
 

С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Красимир Стоянов Стоянов, 

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

„Професор”, 

обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ, бр.90/16.11.2010 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност на продукция, представена от доц.д-р Мария 

Вълкова Шишманова като кандидат за длъжността. 

I. Обща оценка на кандидата 

1.Научно-изследователска дейност. Доц. д-р Мария Вълкова 

Шишманова е изявен специалист в областта на регионалното развитие и 

регионалния анализ, териториалното устройство и планиране, анализи и 

прогнозно развитие на селищната мрежа. Своя богат научно-

изследователски опит тя придобива работейки последователно в 

престижни научни институции – НИПИТУ (впоследствие КНИПИТУГА). 

НЦТСУ, НЦТРЖП. Тук доц. д-р Шишманова натрупва богат практически 

опит и умения за работа в екип. В творчеството й преобладава науко-

приложната и практико-приложната дейност, резултат от нейната 

професионална подготовка и реализация в институции с такъв предмет на 

дейност. 

Във всички свои разработки и публикации доц. д-р Шишманова 

разглежда въпросите на регионалното развитие и в териториален аспект, и 

социално-икономическите процеси, проектирани върху територията, като 

проследява и нейните промени. 

Прави впечатление обема на научната продукция на кандидатката. 

Тя представя 70 заглавия, от които 3 монографии , 4 студии и 73 статии и 

доклади представени и публикувани на национални и международни 

научни форуми. 



 

Много разнообразна и ползотворна е работата на доц. Шишманова 

като консултант, експерт, ръководител и член на различни екипи. Тя 

участва в девет международни проекта, повечето финансирани от 

Световната банка, Франция, Испания, Комисията на ЕС, и шест 

национални проекта. Разработва социално–икономическата част на 

Екологичната оценка на Общите устройствени планове на Пазарджик, 

Г.Оряховица, Сливен, Попово, Велинград и др., както и в инвестиционното 

предложение на нефтопоровода Бургас-Александруполис. Тя е и рецензент 

на проекти към МОН и Икономически институт на БАН. 

Публикациите на доц. Шишманов са цитирани над 40 пъти от наши и 

чуждестранни публикации, което показва, че тя е добре известна сред 

научната колегия. 

2. Педагогическа дейност. Много активна е работата на доц. д-р 

Шишманова като преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски”. За десет 

годишния си педагогически стаж, тя се утвърди като авторитетен 

университетски преподавател и подготви един докторант и над 100 

дипломанти - магистри и бакалаври. Чете лекции по 14 учебни дисциплини 

в бакалавърски и магистърски курсове в Природоматематически факултет 

и Стопански факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, и СУ „ Св. Кл. Охридски” 

Създател е на магистърска програма „Регионално развитие”, както и на 

множество учебни програми. Доц. д-р Шишманова работи изключително 

отговорно и съвестно в подготовката на дипломанти и създава своя школа 

от последователи и съмишленици. Утвърди се като авторитетен, обичан и 

уважаван от колеги и студенти университетски преподавател. 

II. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

продукцията на автора 

В своя хабилитационен труд и три монографии, доц. д-р Шишманова 

третира регионалното стопанство, не само като икономическа дейност, но 

в   аспекта    на   териториалната   единица,    като   система   от   природни, 



 

 


