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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Иван Гатев Марков, 

 

член на научното жури, съгласно заповед № РД-16-070/10.07.2020г. на Ректора на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”,  по конкурс за 

академична длъжност „доцент"  

Научна област 4.Природни науки, математика и информатика, Професионално 

направление 4.4. Науки за земята, Научна специалност - Икономическа и социална 

география, за нуждите на катедра “География, регионално развитие и туризъм“ 

обявен в ДВ бр. 20/10.03.2020 г.,   с кандидат: 

 

 д-р, ВЕСЕЛИН  ПЕНЧЕВ  ПЕТКОВ 

 

   

        По обявения от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, конкурс 

за доцент в  научна област - 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление - 4.4. Науки за земята, научна специалност Икономическа и 

социална география, обявен в ДВ бр. 20/10.03.2020 г., документи за участие са подадени от 

един кандидат -   д-р  Веселин Пенчев Петков– доктор   по  3.4. Социални дейности.  

       Представените документи за участие в конкурса (опис от 15 документа подписан от 

кандидата) отговарят на изискванията на Чл. 52. (3) от Правилника за приложение на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

Данни за кандидата. 

 

Веселин Пенчев Петков е роден на 6 март 1990 г. в град Шумен. През 2014 г. завършва 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, сп. „География и биология“, ОКС 

бакалавър. През 2015 г. завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, сп. „Културен 

туризъм“, ОКС, „Магистър, а през 2016 г. получава и ОКС „Магистър“ по „География и 

интерактивно образование“ в ШУ „Епископ Константин Преславски”. От 2014 - 2016 г. е 

учител по география. От 2016-2020г. е асистент по икономическа география в ШУ „Еп. 
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Константин Преславски“. От м. февруари 2020 г.  е назначен на академичната длъжност 

„Преподавател“- продължава. 

     През 2019 г. получава ОНС „доктор” по Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (социални дейности), със защитен дисертационен труд на 

тема: „ Социокултурни аспекти на културния туризъм в Шуменска област“, диплома № Д-

202/19.09.2019 г. 

Д-р Веселин Петков води семинарни и лабораторни упражнения в бакалавърски курс на 

обучение (в спец. „География и биология”, „История и география”, „География и 

регионална политика”, Икономика) по 12 дисциплини. През  2018 и 2019 г. води курс 

лекции в Университет Порто, Португалия (по програма Еразъм+). Д-р Петков  е участвал 

като член на екипи в разработване на  един международен, седем национални и 12 

университетски проекта. Преминал е специализации, за което има получени 5 

сертификата. 

     За участие в конкурса  д-р   Веселин Пенчев Петков е представила 34 

публикации, които не повтарят представените за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор". Преобладават колективните публикации на 

кандидата – 26 /76,4%/. От тях публикациите в световна база данни и др. индексирани 

платформи са общо 12. От общия брой на публикациите 12 / 35%/ са в световна база данни 

Web & Science и др. издания с Scientific Journal Impact Factor, Cosmos Impact Factor, 

Eurasian Scientific Journal Index, Scholar Article Impact Factor.  Останалите 21 публикации 

/61,7%/ са публикувани в неиндексирани издания, като 10  от тях са публикации в резултат 

на изнесени доклади в национални и международни форуми. Значителна част от научната 

продукция на д-р Веселин Пенчев Петков - 35,3% е на английски и други чужди езици, 

като 17  /50%/ от тях са публикувани в чужбина. От всички предложени публикации 10 са 

публикувани в чужди издания. 

Общи критерии за допустимост 

Критериите за допустимост  съгласно чл. 24 от Закона за развитието на АС в Република 

България и  Чл.53 от правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за приложение на 

ЗРАСРБ  в ШУ „ Епископ Константин Преславски“. 

 

Кандидатите да са придобили ОНС „доктор“ 

  Кандидатът допуснат за участие в конкурса притежава ОНС „доктор“ по 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални 

дейности)“. Защитеният докторат е на тема: „Социокултурни аспекти на културния 

туризъм в Шуменска област“, диплома № Д-202/19.09.2019 г ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. 

Не по-малко от две години кандидатите да са заемали академичната 

длъжност„ асистент“, или да са били преподаватели, включително хонорувани и в 

друго висше училище или научна организация. 
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От 2016-2020 г. д-р   Веселин Пенчев Петков е асистент по икономическа география в 

катедра“ География, регионално развитие и туризъм“ в  ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. От м. февруари 2020 г.  е назначен на академичната длъжност 

„Преподавател“ в същата катедра – продължава.  

Кандидатите да са публикували монографичен  труд  или равностойни публикации 

(не п0-малко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световно 

известни бази данни с научна информация които не повтарят представените за 

придобивани за ОНС „ доктор“. 

