
        СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

                                                                                              До Председателя на Научно жури при  

                                                                Геолого-Географски факултет – доц. д-р Г. Бърдаров 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

      от проф. д-р Нено Ст. Димов – член на научното жури по  

обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по „Социално-

икономическа география“ в ДВ Бр. 51/27.06.2017 г.  

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика  

Професионално направление: 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална 

география).  

Конкурсът е заявен от СУ „Св. Кл. Охридски“, ГГФ, катедра „Социално-

икономическа география“, публикуван в ДВ бр.51 от 27.06.2017 год. По обявения 

конкурс са подадени документи от един кандидат – гл. асист. д-р Калинка Димитрова 

Милкова.  

 Уважаеми Г-н Председател, Уважаеми членове на научното жури, 

 Процедурата по обявения конкурс за заемане на академичната длъжност 

„Доцент“ към катедра „Социално-икономическа география“ при ГГФ е в съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ/ДВ. бр. 38 от 21.05.2010 г. Кандидатът – Калинка Милкова е 

представила задължителната документация (общо 11 документа), които отговарят на 

законовите изисквания.  

1. Калинка Милкова е завършила средно образование в Шумен, а висше в 

ГГФ при Софийския Университет, профил икономическа география. От 1981 до 1988 г. 

работи като учител по география във Варна. След успешно положен конкурсен изпит е 

избрана за асистент в катедра „Международен туризъм“ при Икономическия 

университет гр. Варна. От 1992 г. е назначена за редовен асистент в катедра „Социално-

икономическа география“ на ГГФ при СУ „Св. Кл. Охридски“, където е на 

преподавателска работа до сега. През 2016 г. успешно защитава дисертационен труд на 

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

на регионалното развитие” (приложена е диплома за придобита научна степен № 2016-

17/29.02.2016 г. издадена от СУ „Св.Кл. Охридски”). Представеният списък на научните 

трудове от кандидата съдържа 2 монографии, 2 научни студии, 6 статии и 14 научни 

доклада. Те са публикувани и съдържанието им съответства на професионалното 

направление на конкурса. Известно ми е, че Калинка Милкова има немалко публикации 
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– учебници и учебни помагала по география и икономика за прогимназиалния и 

гимназиалния курс на българското училище. Целесъобразно е те да бъдат посочени от 

кандидата, за сведение на научното жури. Към приложените справки са списък на 

научните публикации и са показани цитиранията на тези трудове. 

2. В обявения конкурс К. Милкова представя 2 монографии. Първата е 

авторски труд: „Природно-обществени райони/региони в България – теоретични 

фокуси и географски идентичности“ – 2017, ИК Тип-топ прес, С., с. 239 (хабилитационен 

труд в съответствие с чл. 24, ал.3 на ЗРАСРБ), а втората е в съавторство „Пространствени 

социално-икономически и инвестиционни модели в ЕС и България в дискурса на 

регионалното развитие“, 2017, ИК Тип-топ прес, С., с. 167. В съдържателен план втория 

труд представлява разширен и допълнен вариант на дисертационното изследване на К. 

Милкова. 

А. Монографията “Природно-обществени райони/региони в България: 

теоретични фокуси и географски идентичности“ е актуална, с методично и приложно 

съдържание. Тя е разработена „… след продължителни наблюдения върху обучението 

на студентите… и след анализ на резултатите от методическо експериментиране…“ с.9. 

Всъщност монографията е университетски учебник по лекционния курс „Райониране и 

социално-икономически райони в България.  

Б. Структурата на монографията съдържа две части – първата, посветена на 

теоретичните аспекти на природно-общественото райониране, а втората, представя 

географските региони в България. На основата на проведени анкети със студентите, К. 

Милкова констатира „липсата на териториална идентичност“, отсъствието на 

„…екологичният елемент при идентифициране на различните региони…“ от студентите и 

за преодоляване на изведените проблемни зони предлага „… схеми за идентичностите 

на всеки географски регион“. Възприетият подход в известна степен може да се оцени 

като положителен, без да се подценяват новостите в съвременните географски и 

регионални научни трудове, които безусловно трябва да присъстват при подготовката 

на студентите. Фокусът в структурата и съдържанието на монографията е устойчивото 

желание на К. Милкова в търсене на „… креативност на идеите и методите на 

изследване“ (с.18). 

