 8.21; Г 9.1) 

2. Аргументирано приложение на обновени методически подходи за обработка 

на големи обеми от данни (числови методи), свързани с класифициране на 

растителността и на тази база - постигната резултатност в описанието на 

класове растителност на Балканите (В 4.6; 4.9; 4.10) 

3. Задълбочено внимание върху ландшафтната функционалност (Г 8.3; 8.5; 8.6; 

8.14), вкл. чрез  анализ на първични данни за участието на почвите и 

растителността в натрупването на ограничен въглерод, и връзката на тези 

обстоятелства с регулиращите екосистемни услуги (В 4.3; 4.4; 4.5; 4.8; Г 7.2; 

7.3; 7.4; 7.5.; Г 8.10; Г 9.2). 

 

Познавам Борислав Григоров в качеството си на негов преподавател в 

магистърската и докторската програма на обучение в Геолого-географски факултет на 

Софийски университет „Св.Климент Охридски“, а след 2017 година и като негов колега 

в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“. Мога да споделя с 

Журито своите впечатленията за д-р Григоров, като за трудолюбив изследовател, 

притежаващ висока амбиция, любознателност и последователност. Представените в този 

конкурс негови резултати убедително потвърждават впечатленията ми. 

 

 

Заключение 

Кандидатурата на гл.ас. д-р Борислав Григоров отговаря на условията и реда за 

придобиване на академичната длъжност „доцент“, 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 – Борислав Григоров Григоров ДА ЗАЕМЕ академичната 

длъжност „ДОЦЕНТ” в професионалното направление 4.4. Науки за земята, научна 

специалност Биогеография и география на почвите. 

 

 

 

Гр. София                                     Председател на научното жури: 

04.10.2022 г. Доц. д-р Биляна Борисова 
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