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С Т А Н О В И Щ Е 

относно 

конкурс  за  академична  длъжност  "доцент"  в  професионално  направление  

4.4. Науки за Земята /Социална и икономическа география/, обявен в СУ „Св. 

Кл. Охридски“, ГГФ, катедра СИГ 
 

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА 

Конкурсът  е  обявен  в  ДВ,  бр.  51 / 27.06.2017  г.  Научното  жури  е  формирано  с 

решение на ФС на ГГФ от 05.07.2017 г. и Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Становището е възложено с решение на Научното жури от 14.09.2017 г. Няма допуснати 

законови нарушения по процедурата на конкурса. 
 

2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Калина Димитрова Милкова. Същият 

отговаря на условията на чл.24(1), чл.27(3) от ЗРАС в Р.България, чл.53(1) от Правилника 

за прилагането му, както и на чл.105 от ПУРПНСЗАД в СУ „Св. Кл. Охридски”.  

Гл. ас. К.Милкова е родена на 11.08.1959 г. в гр. Антоново, област Търговище. През 

1977 г. завършва средно образование във Втора гимназия “Н.Вапцаров”, Шумен. През 

1981 г. се дипломира като магистър по География (Стопански отрасли и комплекси) в 

ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски”. През 2016 г. защитава докторска дисертация на тема 

„Географски анализ на преките чуждестранни инвестиции в България в контекста на 

регионалното развитие“.  

През периода 1981-1988 г. К.Милкова работи като учител в Първа езикова и Втора 

математическа гимназия, Варна. През 1988 г. е назначена за асистент във ВИНС-Варна. 

През 1992 г. К.Милкова става асистент в СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра СИГ. През 

1994 г. е назначена за ст. асистент, а през 1999 г. е повишена в гл. асистент. 
 

 3. НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА КАНДИДАТА 

К.Милкова е автор и съавтор на общо 65 публикации. От тях 30 са с науч-

но-изследователска насоченост – монографии, студии, статии и публикувани доклади от 

конференции (в т. ч. 18 самостоятелни и 12 в съавторство). Значителна част от творчес-

твото на кандидата (35 заглавия) е свързано с издания, предназначени за училищата в 

България (учебници, книги за учителя, учебни тетрадки). 

За целите на конкурса са представени 24 публикации. От тях 2 са монографии (1 

самостоятелна и 1 в съавторство), 2 студии, 6 статии и 16 публикувани доклада на научни 

конференции. Не приемам за отговарящи на условията в конкурса 5 от статиите и док-

ладите, тъй като или пряко кореспондират с дисертационния труд на кандидата, или се 

повтарят в предметно отношение със структурни части от монографиите, или са писани 

преди 1999 г. Припокриване с дисертационния труд на кандидата има и в една от предс-

тавените за хабилитация монографии („Пространствени социално-…), но то е само 

частично, като по-голямата част от текстовете в нея имат оригинален научен характер. 

Буди недоумение фактът, че гл. ас. К.Милкова не представя като основни за кон-

курса внушителен брой свои учебни пособия, разработени в съавторство и предназначени 

за основните и средните училища в България. Сред тях се открояват 4 учебника, одобрени 
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от МОН, много учебни тетрадки, книги за учителя и други учебни помагала. Според мен е 

груба грешка на кандидата всички те да са представени само за сведение като списък със 

заглавия в документацията по конкурса. От тази гледна точка предлагам на колегите от 

уважаемото Научно жури да ги отчетат като важен допълнителен положителен знак при 

оценката на публикационната активност на кандидата.  

Предмет на настоящото становище са 19 публикации (вкл. 12 самостоятелни) – 1 

самостоятелна монография, 1 монография в съавторство, 1 научна студия, 4 научни 

статии (вкл. 1 на английски език) и 14 публикувани доклада на научни конференции (вкл. 

4 на английски език). Налице е оптимален баланс между публикации на български и на 

английски език, между публикации във водещи български географски периодични из-

дания и отпечатани доклади, между доклади, изнесени на национални и на международни 

конференции.  

