
 
Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   Я 

                                                                                 на 

представените научни трудове за участие в конкурса за академичната 
длъжност „ДОЦЕНТ”  по професионално направление 4.4. „Науки за 
земята” ( Икономическа и социална география  ), обявен от ЮЗУ „Неофит 
Рилски” в ДВ., бр. 64 от 05.08.2014г.  

                 Рецензент: Професор д-р Петър Лозанов Славейков 
                 Кандидат: Гл.ас. д-р Емилия Николова Патарчанова 

        Настоящата рецензия е съобразена с изискванията на „Закона за 
развитието на академичния състав в Република България”,  Правилника 
за приложение на Закона и „Вътрешните правила за развитие на 
академичния състав в ЮЗУ”. 
 За участие в конкурса за „Доцент” е подал документи само един 
кандидат - гл.ас.д-р Емилия Николова Патарчанова – преподавател в 
катедра ГЕООС от ПМФ при ЮЗУ”Н.Рилски”.  

                                              І. Кратки биографични данни за кандидата. 
 Гл.ас.д-р Емилия Николова Патарчанова е завършила специалност 
„География”/ОКС „Магистър”/ през 1993г. в Геолого-Географския 
факултет на СУ ”Св.Кл.Охридски”. През периода 1991-1994г. завършва 
ОКС „Магистър” по специалността „Мениджмънт” в Св.Ф на 
СУ”Св.Кл.Охридски”. През периода 2004 - 2007г. е докторант на 
самостоятелна подготовка в ЮЗУ и през 2007г. успешно защитава 
докторска теза в областта на „Икономическа и социална география”  
/шифър 01.08.02/.  Като преподавател в ЮЗУ кандидатката е завършила 
и редица други обучителни курсове и специализации в областта на 
педагогическите иновации, разработването на проекти, обработката на 
статистически данни, информационните технологии и др. Всички те са 
допринесли за израстването й както в преподавателското поприще, така 
и като научен работник, което е видно и от нейните публикации.  
       През периода 1993 – 1995г. Е.Патарчанова работи като учител по 
география и икономика в СОУ”Евлоги Георгиев”- град Дупница, а от 
1995 до днес е редовен преподавател в ЮЗУ. Същевременно през 
периода 1997-2002г. е била хоноруван преподавател в педагогическия 
колеж „Свети Иван Рилски” в Дупница, а от 2009г. до днес е хоноруван 
преподавател и в МП”Развитие и управление на селските райони” към 
ГГФ на СУ”Св.Кл.Охридски”. Като редовен преподавател в ЮЗУ   
Е.Патарчанова се отличава с висока активност по отношение участието 
си в множество научни форуми у нас и в чужбина и в работата на 
редица експертни групи и комисии от национално и университетско 
ниво. 
       Кандидатката е член на редакционните колегии на научни списания 
от Русия и Румъния и е била член на организационния комитет на 
международната конференция в Черногорск/Русия/ през 2012г. Тя е 
участвала в 30 научни форума у нас и в чужбина, в 4 международни и 7 
национални проекта.  Тя е член на СУБ, БГД, научната организация 
„Ученые России” и други. Всичко изложено до тук показва високата 
преподавателска, научна и обществена активност на кандидатката за 
академичната длъжност „Доцент”.  
 
ІІ. Характеристика на научната и научно-приложната продукция 
на кандидата. 
       Кандидатката е представила списък с 68 публикации,който е 
поделен на две части – след получаването на ОНС „Доктор” и преди 
получаването на тази ОНС. Според правилата на ЮЗУ приемам за 
рецензиране само публикациите попадащи в първия списък, който 
съдържа 34 заглавия. В него прави впечатление включването в 
рубриката „Учебни помагала” на 2 заглавия, които са  предназначени за 