Д-р   Веселин Пенчев Петков е представил монографичен труд: Петков. В., М. 

Пенерлиев, География на населението, селищата и регионите в България, изд. 

Инкома Шумен, 2020, ISBN: 978-954-452-060-1 

 

Съответствие със задължителните минимални национални изискванията по чл. 26, 

ал. 2 и 3, съответно по чл. 26, ал. 5 от ЗРАСРБ за заемане на академичната дейност 

„доцент" 

 За участие в конкурса кандидатът е предоставил подписан Списък на 

публикациите, Списък на цитиранията с подпис на кандидата, 

както и Справка за изпълнение на минималните изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“, съобразно нормативните документи. Анализът на 

посочените документи установи следното: Съгласно приложената справка от кандидата за 

съответствие с минималните изисквания се установява тяхното изпълнение по 

показателите от група А и група В. Кандидатът притежава ОНС „доктор" 

(група А), за което му се присъждат 50 точки. В група В кандидата представя – 

Хабилитационен труд /монографичен труд/ – 50 точки. От група Г т.6 е представен 

монографичен труд: Петков. В., Културен туризъм, туристи, дестинации в България, изд. 

Инкома Шумен, 2020, ISBN: 978-954-452-061-8 - 30 точки. По т.7 кандидатът е представил 

научни публикации  в издания, които са реферирани в  световно известни бази данни с 

научна информация , една публикация в съавторство - Penerliev, Milen y Petkov, Veselin. 

The Bulgarian Natural and Cultural Heritage under the aegis of UNESCO. Organization and 

functionality. Revista Inclusiones Vol: 6 num Especial (2019): 29-42. Santiago, Chile, ISSN 

0719-4706, (indexing: Web of Science/ – 20 точки По т.8 Научна публикация в нереферирани 

списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове са представени 21 

публикации - 376 точки. За група Г общо – 426 точки 

В група Д по т. 10 - Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и 

колективни томове (x 5 т. за цитат). Кандидатът представя  едно цитиране на публикация:  

Penerliev, M. V. Petkov, The Bulgarian natural and cultural heritage under the aegis of 

UNESCO. Organization and functionality, Revista inclusions, vol.6, num. Especial, 2019, p.29-

42, Santiago, Chile, ISSN 0719-4706 – 5 т.  По т.11. Цитирания в монографии и колективни 

томове с научно рецензиране  - четири цитирания - 12 т.   По т. 12. Цитирания или 
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рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране, Кандидатът представя  21 

цитирания на публикации – 42 т. 

Общо за група Д   59 точки 

Табл. 1 Съотношение между изискуемите и изпълнените  от кандидата точки по групи показатели  

 

     Анализът показва че д-р Петков е  изпълнил минималните изисквания по всички 

показатели  като в група Д има девет точки над минималните изискуеми а  в показател Г 

достига  / 213%/и 63% като цяло. 

 Научни приноси на кандидата 

Анализът на публикационната активност  и справката за научните приноси на д-р Петков 

ни дава основание да ги систематизираме в три тематични направления. 

  География на населението и селищата  -  публикации 2, 9, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 

30, 32, 34 по приложения списък; 

 География на туризма  - 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 31; 

 Културна география и др. - 18, 26, 28, 6, 7, 12, 13, 14, 21, 27, 33 ;  

     С най-висока научна и приложна стойност според нас е монографичното изследване 

„География на населението, селищата и регионите в България”. Изследването има 

комплексен характер и се състои от три части. В отделни раздели в първа част се 

разглеждат проблеми на населението и селищата в България. Втора част в хронологичен 

план  се разглежда развитието на теоретични постановки в районообразуването и различни 

типове модели на райони в географското пространство на страната.   В  Третата част 

авторът се насочва  на някои проблеми като (обезлюдяване, презастрояване, стопански 

упадък) в  определени региони и предлага подходи за решаването им.  

    В областта на географията на населението и селищата акцент се поставя върху 

изследването на дискусионен проблем какъвто са  селските територии в България. На 

регионален принцип се изследват тези в област Шумен, Добруджа, планина Беласица, 

поречието на река Камчия и др. територии. Анализира се процеса на депопулация чрез 

използване най-вече на индексът на обезлюдяване. Проучва се социалната инфраструктура 

(здравни, учебни заведения) и  

Група от 

показатели 
Съдържание 

Изисквани точки 

за  АД „ Доцент“ 

Изпълнение 

от кандидата 

А Показател 1 50 50 

В Показатели 3 и 4 100 100 

Г Сума от показателите от 5 до 9 200 426 

Д Сума от показателите от 10 до 12 

 
50 

59 

 

Общо  400 635 
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влиянието им от процесите на депопулация. В някои от публикациите се анализират етно-

религиозни процеси в конкретни територии (Добруджа, област Шумен и др.). Макар и не в 

тази група, определени публикации дават конкретни насоки за провеждане на теренни 

изследвания в селищата на страната. Една от публикациите, след продължителен процес на 

рецензиране беше публикувана в престижното списание GEО. 

