СТАНОВИЩЕ
на проф. д-р Румен Христов Янков, член на научно жури в конкурс за
Доцент oт област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (Социална
и икономическа география)
1. Данни за конкурса.
Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 51/27.06.2017 г. за
нуждите на катедра Социално-икономическа география от ГГФ на СУ „Св.
Климент Охридски“.
В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” документи
е подал един кандидат – гл. ас. д-р Калинка Димитрова Милкова. Журито е
назначено със Заповед на Ректора на Софийски университет. Спазени са
процедурните правила и представените материали от кандидата
съответстват на изискванията на нормативните документи.
Настоящото становище прави оценка на научната, научно-приложната
и преподавателската работа на кандидата Калинка Милкова според
изискванията на ЗРАС в Република България, Правилника за неговото
приложение и ПУРПНСЗАД в СУ „Св. Климент Охридски”.
2. Данни за кандидата.
Kалинка Д. Милкова завършва специалност География (стопански
отрасли и комплекси) в СУ през 1981 г. До 1988 г. работи като учител в гр.
Варна. През същата година, след спечелен конкурс, постъпва на работа
като асистент във ВИНС (Икономически университет – Варна). От 1992 г.
досега кандидатът е преподавател в Софийски университет, съотв.,
асистент по социално-икономическа география, ст. асистент (от 1994 г.) и
гл. асистент (от 1999 г.).
През 2016 г. Калинка Милкова успешно защитава дисертационен труд
на тема „Географски анализ на преките чуждестранни инвестиции в
България в контекста на регионалното развитие“ и получава образователна
и научна степен „доктор“.
Кандидатът владее и използва в работата си руски и немски език.
3. Научни трудове и приноси.
Списъкът на научната продукция на гл. ас. д-р К. Милкова,
представен за участие в конкурса, включва две монографии, две студии,
шест статии и 14 доклада, изнесени на научни форуми и публикувани в
сборници. Те свидетелстват за устойчиви и задълбочени научни интереси
към проблемите на регионалната и социално-икономическата география.

Връх в досегашното научно творчество на кандидата са монографичните
изследвания „Природно-обществени райони/региони – теоретични фокуси
и географски идентичности в България“ (2017 г.) и „Пространствени
социално-икономически и инвестиционни модели в ЕС и България в
дискурса на регионалното развитие“ (в съавторство с Хр. Доков).
В първата е направен сериозен опит за регионален синтез на
природния и обществен компонент, съдържащи се в културноландшафтното многообразие на регионите и спецификата на
териториалната организация на обществения живот. Втората монография
съсредоточава вниманието върху инвестиционните потоци, в т.ч.
чуждестранните инвестиции, в контекста на състоянието и целите пред
регионалното развитие на страната.
Приносният характер на научните трудове на Калинка Милкова
проличава в няколко направления. Съществени в научно-теоретичен план
са авторските интерпретации на района като културен ландшафт с
комплементарни свойства, както и изследователско приложение на
различни регионални дискурси – стопански, туристически, културни,
информационно-управленски и др.
Приложението на културно-ландшафтоведския подход e разширяващ
научно-методически принос в общественогеографското райониране на
България. Предложена е оригинална схема от природно-обществени
(„географски“ в терминологията на автора) райони, културно-ландшафтни
зони и локации.
Научно-приложните приноси са вързани с изследванията на кандидата
на пространствените модели на движението на външни капитали,
регионалния инвестиционен потенциал и типология на инвестициите в
областите, локализационното поведение на стопанските субекти, и др. На
тази основа се обосновава необходимостта от диференцирана регионална
политика и са направени конкретни предложения за всеки отделен тип
областни модели и локации на външни капитали.
Приложна насоченост към сферите на местното и регионалното
развитие, както и към преподаването във висшето училище имат темите за
териториална справедливост, пространствения образ и регионалната
идентичност. Калинка Д. Милкова участва в разработването и
реализацията на научно-изследователски проекти в СУ.
Представената научна дейност удовлетворява напълно изискванията
за хабилитация.
4. Преподавателска работа.
Кандидатът води учебни занятия дисциплините: Социално-икономическа
Регионална
социално-икономическа
Екологоустойчиво развитие, Райони и

лекции и упражнения по
география на България,
география на България,
райониране на България,

Регионално развитие и управление, Социално- икономическа среда за
развитие на туризма, Регионален анализ на стопанството, Регионална и
градска икономика, Методология на регионалното развитие, Териториален
маркетинг, Регионално развитие и местни идентичности. Курсовете са в
бакалавърската степен - специалностите „География“, „Туризъм“ и
„Регионално развитие и политика“, както и в магистърската степен специалности „Регионално развитие и управление“ и „Управление на
човешките ресурси“. Учебната натовареност надвишава изискваното за
заемане на академичната длъжност.
В допълнение, К. Милкова провежда учебни практики студентите от
специалност „География“, ръководила е успешно защитили дипломанти от
магистърска програма Регионално развитие и управление, и е академичен
наставник по студентски програми и стажове към МОН.
Ангажираността на Калинка Милкова към въпросите на географското
образование проличава и от авторското участие в написването на повече от
двадесет учебници и учебни помагала за средното училище.
5. Заключение.
Споделям
положителните
оценки
в
колегиума относно
професионалните и личностните качества на гл. ас. д-р К. Милкова.
Научноизследователската и научно-преподавателска работа на кандидата,
и постиженията в тези насоки, отговарят на законовите и допълнителните
изисквания за заемане на академичната длъжност.
На база гореизложеното, гласувам убедено със „За“ кандидатурата и
предлагам на уважаемото научно жури да подкрепи гл. ас. д-р Калинка
Димитрова Милкова, като я предложи за заемане на академичната
длъжност „Доцент” в професионално направление 4.4. Науки за Земята
(Социална и икономическа география).

..................................................
(проф. д-р Румен Янков)
Велико Търново
24. 10. 2017 г.