ученици от 8-ми клас на СОУ и за зрелостници. Ето защо според мен те 
не може да се приемат за научни разработки и не ги приемам за 
рецензиране.!  
В крайна сметка на първо четене приемам за рецензиране 32 
публикации на кандидатката от представения първи списък. От тях 14 
публикации са на английски език, 3 на руски и 15  на български език.      
  Според мен бе необходимо  кандидатката да  представи според 
изискванията кратки анотации на български език на съдържанието на 
своите публикации на английски език. 
       Гл.ас. д-р Е.Патарчанова има 13  публикации в чужбина 
/Русия,Румъния и Македония/. Прави впечатление, че 20 от приетите за 
рецензиране 32 заглавия са нейни самостоятелни разработки, което 
трябва да се адмирира, тъй като показва високо ниво на научно 
самочувствие и увереност в собствените сили.  От съвместните 12 
разработки гл.ас. Е.Патарчанова е водещ автор в 6 от тях. 
     По отношение критериите на ЮЗУ за оценка готовността за 
заемането на длъжността „Доцент” явно е допуснато неразбиране от 
страна на много колеги от ВУ, защото приравняването на монография 
към 3 публикации не означава автоматично и обратното – три 
публикации да са равни на монография! В тази връзка не мога да 
приема приравняването на сборници с доклади към колективни 
монографични трудове например!. В крайна сметка приемам за 
рецензиране  32 заглавия  представени от кандидатката с общ обем от 
348 страници!!!  
       С най-голяма тежест сред представените за рецензиране 
трудове изпъкват тези от рубриката „Учебници”.   
      Учебникът „Въведение в историята и теорията на географията” 
е предназначен за студенти от ВУ в страната  и е написан в съавторство 
с доц.Иван Дреновски от ЮЗУ. От представената декларация за 
авторско участие е видно, че Е.Патарчанова има 10% участие в този 
учебник, като тя е автор на точка 1”Производни концепции” от глава ІІ 
на труда, или обемът на участието й е 11 страници. В тях авторката е 
разгледала накратко някои географски теории, които са свързани с 
теории от други научни области и основно от икономиката и 
психологията.Интересно обаче е разглеждането на теории свързани 
с геополитиката, след като самата геополитика е аспект на 
географията!?   От друга страна някои от представените концепции 
свързани с геополитиката /мондиализъм,неоатлантизъм и др./ по-
скоро са чисто политически, отколкото геополитически! 
       Учебникът „Селски райони” има обем от 282 страници. В него 
Е. Патарчанова е автор на текста на тема І,части от тема ІІ, тема ІV, 
тема VІІІ, тема ІХ и части от тема ХІV с общ обем от 95 страници.      
Тема І. е озаглавена „Райониране и административно-териториално 
устройство на България”.В нея са разгледани АТЕ в страната ни и са 
отнесени към  европейските номенклатури NUTS и  LAU. Авторката е 
разгледала накратко историческите промени на АТУ в България. 
Данните за отделните АТЕ обаче са стари – още от 2008г.Не е 
цитирана монографията „България- райони, области, 
общини”,СУ,2011г. Текстът не е съобразен и с последните промени 
в ЗРР, което личи от стр.33 и други места от текста. 
     ТемаІІ. е озаглавена „Дефиниране и особености на селските 
райони”.Подробно са разгледани различните дефиниции за „селски 
райони” и тяхното историческо развитие.Ползвани са също стари 
данни, което личи от броя на градовете в България /234-стр.48/. 
При определянето на характерните особености на селските райони 
възникват редица въпроси: Така например малки градове според 
българските стандарти са  Смолян и много  други областни и 
общински центрове, но техните ареали не могат да се нарекат 