   Второто направление География на туризма.  Изследват се  основни туристически 

ресурси, както  и пространствената   локализация и концентрация на настанителната база.  

В отделни  публикации  използвайки икономически показатели на   настанителната база  

се правят опит за разкриване на териториални съчетания най-вече на  алтернативни видове 

туризъм. Част от публикациите в това направление  изследват общи тенденции в 

развитието на отделни видове туризъм (селски, културен, фестивален, кулинарен и т.н.).  

Монографията „Културен туризъм, туристи, дестинации в България”, изцяло 

изследват проблеми на туристическата дейност.  Разглеждат се  проблемите на тази 

икономически сектор през призмата на пространствено - времевите вектори на неговото 

функциониране.  Според автора използването на типично географски методи, подходи и 

прийоми (в частност от културната география) в туристическата индустрия дават повече 

основания за успех при планирането, управлението и прогнозирането на туристическите 

места. Изследват се тенденции, влияещи върху поведението на туристите, направен е 

социокултурен профил на туристите). В първа част  се систематизират  основни понятия и 

дефиниции свързани с културния туризъм. Втора част се показва общия профил на 

туристите и също така социокултурния профил на туристите практикуващи културен 

туризъм в област Шумен. В трета част се разглеждат туристически дестинации в България. 

       Третото направление Културна география и др. Тематичното разпределение 

включва публикации  свързани с  география на потреблението, география на конфликтите, 

география на масовата култура и т.н. В  отделни  публикации се изследват теоретичните 

постановки на  културният ландшафт,   като социокултурен феномен в детерминирането 

на туристическите представи, локация и развитие. Част от публикациите в третата група 

третират общо научни проблеми на социалната и културна география. Статията Current 

Scientific and Educational Problems of Social Geography in Bulgaria (публикувана в Индия) 

дава обобщени трактовки на социалната география и нейното векторно развитие в научен 

и методически аспект.  

      В синтезиран вид приносните  на д-р Петков в представените публикации могат 

да бъдат формулирани така: 

     -  Изведени са проблемите в селските територии на България чрез прилагане на 

регионалния анализ. Дават се възможни алтернативи за развитието им; 

  -  Извършени  са задълбочени селищни и демографски проучвания върху селските 

територии  на Добруджа; 

  -    Чрез използване на подходящи методи са ранжирани  по-голяма част от селищата в 

изследваните територии по степен на  обезлюдяване и е надградена  схемата за съотнасяне 

на селищата в различни качествени групи според степента им на депопулация; 
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 -    Изследва се   пространствената организация на туризма в отделни части от територията 

на България. Чрез система от методи се разкриват териториалните различия и  

неравновесния. 

 -  Чрез използване на анкетния метод и метода на сегментирането се определи 

социокултурния  профил на туриста практикуващ културен туризъм в област Шумен. 

 -  Чрез метода на анкетното  проучване е изграден профил на българския  и 

чуждестранния турист практикуващ културен туризъм в област Шумен. 

 -  Извършен е сравнителен анализ  между профил на туриста в България и профил на 

туриста в област Шумен практикуващи културен туризъм, като резултатите са 

предоставени на туроператори от гр. Шумен. 

        Кандидата показва  много добра  теоретична компетентност в областта на 

съвременните изследвания в икономическата и социална география и регионалното 

развитие, в частност, проблемите на селските територии  на пространствената организация 

на туризма и разработване профил на туриста практикуващ културен туризъм. 

 Препоръки 

- В бъдеще  д-р  Петков  да насочи усилията да  систематизира научните си  

изследвания и ги представи  под формата на  учебници и учебни помагала  чрез 

които те да станат достъпни за по-широка  академична общност  и студенти, а също 

и в практиката; 

- Да промени съотношението колективни/самостоятелни публикации в полза на 

самостоятелните; 

Заключение  

Анализът  от прегледа на  документите по конкурса, справките за 

изпълнение на минималните изисквания и за оригиналните научни 

приноси ми дава основание да изразя изцяло положително отношение 

(ДА) по кандидатурата  на   д-р Веселин Пенчев Петков  за получаване на 

академичната длъжност „ Доцент ” в Научна област  4. Природни науки, 

математика и информатика, Професионално направление - 4.4. Науки за 

земята, Научна специалност - Икономическа и социална география. 

 

10.08. 2020г.                                                                      РЕЦЕНЗЕНТ:  

Велико Търново                                                                 ( Проф. д-р Иван Марков) 

 


