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РЕЦЕНЗИЯ   

  

ОТ ПРОФ. Д-Р ИВАН ГАТЕВ  МАРКОВ   

ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“ 

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.4. НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА 

(СОЦИАЛНА ГЕОГРАФИЯ,КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ И РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ),  

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”, 

  ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 41/ 03.06 .2022 Г 

 

По обявения от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 

конкурс за „професор“ в  научна област - 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление - 4.4. Науки за земята, (Социална 

география, културен туризъм и регионално развитие), обявен в ДВ бр. 

41/03.06.2022 г., документи за участие са подадени от един кандидат, доц.  д-р  

Веселин Пенчев Петков. Представените документи за участие в конкурса  

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“. По 

законоустановен път няма констатирано плагиатство. Представени са  

изискуемите  документи по конкурса.  Справката за наукометричните 

показатели на кандидата доц.  д-р  Веселин Пенчев Петков, показва, че  

кандидатът е изпълнил минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 

3 от ЗРАСРБ. От изискуемите за ПН Науки за земята 600 точки, кандидатът е 

постигнал 819,64 точки. Това ми дава основание да приема, че процедурата по 

конкурса е законосъобразна. 
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Данни за кандидата. 

Веселин Пенчев Петков е роден през 1990 г. в град Шумен. През 2014 г. 

завършва Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, сп. 

„География и биология“, ОКС бакалавър. През 2015 г. завършва сп. „Културен 

туризъм“, ОКС, „Магистър,  във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 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. 

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

длъжност „Преподавател“.  

     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.  

 След конкурс от 26.09.2020 г. е назначен    на АД „ доцент“  в ПН 4.4 Науки за 

Земята (Социална и икономическа география) в катедра. “География, 

регионално развитие и туризъм“   на  ШУ „Еп. Константин Преславски”, 

продължава.   През 2020 г. доц. д-р Веселин  Петков е избран  за Зам. Декан по 

кандидатстудентска дейност, акредитация и поддържане на качество на 

обучението и  академичния състав на факултет Природни науки –  ШУ „Еп. 

Константин Преславски”. 

Описание на научните трудове 

 

За участие в конкурса за заемане на академична длъжност „професор” се 

предлагат общо 32 публикации. От тях публикациите в световна база данни и 

др. индексирани платформи са общо 10. От общия брой на публикациите 2 са 

в световна база данни Web & Science Scopus, a др. публикации, 8 на брой в: 
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Scientific Journal Impact Factor, Cosmos Impact Factor, Eurasian Scientific Journal 

Index, Scholar Article Impact Factor, EBSCO и др. Останалите 12 публикации са 

публикувани в неиндексирани издания, като от техния дял 10 са публикации в 

резултат на изнесени доклади в национални и международни форуми и една 

монография. От предложените за участието в конкурса 32 публикации, седем 

са на чужд език. В групата на учебниците и учебните помагала са представени 

6 бр. излезли през последните 2 години и свързани с конкретни учебни 

предмети от учебните планове в преподаваните специалности (списък на 

публикации). Представените публикации за участие в конкурса могат да се 

систематизират в три основни направления: Публикации свързани с изследване 

на Социална, медицинска и културна география, 13 на брой в списъка на 

публикации №№1, 3, 9, 10, 15, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 31, 32;  География на 

Туризма. Културен туризъм №№ 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 29;  Регионално 

развитие и др   №№ 2, 7, 8, 11, 18, 23, 26, 28.1 

    В Монографичното изследване „Културна география“ авторът се стреми да 

даде  по различен  поглед на географското знание, в очакване  и на нов подход 

към регионалните социокултурни и демографски проблеми в света и България.  

