СТАНОВИЩЕ
на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев,
член на Научното жури в конкурс за заемане на
академичната длъжност “Доцент”
в научна област 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за Земята (Социална и
икономическа география), обявен в Държавен вестник, бр. 51/27.07.2017 г.,
с. 75, за нуждите на катедра “Социално-икономическа география”,
Геолого-географски факултет, Софийски университет „Св. Климент
Охридски“
1.

Данни за конкурса

Конкурсът за “доцент” по социално-икономическа география е обявен
по предложение на катедра “Социално-икономическа география“ при ГГФ
на СУ „Св. Климент Охридски“ след последователни положителни
решения на Факултетския съвет на ГГФ и Академическия съвет на
Университета. Същият е обнародван в Държавен вестник, бр. 51, 27.07. от
2017 г., с. 75. Документи за конкурса е подал един кандидат – гл. ас. д-р
Калинка Димитрова Милкова.
В

съответствие

със

законовите

държавни

изисквания

и

вътрешноуниверситетските правила и нормативни документи отбелязвам
правното основание за реализиране на процедурата. Формираното научно
жури със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ предопределя
участието ми в настоящия конкурс в качеството на член на същото.
2.

Данни за кандидата

Главен асистент д-р Калинка Димитрова Милкова е родена на 11. 08.
1959 г. През 1977 г. завършва средно образование във Втора гимназия „Н.
Й. Вапцаров“, гр. Шумен.
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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.
През м. февруари 2016 г. й е присъдена образователната и научна
степен „доктор“ по 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална
география) след

успешно защитен дисертационен труд на тема:

„Географски анализ на преките чуждестранни инвестиции в България в
контекста на регионалното развитие“.
Интересите й към регионалната и социално-икономическата
география, регионалното устройство и развитие, и културната география
са свързани както с дълготрайно занимание в тези области, така и с
публикационна дейност, легитимираща резултатите от изследванията.
Д-р Калинка Милкова владее писмено и говоримо руски и немски
език.
3. Научно творчество на кандидата
В конкурса за „доцент“ гл. ас. д-р Калинка Милкова участва с 24
научни публикации, в т. ч. две монографии: „Природно-обществени
райони/региони

в

България.

Теоретични

фокуси

и

географски

идентичности“, С., изд. „Тип-топ прес“, 2017, 240 с., и „Пространствени
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социално-икономически и инвестиционни модели в ЕС и България в
дискурса на регионалното развитие“, С., изд. „Тип-топ прес“ (в
съавторство), 2 самостоятелни студии, 6 статии (от тях 5 самостоятелни),
14 публикувани доклада, в т. ч. 6 самостоятелни.
„Географията“ на изданията, в които са публикациите е балансирана
в тематично и териториално отношение.
Отделно кандидатът отбелязва участие в 6 научноизследователски
проекта към ФНИ – СУ „Св. Климент Охридски“. Тяхната реализация има
значима практико-приложна стойност, което е мерило за компетентност и
професионализъм на участника в конкурса.
Самостоятелният монографичен труд на гл. ас. д-р К. Милкова е
задълбочено авторско изследване, в което се разкриват основни акценти от
теорията на районирането, националната специфика на териториалната
организация

на

обществения

живот

и

културно-ландшафтното

многообразие на регионите в България. Разкрити са пространствените
трансформации в регионите вследствие на промени в природнообществената среда, единството в многообразието на териториите и на
многообразието в единството.
Провокирана от съвременното състояние на икономическата
география гл. ас. д-р Калинка Милкова предлага свои подходи, научни
коментари, анализи и критики, както и варианти за разрешаване на
проблемите.
Монографичният труд е академичен „портрет“ на д-р Милкова.
Възприемам го като водещ сегмент в творческата й биография.
В другия основен труд, написан в съавторство с д-р Христо Доков,
изследователският фокус е поставен върху регионални акценти от теорията
и практиката на процесите конвергенция и движение на преки
чуждестранни инвестиции в контекста на устойчивото развитие. В него е
очертана пространствената специфика на социално-икономическо развитие
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и миграцията на задгранични капитали в териториални системи от
различен

ранг

–

Европа,

България,

административни

области,

интерпретирани през призмата на регионалната, пространствено-времевата
и системната парадигма.
Останалите публикации допълват научно-изследователския облик на
кандидата. Тяхната апробация, както и списъкът на цитиранията, са
аргумент за наличие на научни приноси на изследванията.
4. Научни приноси
Приемам автосправката за научните приноси на гл. ас. д-р Калина
Милкова. 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.
С принос в географията е интересният подход към търсене на
своеобразни регионални фокуси и географски идентичности.
5. Преподавателска дейност
Считам, че тя играе изключителна роля при оценката на кандидата за
„доцент“, тъй като конкурсната длъжност изисква професионално и
активно участие не само в научния, но и в образователния процес.
Представената справка, фиксираща преподавателската ангажираност
на гл. ас. д-р Калина Милкова доказва съпричастността на кандидата в
преподавателския живот на ГГФ.
Аудиторната заетост далеч надхвърля изискуемия норматив. Гл. ас.
д-р Калина Милбкова води занятия (лекции и семинарни упражнения) на
студентите от специалностите „География“, „Туризъм“ и „Регионално
развитие

и

политика“

по

дисциплините „Социално-икономическа
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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“, „Регионално развитие и местни идентичности“ и др.
Впечатляваща е и извънаудиторната дейност, изразяваща се в
участие в катедрени и факултетски инициативи, ръководство на
дипломанти, експертна дейност и пр.
6. Заключение

Като отчитам спазването на всички изисквания по процедурата,
научно-изследователските резултати, преподавателската ангажираност и
компетентност на кандидата, както и въз основа на личните ми
впечатления, си позволявам с пълна убеденост да предложа на членовете
на Научното жури да гласуват положително („ЗА“) присъждане на
академичното звание „ДОЦЕНТ“ на Калинка Димитрова Милкова в
научна област 4.
професионално

Природни науки, математика и информатика,

направление

4.4.

Науки

за

Земята

(социална

и

икономическа география).

26. 10. 2017

Проф. д-р Атанас Дерменджиев
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