
СТАНОВИЩЕ 

от 

проф. д-р БОРИС ТОДОРОВ КОЛЕВ 

Относно: научните и научно-приложните постижения и резултати в 

научните трудове на доц. д-р МАРИЯ ВЪЛКОВА ШИШМАНОВА 

представени за участие в обявения в Д.В. (бр. 90 от 16Л 1.2010 г) конкурс 

за академичната длъжност „професор" по научната специалност 

01.08.02."икономическа и социална география"(регионален анализ) за 

нуждите на Природо-математическия факултет на Югозападния 

университет „Неофит Рилски"- Благоевград. 

В обявения конкурс доц. Шишманова участва с 3 самостоятелни 

монографични труда, хабилитационен труд със 7 публикации по неговата 

тема, 35 студии и статии и 42 публикувани доклада. В научните 

публикации на кандидата се анализират съществени въпроси от различни 

области на икономическата и социалната география /регионална развитие и 

анализ, екология и устойчиво развитие, териториално планиране и други/ и 

напълно съвпадат с тематиката на конкурса. Значителна част от тях са 

отпечатани в редица български и чуждестранни научни издания. От тях 2 

са в чужди и 28 в български реферирани списания. Позволявам си да 

обърна основно внимание на хабилитационния труд на доц. Шишманова. 

Доц. М. Шишманова кандидатства и с хабилитационен труд на тема 

„Централните райони в контекста на регионалното развитие в Република 

България". Разработената тема е много актуална и до сега в България 

подобна тема не е разработвана. По този начин тя създава ново 

направление в регионалния анализ. Изследванията по тази тематика са 

важни и с оглед новото осмисляне на формирането и провеждането на 

регионалната политика и регионалното развитие в България въз основа 

вече на обстоятелството, че страната е член на Европейския съюз и трябва 
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да се съобразява с постановките и принципите, разработвани от Генерална 

Дирекция 16 „Регионална политика" на Европейската комисия. В този 

смисъл изследването на доц. д-р Мария Шишманова представлява ценен 

разработен самостоятелно теоретичен и с определена практическа 

насоченост труд обобщаващ най-същественото постигнато в съвременната 

българската теория и практика по тази тематика и обогатен с оригинални 

постановки на автора. Навсякъде в хабилитационния труд личи и 

дългогодишната практика и опит на доц. Шишманова, натрупани от 

работата й в бившия КНИПИТУГА, сега НЦТР. 

Най-съществената част на труда е Четвърта глава РАЗВИТИЕ НА 

ЦЕНТРАЛНИТЕ РАЙОНИ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА 

ИКОНОМИКА. В нея е извършена идентификация на определените от 

автора централни райони и е създадена тяхна йерархична подредба. Като 

резултат кандидатката е определила агломерационни ареали, които е 

класифицирала в три групи - формирани, в процес на формиране, и 

образувания, които имат условия и предпоставки за развитие. 

Определен принос е и определянето на осите на урбанизация и 

линеарния модел на селищната мрежа в България. Отделени са три 

основни йерархични равнища на осите на урбанизация - главни 

/национални/, второстепенни /регионални/ и локални. От географска 

гледна точка осите и техните съставни общини са групирани в две групи -

паралелни и меридионални. 

Към труда си позволявам да отправя и някои критични бележки. Не 

навсякъде личи, къде са възгледите, резултатите и изводите на автора. Би 

било полезно в труда да намери място новата картосхема на районите за 

планиране от равнище NUTS I и NUTS II от Закона за регионалното 

развитие от 2008 г., както и да се съотнесат централните райони към 

техния териториален обхват. В този смисъл би могло да се сравнят и със 

съществуващата схема на административно-териториалното деление на 
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страната на 28 области и евентуално да се предложат някои идеи за 

неговото усъвършенстване. 

Приемам представените от доц. д-р М. Шишманова приноси. Един от най-

важните приноси, според мен, е самото отграничаване на централните 

райони, което доц. Шишманова е направила. 

Независимо от направените бележки, рязко преобладава множеството от 

собствени оригинални научни виждания, които обогатяват теорията и 

практиката на регионалното развитие и регионалния анализ в България. 

Като имам пред вид ерудицията, опита, езиковата подготовка, 

преподавателската практика и личните си впечатления от кандидатката 

считам, че доц. д-р МАРИЯ ВЪЛКОВА ШИШМАНОВА може да заеме 

академичната длъжност „ПРОФЕСОР" и си позволявам да предложа на 

членовете на Уважаемото Научно жури да гласуват за това. 

СОФИЯ, 15 май 2011 г. 

/проф. д-р Борис Т. КОЛЕВ/ 
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