„селски район”! Същевременно през последното десетилетие в 
подобни територии бяха открити редица предприятия от 
автомобилната промишленост и следователно отпада и друга 
особеност от определението дадено от кандидатката за селски 
район. 
      Тема ІV. е озаглавена „Проблеми на селските райони”. В нея 
кандидатката правилно е разкрила основните проблеми в селските 
райони- демографски и неговите проявления,заетост и безработица, 
ниски цени на земеделската продукция, лоша инфраструктура, екология 
и др. Приносен момент в труда е предлагането на решения за 
решаването на посочените проблеми. 
      Тема VІІІ е озаглавена „Политика на ЕС за развитие на 
селските райони”. В нея авторката е направила преглед на развитието 
на общата аграрна политика на ЕС,принципите на тази политика, 
финансирането й и действието й през изтеклия програмен период до 
2013г. 
     Тема ІХ е озаглавена „Регионалната политика на ЕС за 
развитието на селските райони”. В нея кандидатката е разгледала 
историческото развитие на регионалната политика на ЕС, като израз на 
интеграционния процес в Европа.Разкрити са основните приоритети на 
кохезионната политика и финансирането на политиката за развитието 
на селските райони.Според мен текста на темите ІХ и VІІІ до голяма 
степен се препокрива и можеше спокойно да бъде обединен! 
     Тема ХІV е озаглавена „Диверсификация и 
мултифункционалност на дейностите в селските райони”. В нея 
кандидатката е посочила основните функции на селските територии и 
необходимостта от икономическа диверсификация в тях, която се 
различава коренно от диверсификацията в селското стопанство. 
Правилно е посочена важността на проблема за използването на 
ресурсите в селските територии.    
     Публикациите с номера 1,2 и 3 са  приравнени към монографичен 
труд и са предварително рецензирани от колеги от ЮЗУ според 
вътрешните правила на ВУ. Две от тях са на английски език. Общият 
им обем е 25 страници, което още веднъж потвърждава извода по 
отношение критериите на ЮЗУ, че ако един монографичен труд е 
равен на 3 публикации, то 3 публикации не са автоматично равни 
на един монографичен труд! Трите публикации имат обща 
проблематика, която е подобна на проблематиката на учебника „Селски 
райони” – проблемите  в  устойчивото развитие на селските и 
планински райони в страната. Тези райони се припокриват в известна 
степен и имат сходни проблеми в развитието си, но същевременно и 
редица специфични особености. Част от тези райони същевременно 
попадат и в териториите за трансгранично сътрудничество. В 
публикацията под  №1 е разгледана ролята и влиянието на  
инфраструктурата върху демографското и стопанско развитие на 
селските райони в България на примера на общините Драгоман, 
Сливница и Божурище. Според мен изброените общини са в 
непосредствена близост до столицата и това ги прави  недостатъчно 
представителни по отношение разглежданата проблематика.   
    Публикациите с номера от 8 до 12 са включени в рубриката 
„Публикации в реферирани и рецензирани списания и 
годишници”. Публикацията под  №8 е в съавторство и е под печат, 
но не е придружена със съответната служебна бележка. Тя е 
посветена на теоретичните и методологични аспекти на моделите за 
развитие на периферните региони и е в обем от 5 страници.  
      Публикацията под  №9 има обем от 5 страници и е посветена на 
някои нови форми на работа със студенти по география – семинар 
посветен на видния български географ чл.кор. Йордан Захариев. В този 