В тематично отношение публикациите на кандидата могат да бъдат условно разде-

лени в две основни научни изследователски направления: 

- теоретични и приложни аспекти на социално-икономическата / социалната ге-

ография. Към тях се отнасят 7 от научните статии и публикувани доклади на гл. ас. 

К.Милкова; 

- теоретични и приложни аспекти на регионалната география. Представени са чрез 

2 монографии, 1 студия, 4 статии и 8 публикувани доклада. С важни приносни моменти 

сред тях са опитите за комплексно природно-обществено райониране на България, ико-

нографските изследвания и прагматичното обвързване на териториалната идентичност с 

териториалната ефективност и справедливост. 

Условно общият обем на отговарящите на условията на конкурса авторски научни 

публикации е еквивалентен на около 660 стандартни страници (при сумирането с приб-

лижение са отчетени както сравнителният обем на представените текстове, така и 

относителното дялово участие в колективни публикации). 

С най-голяма научно-изследователска стойност се откроява самостоятелната мо-

нография „Природно-обществени райони / региони в България. Теоретични фокуси и 

географски идентичности“. С нея кандидатът възстановява една прекъсната през пос-

ледните десетилетия важна научна географска дискусия за същността и значимостта на 

природно-социалните системи и тяхната индикативна значимост за регионалното раз-

витие и политика. Приемам този труд като основен за хабилитацията на гл. ас. Милкова. 

Обемът му (около 360 стандартни страници) е над 55 % от обема на общо разглежданите в 

това становище публикации.  

Отделно кандидатът декларира участие в 6 научни проекта към ФНИ на СУ „Св. 

Климент Охридски“.  

В обобщен вид научните приноси в творчеството на гл. ас. К.Милкова могат да бъ-

дат формулирани по следния начин – „Теоретично обогатяване на комплексното геог-

рафско райониране с предложен оригинален обективен модел на природно-обществени 

райони/региони в България. Пряко тематично обвързани с тях са модерно представе-

ните   когнитивни / иконографски  аспекти  на  пространствената / териториална / 

регионална идентичност, културния ландшафт, териториалната справедливост, 

ефективност и регионалната политика.  
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В това становище умишлено не откроявам очевидните приноси на кандидата, 

свързани с инвестиционния процес в България, поради предметното им съвпадане с те-

матиката на неотдавна защитената докторска дисертационна теза. Същевременно, като 

отделен и специфичен образователен принос разглеждам публикационната активност на 

кандидата в областта на училищното образование. 

Като основен недостатък в изследователската дейност и научното творчество на 

кандидата трябва да се изтъкне, преди всичко, ниската степен на инициативност за пуб-

ликации в реномирани международни географски издания. Пряко с това до голяма степен 

кореспондира изключително малкият брой цитирания на негови трудове. 
 

4. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

Гл. ас. К.Милкова има 25-годишен преподавателски стаж в ГГФ на СУ „Св. 

Кл. Охридски”. Преподаваните от нея дисциплини са в пряко съответствие с наи-

менованието на обявения доцентски конкурс. 

К.Милкова е уважаван от своите колеги и студенти университетски препода-

вател. Аудиторната ѝ заетост е почти 3 пъти по-голяма от изискуемия минимален 

норматив, приет в Университета. Специално внимание трябва да се обърне на 

дългогодишния ѝ опит при провеждането на учебни практики, чрез които ефек-

тивно успява да повиши образователното ниво на студентите по Социал-

но-икономическа география на България. 

Кандидатът е научен ръководител на десетки дипломни работи на студенти, 

както и на редица стажантски програми по линия на ЕС. 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спазените процедурни условия на конкурса, посочените научни приноси и 

качества на кандидата като преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“ дават основание 

да предложа на уважаемите членове на Научното жури да гласуват за това гл. ас. 

д-р Калина Димитрова Милкова да заеме академична длъжност “доцент”.  

 

 

София, 28. 10. 2017 г. 

 Изготвил становището:   

 

 проф. д-р Марин Русев, катедра Регионална и 

  политическа география, Геолого-географски факултет,    

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 

 

 