В. Монографичният труд съдържа следните научни приноси:  

Това е нов, съвременен университетски учебник по актуалните проблеми на 

районирането и социално-икономическите райони на България. Положително трябва да 

се оцени и опита да се предложи нов алгоритъм за анализ и оценка на районите 

(регионите) в страната. Освен това К. Милкова показва подчертан интерес към 
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използване на „нови“ понятия при анализа и оценката на георегионите в България. Тя 

достига до важни обобщения, че пространственото райониране е фундаментална и 

интегрална област на географското и регионалното знание и наука. Регионалността е 

универсална реалност, която е теоретична основа на съвременната географска и 

регионална наука. В този смисъл правилно се достига до извода за липсата на 

принципни и логични различия между категориите „район“ и „регион“. Споделям част 

от дефинираните научни приноси на кандидата – 1, 3 и 4. 

Г. Наред с това, някои от обясненията в монографията не са завършени. 

Например, като общ елемент в алгоритъма за анализ на районите се въвежда 

„Инвестиционни областни модели“, които следва да разкрият спецификата на 

инвестиционния процес, а не само в кое селище на района са открити български или 

чуждестранни фирми (с. 105,с. 132, с.156). Непълни са обобщенията в авторската 

справка за научните приноси отнасящи се до тезата за „регионът като умален модел на 

държавата“ и представите за региона като „нееднородно пространствено образувание с 

териториални неравенства и асиметрии, с различни типове териториална организация и 

самоорганизация на обществото“. Според нас, управлението на районите (секторни и 

интегрални) следва да се основава на динамиката на районната ефективност.  

   3. Книгата в съавторство „Пространствени социално-икономически и 

инвестиционни модели в ЕС и България в дискурса на регионалното развитие“ е 

оригинално и задълбочено научно изследване. В него К. Милкова допълва и разширява 

научните приноси в областта на динамиката и устойчивостта на преките чуждестранни 

инвестиции. Чрез измерване на индекса за инвестиционен потенциал е извършена 

оригинална типология на административно-териториални единици в България (на 

регионално, областно равнище).  

  4. Научни студии, статии и доклади.                      

 Представените студии са пряко свързани с професионалното направление на 

обявения конкурс. В едната е извършен хронологичен анализ на преките чуждестранни 

инвестиции в България за голям период от време (110 години), като е предложена 

авторска периодизация на изследвания процес, установени и интерпретирани са 

спецификите на локализация на чуждестранните инвестиции през отделните етапи и са 

обобщени важни, с практическа насоченост тенденции. Втората студия съдържа 

авторски географски поглед към еволюцията на съвременните глобални процеси в 

обществото. Актуален е възприетия подход за анализ, при който акцента е поставен 

върху трансформациите на „пространство на местата“ към „пространство на потоците“. 
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Предложен е методичен апарат за измерване на териториалните ефекти от 

глобализацията. 

 К. Милкова представя 20 публикации (публикувани статии и доклади), от които 6  

са на английски език. Два от докладите са отпечатани в научни сборници в Сърбия. 

Тематиката на представените трудове е свързана със социално-икономическата 

география, културната география, местните политики и териториалния маркетинг, някои 

специфични характеристики на географските регионални изследвания в България, за 

приложението на анкетния метод в географските изследвания и за пространствените 

особености при заличаването на населените места в страната. Изследванията са 

актуални, използваната методика е приложена коректно, обобщенията са логични. 

 5. От 1992 г. гл. асист. д-р К. Милкова е университетски преподавател по 

социално-икономическа география на България. Възложени са и лекционни курсове в 

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

които успешно извежда. Възложени са й семинарни занятия в магистърска програма 

„Регионално развитие и управление“. Положителни резултати постига и при 

ръководството на дипломанти. К. Милкова активно участва в организацията и 

провеждането на учебни практики със студентите-бакалаври, при подготовката и 

провеждането на кандидат-студентските изпити, при съставянето на учебни програми. 

Отличава се с оригинални и конструктивни подходи при организацията и управлението 

на процеса на подготовка на кадри с висше образование по трите специалности в ГГФ. 

 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основание на извършения преглед на документацията, постигнатите приноси в 

извършените научни изследвания, както и непосредствените ми впечатления от 

преподавателската и организационната работа в катедра „Социално-икономическа 

география“ съм убеден, че гл. асист. д-р Калинка Димитрова Милкова отговаря на 

законовите изисквания по чл. 29, ал. 1 от ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение. 

Оценката ми е положителна за получаването на академичната длъжност „доцент“ по 

обявения конкурс от катедра „Социално-икономическа география“ в професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география). 

 28.10.2017 г. 

                                                                                                        Проф. д-р Нено Ст. Димов      