семинар са участвали българи и роми. Те са написали групови доклади 
в 7 тематични области, които после били подложени на дискусия. 
Авторката е направила анализ на резултатите от семинара по 
отношение връзката между интересите на студентите и техния 
произход. 
     Публикацията под №10 има обем също от 5 страници и е посветена 
на особеностите в развитието на селските райони в ЕС.                
Публикацията под №11 има обем от 7 страници и е посветена на соц-
икономическите условия в селските райони, които са определящи за 
удовлетвореността на жителите в тези райони. Авторката накратко е 
изяснила особеностите на селските територии в България в стопанско и 
демографско отношение. 
     Публикация №12 има обем 6 страници, на английски език е и е в 
съавторство.Посветена е на класификацията на селските региони в 
България на базата на различни показатели със съответните примери. 
    Публикация №13 има обем от 13 стпраници.Тя е в съавторство и е 
посветена на външната търговия на България с нейните съседки. 
Направен е исторически преглед на промените във външната търговия 
на страната и особеностите й през последното десетилетие.отбелязва се 
нарастване на относителния дял на износа ни към балканските страни, 
който е над 35%. Бълканските страни заемат около 20% от вноса на 
България, като водещи са Гърция и Турция.Направен е анализ и на 
стоковата листа на вноса и износа на страната ни. 
  Публикация №14 е с обем от 7 страници.В нея авторката е 
направила геополитически анализ на Балканите и трансграничното 
сътрудничество между България и Македония като пример. 
   Публикация №15има обем 4 страници и е посветена на 
изследването на селските региони с помощта на ГИС.Описана е 
историята на ГИС, приложението на технологията и ползваните 
програми. Даден е пример с Благоевградска област на базата на 
различни показатели за класификация. 
     Публикация №16 е в съавторство.  Обемът е 19 
страници.Посветена е на състоянието и възможностите за развитието 
на земеделието в област Монтана.Има брой стопанства, техника, 
структура на производството, работна ръка-структура. 
    Публикация №17 е също в съавторсто. Има обем от 4 страници и 
е посветена на матурите по география-анализ.Приемам я за рецензиране 
защото матурите са вход във всички ВУ у нас. 
     Публикация №18 също е в съавторство.Има обем от 10 страници и 
е посветена на тестовете –форма на кандидатстудентски изпит./подобна 
проблематика на предишната публикация/.Направен е сравнителен 
анализ на кандидатстването с тест в няколко ВУ от страната – Свищов, 
УНСС,Варна,ШУ,ВТУ и др.Счита се че тестът ще се наложи при 
кандидатстването във ВУ.  
      Публикация№19 има обем от 9 страници на английски език и е 
самостоятелна.Посветена е на стопанския профил на 8 села в 
подножието на Беласица планина- част от община Петрич. Разгледана е 
историята на демографските промени в тези села.Икономическото им 
развитие е разгледано през различни периоди – до 1912г.,до 1944г. , до 
1989г., през последните 20 години. Значително място е отделено на 
демографското развитие на селищата.  
    Публикация №20 е с обем 6 страници. Посветена е на промените в 
условията за бизнес и живот в селските региони на България и 
отражението им върху психиката на хората.  
   Публикация№21 има обем 9 страници.Посветена е на населението в 
селските региони на България в контекста на устойчивото им развитие. 
Направена е кратка демографска характеристика на селските региони 
както и характеристика на мрежата от населени места.  



     Публикация №22 има обем 6 страници и е в съавторство. 
Посветена е на малките и средни предприятия в България и влиянието 
им върху състоянието на природната среда у нас.  
    Публикация№23 има обем 10 страници. Представя публикацията 
на Й.Захариев „Упътване за антропогеографски изучвания в България” 
от 1928г. Авторката предлага и усъвършенстван модел за подобни 
селищни проучвания днес като прави анализ на община Дупница. 
    Публикация № 24 има обем от 8 страници и е в съавторство. 
Посветена е на екологичния туризъм в община Белица.Подробно са 
разгледани природните туристически ресурси и някои антропогенни 
свързани с природните – екопъттеки и др.,състоянието на МТБ и 
транспорта. 
    Публикация №25 има обем от 8 страници.В нея авторката прави 
кратък анализ на природната среда в град Велинград и на този фон-
възможностите са развитие на алтернативен туризъм – спа, балнео, еко, 
маршрутно-познавателен, ловен, ски и др.Трябваше да се изядни какво 
представлява „алтернативния туризъм”, защото гореизброените не са 
алтернативни форми, тъй като са известни от Древността. За Велинград 
балнеолечението е традиционно отдавна. 
    Публикация №26 има обем от 8 страници и е посветена на 
безработицата в Благоевградска област в условията на 
криза.Проследено е нивото на безработицата по отделни общини и 
стопански сектори.Разгледана е структурата на безработните лица.-пол, 
възраст,образователен ценз. 
      Публикация №27 е в съавторство и има обем от 9 страници. 
Посветена е на гъстотата на населението в област Благоевград и 
изобразяването й с помощта на определен софтуер за ГИС. 
     Публикация №28 е в съавторство и има обем 7 
страници.Посветена е на използването на ГИС технологията при 
регионалния мениджмънт на демографските и урбанизационни 
процеси, както и на анализа на тези процеси в ГИС среда.Направен е 
анализ по общини от областта на основни показатели-среден бро 
жители в градовете и селата, категоризация на селищата по броя 
жители, гъстота на населението в урбанизираните и селски територии и 
др. На базата на получените данни са направени компютърни карти, 
които показват динамика на промените в броя на населението и 
неговата гъстота. 
      Публикация №29 има обем от 10 страници.Посветена е на ролята 
на мултифункционалното земеделие в устойчивото развитие на 
селските райони. Разгледани са някои тенденции в развитието на 
земеделието в световен мащаб във връзка със световната харнителна 
сигурност,авторката предлага развитието на крайградското земеделие 
от дребни производители.развитието на органично/биологично/ 
земеделие, развитието на селски туризъм. Не е точно определението й 
за „селски туризъм” - къща на село, която  посреща гости 
ползващи услугите на стопаните на къщата!?Авторката е 
поставила ударение в изследването си на опазването на 
биоразнообразието и културното наследство. 
    Публикация№30 има обем 7 страници.Посветена е на 
икономическата диверсификация на селските райони.Разгледана е 
европейската политика за диверсифицирането в развитието на селските 
райони. Предложен е коефициент за икономическа диверсификация и 
коефициент за корелация.Представени са и реализационните  
възможности за българските селски региони. 
     Публикация №31 има обем 8 страници. Посветена е на секторната 
структура  в земеделието и животновъдството на селските ареали в 
Благоевградска област. Стопанските дейности са разгледани по отделни 
общини. Интересно обаче е по кой критерий като селска територия 