Разработена е в няколко тематична аспекта, като в началото автора  отделя 

място на  теоретичните постановки и концепции в културната география, а след 

това последователно разглежда цивилизациите, като част от основният клон в 

тази наука. Авторът прави опит за различен  поглед и върху актуални теми като 

география на потреблението, география на конфликтите, кулинарната 

география, теми свързани със социума, в който живеем и лично докоснати от 

нашите желания, навици и културни различния. Проследявайки възникването 

 
1 Представените публикации №№ 5, 13, 14, 25, 26, 27 преди 2020 г. не са включени в списъка на публикации за 

участие на кандидата в конкурса за АД „доцент“. 
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на  културната география авторът се обръща към основоположника Карл Соър, 

американски професор, който за първи път  поставя  основите на географски 

изследвания по-тясно обвързани с културата и взаимодействието на култура – 

среда и обществото и дава трактовката за влиянието на природният ландшафт 

(пейзаж) и моделирането му (изменението му) от културата. Интерес 

представлява  подхода при разглеждане концепцията за “география на 

образите“. Правят се предварителни уточнения за понятието „образ” и  

„географски образ”. Авторът обобщава, образът като категория, така и 

географският образ е динамичен, променлив времево и под влияние на 

различни фактори (политически, хуманитарни,  масови катастрофи и други 

неблагоприятни явления и т.н.). Анализирайки връзките между  „география на 

образите” и туристическите дейности, прави извода, че туристическият образ 

е  функция на географския образ, като се открояват понятия като „имидж” и 

„идентичност”,  категории твърде популярни и за туристическите дейности 

Това е една от пресечните точки на география на образите с туристическите  

дейности. 

      В  част  от публикациите акцент  се поставя  върху тези в обсега на 

медицинската география. Пандемията от COVID-19 засегна цялото човечество, 

но  географските изследвания  със своя инструментариум  има с какво да 

допринесе в изследването на генезиса, география на разпространението, 

географската и демографска особеност на заболяването и т.н.  В отделни 

публикации  се  анализират както миграциите като основа за бързото времево 

разпространение, така и демографски структури като възрастова и полова, 

селища и др. които проявяват своите териториални различния и особености.  

Предложеният  индикатор  „средна гъстота на заболеваемост“, се цитира  и в 

различни  тематични издания в Германия, Китай, Бразилия, Мексико, Тайван 
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и др. и по своята същност има приносен характер. Автора разглежда и въпроси 

като  - основните промени на пазара на труда от началото на пандемията Covid-

19. които най-силно влияят върху  мобилността на населението, а това влиза в 

пряка корелация с туристическият отрасъл. Поставя се акцент и  върху малко 

изследван проблем, а именно първичното влияние на туристическият отрасъл 

върху пандемиите. Анализирани са както актуалното състояние по основни 

показатели, така също и редица чисто географски аспекти на Пандемията. Тези 

изследвания имат най-ясно изразен  индивидуален почерк в научното 

творчество на кандидата през този период. 

      В публикациите свързани с туристическа тематика акцент се поставя на 

културният туризъм. Изследват  се  взаимовръзки между културният и 

кулинарният туризъм, все още  не оценен достатъчно в системата туристически 

дейности. Авторът анализира   възможността за развитие на кулинарния 

туризъм като част от кулинарните регионални традиции на територията, 

терминологични проблеми на идентичността и в т.ч. и кулинарна идентичност. 

Според него   обръщането към миналото, в корените на обособяването на 

етнографските региони ни дава и възможност за опазване на автентичното 

българско „кулинарно наследство”. В това той вижда своеобразен нов 

алтернативен ресурс за туризъм. Посещават се много културни обекти, селски 

територии и всяка от тях има своята кулинарна особеност. Това би придало 

допълнителна стойност и към възприетите вече алтернативни форми на 

туризъм – селски, екотуризъм, пешеходен и др. В други публикации се прави. 

социокултурен профил на туристите в област Шумен. 

     В публикациите с регионална насоченост се анализират актуални  

регионални проблеми като депопулация, влошаващият се баланс в 

демографските структури в дихотомията „град-село“. Разгледани са и 
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урбанизацията и проблемите на големите градове. Твърдението че различията 

в квалификацията и трудовите навици на човешките ресурси влияят пряко 

върху отрасловата специализация на стопанството на отделните страни има 

устойчив характер. Авторът прави извода, че са  необходими  нови изследвания 

и прилагане на  актуална научна методика и методология  при райониране на 

страната. В условията на демографска криза и стопански упадък откриването 

на „проблемните” райони е важна задача на съвременната географска наука. 

Разкрива териториални диспропорции най-вече в демографското и социално-

икономическо развитие в отделни „маргинални“ територии в България: 

гранични, селски, планински и др. 

