
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, 

 

относно дисертационен труд на Калина Димитрова Милкова на тема: 

„Географски анализ на преките чуждестранни инвестиции в 

България в контекста на регионалното развитие“ 

за получаване на образователната и научна степен „ДОКТОР”, 

професионално направление: 4.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА (ИКОНОМИЧЕСКА 

И СОЦИАЛНА ГЕОГРАФИЯ) 

 

1. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА 

Калина Димитрова Милкова е докторант на самостоятелна подготовка 

към катедра „Социално-икономическа география“ при Геолого-географския 

факултет на СУ “Св. Климент Охридски“. 

Родена е на 11. 08. 1959 г.  През 1977 г. завършва средно образование във 

Втора гимназия „Н. Й. Вапцаров“, гр. Шумен.   

Висшето си образование завършва в Геолого-географския факултет на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1981 г., специалност 

География (География на стопанските отрасли и комплекси).   

В периода 1981-1982 г. работи като учител в Първа гимназия, гр. Варна. 

От 1982 до 1988 г. е учител по география във Втора математическа гимназия, 

гр. Варна. 

През 1988 г. печели конкурс за асистент в Икономически университет – 

Варна, където работи до 1992 г. 

От 1992 г. до 1994 г. е асистент по социално-икономическа география в 

едноименната катедра на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент 



Охридски“. В периода 1992-1999 г. е старши асистент, а от 1999 г. е главен 

асистент. 

Води занятия (лекции и семинарни упражнения) на студентите от 

специалностите „География“, „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика“ 

по дисциплините „Социално-икономическа география на България“, 

„Регионална социално-икономическа география на България“, „Основи на 

териториалната организация на стопанството“,  „Методика на изследванията 

на регионалното развитие“, „Екологоустойчиво развитие“, „Райони и 

райониране на България“, „Регионално развитие и управление“, „Социално-

икономическа среда за развитие на туризма“. 

Научният й ангажимент към разработваната проблематика е 

официализиран с положителни оценки по отношение на изискуемите от 

закона процедурни действия – докторантски минимуми и изпити. 

Интересите й към регионалната и социално-икономическата география, 

регионалното устройство и развитие са свързани както с дълготрайно 

занимание в тези области, така и с публикационна дейност, легитимираща 

резултатите от изследванията. 

Калина Милкова владее писмено и говоримо руски и немски език. 

 

2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА 

По процедурата за защитата на дисертационния труд са представени 

изискуемите документи съгласно ЗРАСРБ и Правилника на СУ: 

дисертационен труд; автореферат; заповеди, регламентиращи всички етапи по 

законосъобразността на процедурата; протоколи от съответните заседания; 

заповед за определяне на състава на научното жури, заповед, регламентираща 

датата на заключителното заседание на журито. 



Считам, че са спазени всички изисквания на ЗРАСРБ относно 

легитимността на процедурата. 

 

3. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТСКИЯ ТРУД 

Общият обем на представения труд е 223 стр., в т.ч. 52 фигури 

(диаграми, графики и карти), 7 таблици и 20 приложения. 

 Библиографската справка включва 128 източника на български и други 

езици.  

Авторефератът в обем от 33 стр. Отразява същността на изследването и е 

коректна редукция на съдържанието му. 

Структурата на дисертацията включва обща характеристика на труда, 3 

глави и заключение. 

В обемно отношение съществува баланс, продиктуван както от 

изискванията за представяне на подобен академичен труд, така и от 

актуалната научна съдържателност на изискванията към него. 

Уводът обосновава актуалността на изследването. Акцентира се върху 

обстоятелството, че динамиката на преките чуждестранни инвестиции е 

своеобразен синтез от развитието на интеграционните процеси в 

съвременната наука и в обществените практики. 

Заявено е намерение за проследяване на териториалната диференциация 

и „дешифрирането“ на пространствените „отпечатъци“ от миграцията на 

чужди капитали. 