са  определени общините Сандански,   Петрич и Разлог и дали 
авторката приема тяхното отнасяне към селските 
общини??Направен е SWOT анализ на селските региони в 
областта.Авторката извежда 2 подхода от този анализ за развитието на 
изследваните  региони.  
    Публикация №32 има обем 5 страници и е посветена на 
развитието на селското стопанство в страната в условията на 
глобализация. Изведени са основните проблеми в развитието на 
селското стопанство в България – наличието на изоставени земи, слаба 
пазарна ориентация на фермите, ограничени инвестиции и др. 
Авторката е посочила и някои възможности за развитие на селското 
стопанство у нас – развитието на интензивно стопанство, биологично 
земеделие, билкарство, производство на замразени плодове и 
зеленчуци, пчеларство и др. 
     Публикация №33 има обем от 12 страници и е посветена на 
ролята и значението на местните инициативни групи и НПО-та за 
развитието на селските райони. В нея авторката представя  различни 
виждания относно същността на „селски район”, политиката на ЕС 
спрямо селските райони през периода до 2013г., отделните й оси и др. 
   Публикация №34 има обем от 9 страници и е посветена на 
тенденциите и особеностите в социално-икономическото развитие на 
Благоевградска област. Авторката е направила исторически анализ на 
стопанското развитие на областта, заетостта и безработицата, средната 
работна заплата по общини, социалните помощи по общини, 
съвременната отраслова структура на стопанството по общини. 
      От анализът на съдържанието на публикациите на 
кандидатката за академичната длъжност „Доцент” могат да бъдат 
разграничени  ясно няколко основни направления в научните 
изследвания  на Е.Патарчанова: 
1.Научните й интереси  са насочени основно към проблемите в 
развитието на селските райони и основно в Благоевградска област. 
Доказателство за това е фактът, че от всичките 32 приети за 
рецензиране от мен публикации на кандидатката, 17, или над 50% ат 
всичките са посветени на проблеми в развитието на селските райони.  
2.На общото социално-икономическо развитие на страната ни и 
отделни региони от нея са посветени 7 публикации, или 19%.  
3.На проблемите в обучението на студенти са посветени 5 
публикации, или16% от всичките рецензирани.    
4.Останалите 3 публикации са посветени на развитието на туризма и на 
геополитиката.  

В крайна сметка тематиката на представените трудове на 
кандидатката според мен напълно отговаря на тематиката на 
конкурса за заемането на академичната длъжност „Доцент“, което 
също не се среща често при обявените конкурси през последните  
години и според мен трябва изрично да се подчертае! 

