
С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Тодорка С. КАБАКЧИЕВА 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална комуникация) 

 

председател на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ПРОФЕСОР в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална 

география, културен туризъм и регионално развитие) 

 

Настоящото становище е изготвено съгласно Заповед № РД 16-

144/28.07.2022 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“, на основание на Решение на ФС на Факултета по природни науки 

(Протокол № ФД-02-12/15.07.2022 г.) в съответствие с чл. 80, ал. 1 и 2 от 

Правилника за развитието на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ). 

I. Данни за конкурса 

Конкурсът е предложен от катедра „География, регионално развитие и 

туризъм“ към Факултета по природни науки при Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски” и е преминал през всички законово предвидени 

структурни нива на одобрение. Документи за участие е подал един кандидат – 

доц. д-р ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ. Спазени са изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за неговото приложение, както и Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ в Шуменския университет и съществуват всички правни основания за 

провеждане на процедурата. 

II. Кратки биографични данни за кандидата 

От представената автобиография е видно, че доц. д-р ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ 

ПЕТКОВ е роден през 1990 г. Средното си образование завършва в 

Професионалната гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. 

Асен Златаров“ в гр. Шумен през 2008 г. Образователно квалификационна 

степен „бакалавър“ по специалността „География и биология“ придобива през 

2014 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Има две 

магистратури – по Културен туризъм (2015 г.) от Великотърновския 

университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и по „География и интерактивно 

образование“ (2016 г.) от Шуменския университет. През 2019 г. защитава 

дисертационен труд за придобиване на образователната научна степен 



„доктор“ на тема „Социокултурни аспекти на културния туризъм в Шуменска 

област“ (област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.4. Социални дейности – Организация и 

управление извън сферата на материалното производство). През 2016 г. е 

назначен за хоноруван преподавател по география в Шуменския университет. 

От края на 2016 до септември 2020 г. е асистент по икономическа география в 

Университета, а от септември 2020 г. е доцент в Катедра „География, 

регионално развитие и туризъм“ на същата институция. 

От края на 2020 г. е зам.-декан по кандидатстудентска дейност, 

акредитация и поддържане на качество на обучението и на академичния състав 

на Факултета по природни науки. 

 

III. Анализ на научно-изследователската  дейност и приносите на 

кандидата 

В конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР доц. д-р 

ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ е представил 32 публикации, необходими за 

покриване на минималните национални изисквания съгласно нормативната 

уредба, както следва: 

• Група от показатели В. Показател 3. Хабилитационен труд – 

монография – 1 бр. самостоятелна монография; 

• Група от показатели Г. Показател 7. Научни публикации в издания, 

които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация – 2 бр. (в равностойно съавторство, на английски език); 

• Група от показатели Г. Показател 8. Научни публикации в 

нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни 

томове – 21 бр. От тях 3 самостоятелни (на английски език) и 18 в равностойно 

съавторство (в т.ч. 5 на английски език); 

• Група от показатели Г. Показател 9. Публикувана глава от 

колективна монография – 2 бр. ( в т.ч. 1 бр. в равностойно съавторство). 

• Група от показатели Е. Показател 20. Публикувани университетски 

учебници или учебници, които се използват в училищната мрежа –  6 бр. (в т.ч. 

3 в равностойно съавторство). 

Тематичното разпределение на научните трудове на кандидата обхваща 

три основни направления: (1) социална, културна и медицинска география; (2) 

културен туризъм и (3) регионално развитие (регионални проблеми на 

планирането, демографски и социокултурни проблеми на регионално и локално 

ниво).  