Отразени са обекта и предмета на изследването. Като основна цел е 

изведено открояването на закономерности и зависимости между процесите на 

инвестиране и пространствената организация на териториалните системи, 

извършено чрез географски анализ на динамиката на чуждестранните 

инвестиции у нас през призмата на регионалното развитие. 



 Аргументирано и научно-логично са редоположени задачите, т. е. 

стъпките, чрез извървяването на които заявените намерения за достигане на 

крайни резултати имат съответна академична обосновка. 

Предложени са както класически, така и иновативни научно-

изследователски методи, които в хода на изследването изиграват своята роля 

за достигане до обективни научни заключения. Приложена е авторска 

методика за комплексна оценка на инвестиционния потенциал на базата на 

индекс, позволяващ извършването на типологизация на областите в България. 

В първа глава, която по същество е теоретико-методологична база на 

изследването, Калина Милкова прави опит да акцентира върху теориите за 

движение на чуждестранните капитали и мястото на външните инвестиции в 

моделите за регионално развитие.   

От позицията на днешното време е акцентирано върху понятийно-

терминологичния апарат.  

Въз основа на теоретични постановки са направени анализи и 

констатации, аргументиращи научния характер на изследването. 

Глава втора е посветена на историко-географски анализ на 

чуждестранното инвестиране в България.  

В ретроспективен план през призмата на личен коментар е проследена 

динамиката на процеса през отделните обществено-икономически етапи, 

неговото социално-икономическо зараждане, развитие, „география“ и 

управление. Направените изводи коректно отразяват същността на 

икономогеографския анализ. 

В трета глава  е извършен регионален анализ на съвременните 

чуждестранни инвестиции в България и по административни области. 

Типологията им според индекс за инвестиционен потенциал има практико-



приложен характер. На основата му е направена типологизацията, която дава 

обективна пространствена картина на инвестиционните процеси в България.  

Разработени са областни инвестиционни модели и регионални сценарии. 

Предложен е подход към регионален инвестиционен маркетинг в контекста 

на регионалното развитие и политика. 

Заключението отразява основните резултати от извършеното 

изследване. 

Абстрахирайки се от прекаленото присъствие на „чист“ икономически, 

правен и административен текст за сметка на икономогеографския, считаме, 

че основните задачи, заявени в увода, са изпълнени. За това спомагат 

прецизно изработените приложения, които или подкрепят определени тези в 

дисертационния труд, или съвсем убедително ги заместват.  

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 Приемам автосправката за научните приноси на дисертационния 

труд.  

Отделям специално внимание на обстоятелството, че е разработен 

авторски методологичен подход и индекс за оценка на инвестиционен 

потенциал, който е приложен в типологизацията на административните 

области в България.  

Особено приложно значение има създаването на областни 

инвестиционни модели, отразяващи различните локализационни стереотипи в 

чуждестранното инвестиране и влиянието им върху регионалното развитие. 

 

5. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ 

Апробацията на дисертационния труд на Калина Милкова включва 

автореферат и три научни публикации, от които две самостоятелни (в 



Годишник на СУ), и една в съавторство (в тематичен научен сборник). Те 

отразяват част от основните научни достижения на докторанта 

Участието на Калина Милкова в научни форуми и публикациите по 

темата на дисертационния й труд отговарят на изискванията за реализиране 

на процедурата по придобиване на образователната и научна степен “доктор”. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на предоставената документация, както и въз основа на 

личните ми впечатления и заключения относно стойността на научната 

дейност на докторанта, аргументирани с предоставения труд на тема  

„Географски анализ на преките чуждестранни инвестиции в България в 

контекста на регионалното развитие“ предлагам на уважаемото научно жури 

да гласува положително “ЗА” присъждане на образователната и научна 

степен “ДОКТОР” на Калина Димитрова Милкова. 

 

                                                

30. 01. 2016                                                      

                                                              Проф. д-р Атанас Дерменджиев  

 

 