Трябва да се отбележи и факта, че стилът на авторката е не само 
научно издържан, но и разбираем за широк кръг читатели, което не е 
често срещано явление сред научната общност в България и лично аз го 
приветствам! 
    В автосправката на гл.ас.д-р Е. Патарчанова са посочени 43  
цитирания на трудовете й от други автори. За 38 от цитиранията е 
представена служебна бележка от направление „Библиографско и 
информационно обслужване” на Националната Библиотека 
„Св.Св.Кирил и Методий”, а за останалите 5 цитирания са 
представени подписани справки от авторите на цитатите. Прави 
приятно впечатление факта, че кандидатката е представила като 
доказателства  копия на страниците , в които има цитирания на 
нейни трудове.  



Гл.ас.д-р Е. Патарчанова  е участвала в 30 научни форума у нас и в 
чужбина, в 4 международни и 7 национални проекта.  Това е 
доказателство за практико-приложната насоченост на изследванията й и 
за висока активност в научната дейност, което за жалост се среща рядко 
сред научната общност днес. 

Приемам изцяло автосправката на гл.ас.д-р Е. Патарчанова относно научните 
приноси в нейното творчество! 

ІІІ.  Основни приноси в научната, научно-приложната и преподавателската 
дейност на кандидата .     

Приносите в трудовете на кандидатката гл.ас.д-р Е.Патарчанова могат да бъдат 
определени в следните направления:                  

    •Доказване с нови средства на  съществени страни на вече съществуващи научни     
области, проблеми, теории, хипотези и др. Примери в това направление са 
публикациите посветени на проблемите при обучението на студенти. 
    •Получаване и доказване на нови факти. Приноси в това направление се съдържат 
почти във всички публикации на кандидатката. 
    •Получаване на потвърдителни факти. В това направление са основната част от 
публикациите на кандидатката.  

По отношение значимостта на приносите в трудовете на кандидатката считам, че те 
са основно от научно-приложен характер. Считам определено, че приносите са дело 
изцяло на кандидатката, тъй като отсъстват доказателства за плагиатство, а от друга 
страна тематиката на трудовете е такава, че плагиатството е трудно осъществимо.  

 
ІV. Основни забележки към творчеството на кандидата.                                    
1.Представените от кандидатката публикации не са рубрикирани правилно по 
отношение отнасянето на 3 заглавия към рубриката „монографични трудове“. Това 
според мен обаче не е грешка само на кандидатката!        
2.Не е изяснено съдържанието на термина „район“ и правилността на неговото 
използване след като в ЕС се използва термина „регион“. Подобна слабост е 
допусната и при изясняването на термина „селски туризъм“. 
3. Не личи личното мнение на кандидатката по обхвата на селските райони в 
България.               

                                       V.Заключение. Въз основа на представените от кандидатката гл.ас. д-р  
           Емилия Патарчанова документи по конкурса за академичната длъжност „Доцент” могат да се  
                               направят следните изводи: 
                               - Кандидатката притежава образователната и научна степен „Доктор”. 
                               - Тя е заемала  академичните длъжности „Асистент”  и „Главен асистент” на  
                               постоянен трудов договор в ЮЗУ.  

- Представила е за рецензиране публикации , които не повтарят                                 
трудовете й за придобиването на научно-образователната степен „Доктор” .  
- Допуснатите от кандидатката слабости в научните й трудове са според мен 

незначителни и не елиминират положителната оценка за цялостното й 
творчество.   

Всичко  това доказва,че  гл.ас. д-р Емилия Патарчанова отговаря на изискванията 
за заемането на академичната длъжност „Доцент”   според Закона за академичните  

                               Длъжности. Според мен тя е изграден учен-географ работещ предимно в  
                               областта на Социално-икономическата география. Въз основа на всичко казано до  

                               тук считам, че имаме всички основания да препоръчаме на ФС на 
ПМФ към ЮЗУ“Н.Рилски“   гл.ас.д-р Емилия Патарчанова да  бъде избрана на 
академичната длъжност „Доцент” в професионално направление 04.04. „Науки за 
Земята”, специалност    ”Икономическа и социална география”.  
 
 

СОФИЯ, 13.11.2014г. 
                                                          рецензент:…………….   
                                                           Проф.Петър Славейков 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