Синтезираните приносни моменти в представените в конкурса 



публикации са обособени в следните групи:  

• задълбочени са изследванията на културната география като 

модерен клон на обществената география и са разгледани най-актуалните ѝ 

проявления; 

• изяснени са теоретичните връзки и йерархична структура между 

културния, кулинарния и алтернативния туризъм;  

• проследени са и са анализирани териториалните различия и 

диспропорции в пространствената организация на туристическия отрасъл в 

България, както и в демографското и социално-икономическо развитие на 

отделни „маргинални“ територии (гранични, селски, планински и др.); 

• осветлена е географската същност на пандемията от COVID-19 и 

ролята на медицинската география в подобни изследвания (за пръв път се 

прилага индикаторът „средна гъстота на заболеваемост“, изследва се връзката 

„миграции – заразяване“, анализира се различното проявление на пандемията 

по посока село – град и т.н.); 

• конкретизиран е профилът на туриста, практикуващ културен 

туризъм, за област Шумен. 

В Група от показатели Д. Показател 10. Цитирания или рецензии в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация или в монографии и колективни томове доц. д-р ВЕСЕЛИН 

ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ е посочил 2 цитирания на свои публикации, а по Показател 

11.  Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 51. 

В Група от показатели Е. Показател 15. Участие в национален научен или 

образователен проект кандидатът отбелязва участието си в 3 национални 

проекта, а по Показател 16. Участие в международен научен или образователен 

проект – в 2. 

 

IV. Анализ на учебно-преподавателската дейност на кандидата 

В Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” доц. д-р 

ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ води  лекции и упражнения в бакалавърските 

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

регионална политика”, „Туризъм“ и в магистърските програми „География и 

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

туризъм“. Всички курсове са обезпечени с разработени от кандидата учебни 

програми и са в унисон с областта и професионалното направление на обявения 

конкурс. По време на целия си преподавателски стаж в Университета доц. 

ПЕТКОВ реализира теренните географски практики на студентите, като заедно 

с това ги подготвя и за участие в различни научни форуми. 



През месец май, 2022 г. кандидатът осъществява преподавателска 

мобилност по програмата Еразъм+ в университета в Порто, Португалия. 

 

V. Критични бележки и препоръки 

Бих препоръчала на кандидата да доразвива тематичните области, в които 

работи и да увеличи своята самостоятелна публикационна активност. Освен това 

– в бъдеще да обръща по-голямо внимание на лингвистичните проблеми и грешки 

в текстовете си.  

 

VI. Заключение 

След обстоен преглед на представените от кандидата документи и 

материали за участие в конкурса се установи, че той отговаря на всички 

законови изисквания: 

1. Притежава образователна и научна степен „доктор”. 

2. Заема академичната длъжност „доцент" в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ от 2020 г. до момента.  

3. Представя авторски монографичен труд, който не повтаря 

рецензираните при придобиване на образователната и научна степен „доктор” и 

за заемане на академичната длъжност „доцент” (Петков, В. (2022) Културна 

география. Шумен: УИ Епископ К. Преславски, с. 1 – 177, ISBN 987-619-201-612-

8), както и още 31 бр. оригинални научноизследователски трудове и  публикации, 

които се оценяват по съвкупност. 

4. Отговаря на минималните национални изисквания от Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ за област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята. От 

изискуеми общо 600 т. кандидатът защитава 819, 64 точки както следва: 

 

Група от 

показатели 

 

Показател Минимален 

брой 

точки 

Брой 

точки 

на кандидата 

Група А. Показател 1. 50 50 

Група В. Показател 3 100 100 

Група Г. 

 

Показател 7 

Показател 8 

Показател 9 

 30 

211,64 

15 

Общо в групата 200 256,64 

Група Д. Показател 10 

Показател 11 

 10 

153 

Общо в групата 100 163 



Група Е. Показател 15 

Показател 16 

Показател 17 

 30 

40 

180 

Общо в групата 150 250 

Общо точки  600 819,64 

 

5. В научните трудове на кандидата няма доказано по 

законоустановения ред плагиатство.  

 

В заключение предлагам членовете на научното жури да подкрепят 

кандидатурата на доц. ПЕТКОВ за заемане на академичната длъжност 

ПРОФЕСОР в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Социална 

география, културен туризъм и регионално развитие) в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

 

 

 

09.09.2022 г. Изготвил становището: 

доц. д-р Т. Кабакчиева 

 


