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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
  
Дисертационният труд разглежда актуални и много наболели въпроси , които  все още 
не са намерили решение в рамките на новата стратегически документи за развитие на 
научните изследвания и иновациите. Динамиката на промените по отношение на 
конкурентна среда , бързо променящ се пазар и потребности създават нестабилна  
среда за устойчиво и конкурентоспособно развитие като в редки случаи се   отчитат 
специфични детайли . 
Дисертационният труд е насочен към намиране на ново адаптивно решение относно 
приложими модели за локализационен избор  на система за производство на 
иновативни продукти, като се отчитат определени специфики и се предлагат 
индикатори за оценка. Представен е модел за локализационен избор ,който по 
същество осигурява гъвкав и същевременно рационален подход, така че да се създаде 
благоприятна среда за устойчиво иновативно развитие на определени региони. 
Моделът е разгледан в конкретен обект с очаквана ефективност. 
Разработеният модел  е насочен към инвеститори, предприемачи, държавни 
институции, които в диалог с местните органи за самоуправление – общината, като 
основна териториална единица, могат да организират иновативни производства с 
осезаема ефективност. Той е създаден като отговор на предизвикателствата , 
произтичащи от социалните аспекти на проблемите  на  регионалното планиране на 
промишлени обекти с иновативно технологично производство.  

Дисертационният труд е със структура от три глави, заключение и списък от ползвана 
литература 
Докторантът показва висока степен на компетентност и познание на изследвания 
проблем. Използването на различни литературни източници показва умение да 
анализира теоретични концепции и практически подходи, да систематизира и 
анализира идеи и визии, както и да очертава  виждане за бъдещи изследвания  



В работата е обоснована необходимостта от структуриране на нов модел на 
локализационен избор  
Дефинирани са общите цели на дисертацията; обектът и предметът на изследването. 
Очертан е обхватът на изследването и ползвания инструментариум. 
Структурата на работата е съобразена с поставените цели и защитаваната теза. 
В заключението са обобщени получените от докторанта резултати. 
В авторефератът се представени адекватно частите на дисертационния труд. 
Докторантът има 3 публикации по представената тематика. 
 

2. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА ДОКТОРАНТА 
 
В процеса на работа авторът постига  теоретико и практическо - приложни резултати  
като : 

1. Интердисциплинарен и интегриран подход към локализационния избор, целящ 
неговата превенция в пред проектен стадии на проучване. 

2. Ново разбиране за обект и среда на локализация, въз основа на съвременната 
концепция на арх. Стивън Мур, породено от отношението „място и технология”. 

3. Изборът на стандарта „пасивна сграда”, като модел за устойчивото развитие и ролята 
на „сградата” и „сградната обвивка” като нов елемент в интегрирания модел за 
оценка и въздействие (ИМОВ) на локализационен избор на СОПИП („технология + 
промишлена пасивна сграда”) . 

4. Документно и теренно изследване в индустриална зона „Илиянци – Изток”, Северен 
индустриален район, София, доказващи по експериментален път възможността 
концепцията за интегрирания модел за оценка и въздействие (ИМОВ) за превенция 
на локализационния избор на СОПИП( технология+промишлена пасивна сграда) да 
бъде приложена в практиката. 

 
Приемам част от приносите на докторанта.  

 
3. БЕЛЕЖКИ КЪМ ДОКТОРАНТА : 

1. Някои от приносите се нуждаят от прецизиране, а не всички от представените носят 
белезите на оригиналност. 
2. В отделните части на работата са направени обосновани изводи, част от които  също 
биха могли да се използват в практиката и евентуално апробирани. 
3. Работата се нуждае от прецизиране по отношение на техническо оформление. 
 
Тези бележки не оказват влияние върху общата ми положителна оценка относно 
работата на докторанта. 
 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 



Представеното до тук ми дава основание да считам ,че дисертационният труд отговаря 
на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ и Правилника към 
него . 
Предлагам на академичното жури да присъди на Венцислав Йочколовски  
образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Икономика“ 
( Икономика и управление на отрасли публичен сектор)  
 
 
Проф. Албена Вуцова 