Приноси 

• Извършен е сполучлив опит за изследване на аспекти  на културната 

география като част от икономическата и социална география. 

Анализирани са най-актуалните й проявления. Авторът  прави  по 

различен  прочит  на географското познание, търсейки нов подход към 

регионалните социокултурни и демографски проблеми в света и 

България 

•  Изясняват се аспекти  на  географската същност на Пандемията от 

COVID-19 и ролята на медицинската география в подобни изследвания.  

Пандемията от COVID-19 засегна цялото човечество, но географската 

наука разполага с инструментариум  за  изследването на генезиса, 

география на разпространението, географската и демографска особеност 

на заболяването и т.н.   Автора прави анализ  на  миграциите като основа 

за бързото времево разпространение, така и демографски структури като 

възрастова и полова, селища и др. които проявяват своите териториални 

различния и особености.  
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• За пръв път е приложен индикатора „средна гъстота на заболеваемост“. 

Разкрита е връзката „миграции-заразяване“, различното проявление на 

пандемията в село-град. 

•  Извършен е сполучлив опит за изясняване на  йерархична структура 

между културен, кулинарен, алтернативен туризъм. Акцент се поставя на 

кулинарните различия и кулинарен туризъм. 

• Конкретизиране на профила на туриста, практикуващ културен туризъм 

за област Шумен. 

•  Успешно се разкриват териториални диспропорции най-вече в 

демографското и социално-икономическо развитие в отделни 

„маргинални“ територии в България: гранични, селски, планински и др. 

  За участие в конкурса за „професор“ доц. д-р Петков предлага общо 53 

цитирания което носи на кандидата – 163 точки. В структурно отношение те се 

разпределят така (две   цитирания от 10 точки в реферирано издание, 51 

цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 153 

точки (справка за цитирания). Преобладават цитирания в монографии и 

колективни томове с научно рецензиране. Това показва, че авторът е 

разпознаваем в академичната общност. 

     Доц. д-р Петков има участие като ръководител и участник в един 

международен проект "LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE по 

Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020", 2021, четири национални 

проекта и осем вътрешно университетски проекта. Участва в редица 

национални и международни научни  форуми, като лектор и член на 

организационни комитети. Член на редакционната колегия на седем сборника.  

 



Води лекционен курс в Университет Порто, Португалия (по програма 

Еразъм+).

Учебно-преподавателска дейност

През учебна 2021/2022 г. доц. д-р Веселин Петков води лекционни, семинарни 

и лабораторни упражнения в бакалавърска степен по 12 учебни дисциплини 

в специалности „География и биология”, „История и география”, „География 

и регионална политика“ и 6 дисциплини в три магистърски програми, 

„География и интерактивно образование“, „География и ГИС“, „Регионално 

развитие и туризъм“. Аудиторната му натовареност приравнена в упражнения 

е 652 часа..(справка натовареност ). През периода след конкурса за академичната 

длъжност „доцент“, доц. д-р Веселин Петков е разработил 13 учебни програми 

по дисциплини в бакалавърска степен и 11 в ОКС „магистър“. Доц. д-р 

Веселин Петков е научен ръководител на един докторант в процес на обучение. 

През периода е подготвил 24 студенти за участия в научни форуми и 

конференции. Член на българското географско дружество. Лекциите и 

семинарните занятия са достъпни и атрактивни и се приемат добре от 

студентите. Предложените учебници и учебни пособия се отличават с висок 

научен стил и актуалност на предложената информация.

Заключение

Доц. д-р Веселин Петков е постигнал, 819,64 точки от изискуемите за ПН 

Науки за земята 600 точки. Предлага публикационна дейност която е се 

отличава с комплексност и надграждане след първата хабилитация. Ползва се 

с авторитет сред академична общност. Научен ръководител на един 

докторант. Предложените учебници и учебни пособия се отличават, 

достъпност и актуалност на предложената проблематика. Активно участва в 

проектна дейност и научни форуми на различни нива. Всичко това ми дава



основание да подкрепя категорично с „ДА“ избора на доц. д-р Веселин 

Пенчев Петков на академичната длъжност “професор“ в ПН. Науки за

земята (Социална география, културен туризъм и регионално развитие)

26.08.2022г.
( проф. д-р Иван Марков)
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