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                            Р Е Ц Е Н З И Я 
  
   върху Докторска дисертация на тема  : 
    „ИНТЕГРИРАН УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛ  ЗА 
ЛОКАЛИЗАЦИОНЕН ИЗБОР НА СИСТЕМА ОТ ОБЕКТИ ЗА 
          ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ В  
                                    ПРОМИШЛЕНИ ЗОНИ „ 
 
      с автор :  арх. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ  ЙОЧКОЛОВСКИ 
               научен ръководител :  проф. д-р Албена Вуцова 
 
   във връзка със  защитата на Докторска дисертация за присъждане 
   на образователна и научна степен „ДОКТОР” по Професионално 
   направление 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – 
                                            Публичен сектор) 
 
РЕЦЕНЗЕНТ : проф. д-р л. арх. Пенчо Кръстев Добрев,  
                            ВСУ” Любен Каравелов”, Архитектурен факултет 
 
Рецензията е представена в качеството ми на : 
     Член на научното жури, утвърдено със  Заповед № РД 38-
159/06.03.2015 г.. на Ректора на Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски” - проф. дин Иван Илчев на основание на чл. 4, ал. 2 от ЗРАС в 
Република България и Решение на Факултетния съвет на Стопанския 
факултет, взето с Протокол № 2/24.02.2015 г.; 
      Рецензент на дисертационния труд с решение от първото заседание 
на научното жури , взето с Протокол № 1/ 29.05.2015 г. 

Рецензията е разработена в съответствие с изискванията на ЗРАСБ 
(ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010г. и изм. ДВ, бр. 
101 от 28.12.2010 г.) и Правилника към него. 
 Дисертационният труд „Интегриран управленски модел за 
локализационен избор на система от обекти за производство на 
иновативни продукти в промишлени зони” е задълбочена самостоятелна 
изследователска разработка на арх. Венцислав Ив. Йочколовски по 
проучвания, планирани и проведени в рамките на работния му план като 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „Икономика и 
управление по отрасли” при Стопански факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски”. 
 Научен ръководител и консултант на докторанта е проф. д-р Албена 
Вуцова. Докторанта е зачислен на самостоятелна подготовка към 
Катедра „Икономика и управление по отрасли”, Стопански факултет, със 
Заповед № РД 20-182/24.01.2014г. на Ректора на СУ „Св. Климент 
Охридски” по Професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и 
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управление по отрасли – Публичен сектор). Отчислен е с право на защита 
със Заповед №.РД 20-1865/06.11.2014 г. на Ректора на СУ „Св. Климент 
Охридски” . 

Кратки биографични данни 
Венцислав Ив. Йочколовски е роден в гр. София  през 1956 год. и 

завършва средното си образование през 1976г.. Същата година е приет за 
студент във ВИАС София в специалността „Архитектура” и през 1981 год. 
се дипломира като магистър – архитект. Като студент е проявявал интерес 
към урбанистиката и градоустройството на индустриалните зони в 
големите градове, на каквато тема е и дипломнатата му  работа.  

Започва трудовия си стаж като проектант в КИПП 
„Агропромпроект” – София. Участвал е в разработването на множество 
генерални, ситуационно-застроителни планове, идейни, технически и 
работни проекти за производствени, промишлени и селскостопански 
комплекси за различни градове в страната. Проявявал е интерес към 
изследването на проблема за локализацията на „технологията” върху 
„мястото” като приоритет при решаването на градоустройствените 
перспективи на индустриалните зони. Избран е  за член на Националното 
ръководство на Ателието на младите архитекти в България и на САБ. 
Работил е върху ново обемно-градоустройствено решение на територията, 
върху която е изграден учебния комплекс на Техническия университет.  

В периода от 1985-1990 г. арх. Йочколовски е работил в общинската 
администрацията на различни райони в Столицата като Главен специалист 
„Териториално устройство, градоустройство и архитектура” и като  Главен 
архитект на ж.к. „Люлин”. Участвал е в разработването на концепции за 
изграждане на Научно-производствените зони в София - кв. „Хаджи 
Димитър”, НПЗ „Люлин” и НПЗ „Люлин – Орион” и други. Това му е 
помогнало да стигне до извода, че ключов проблем за развитието на 
индустриалните зони в следващите 20 години, ще бъде създаването на нов 
тип малки и и средни предприятия, гъвкави и динамично обвързани към 
пазарните потребности на района („локала”).  

През 90-те години арх. В Йочколовски е работил като Директор 
„Инженеринг” и Управител на „ИНТЕРКОМС” ООД с основен предмет на 
дейности по мениджмънт, образование, квалификация и преквалификация. 
През този период е бил и  хоноруван преподавател в Славянския 
университет в гр. София. Водил е лекции и упражнения от 1998 до 2003 
год. във ВТУ ” Св.св. Кирил и Методи” – филиал в гр. София, а по-късно и 
в Пловдивския университет. От 2004г. до настоящия момент е хороруван 
преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” по специалностите „Държавна 
политика и стратегии на  развитие в публичния сектор” и „Урбанистика и 
благоустройство на територията”. Работи и  по различни проекти и 
програми към Министерството на труда и социалната политика, и 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 
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Автор е на редица проекти и за някои от тях има награди, 
национални и международни отличия.  Участвал е  в множество  национални и 
международни конференции  за регионално развитие, териториално-устройство и 
благоустройство. Кандидатът има реализации на проекти в индустриалните 
зони за производствени и складово-ремонтни сгради и цехове.  
 Член – учредител е на дружество «Градоустройство» при САБ и е бил 
председател на браншова секция «Строителство» на ОЗИПС в България. Член е   
на Камарата на архитектите в България, на Съюза на архитектите в 
България и на Националната Академия по архитектура. Има научни  
публикации в областа на управленските модели за локализационен избор. 
Лицензиран е като експерт по ОВОС и притежава квалификация за работа с 
софтуер, приложим в проектирането и строителството. Ползва руски, немски и 
английски език.  
 Всичко това показва, че арх. В. Йочколовски е вече един утвърдил се 
специалист, работещ в архитектурната практика, научните изследвания и 
преподавателската дейност, което му помага успешно да предава своя опит 
и знания на студентите. 

Общо описание и обем на представения докторантски труд. 
 Дисертационният труд „Интегриран управленски модел за 
локализационен избор на система от обекти за производство на 
иновативни продукти в промишлени зони” на докторанта арх. Венцислав 
Ив. Йочколовски съдържа 137 страници текст, структуриран в Увод, 3 
основни глави, заключение,  библиография и приложения.. В текстовата 
част са включени фигури и диаграми. Библиографията съдържа  общо 45 
източника, от които 34 научни и официални публикации на български 
език, 11 научни публикации на латиница и информация от 8 интернет 
сайта. В приложение са дадени допълнително 4 графични схеми, които 
илюстрират изследването. 
 Съдържанието на докторантския труд е структурирано по следната 
схема:  

 Увод. В него са разгледани социалните, управленски и 
архитектурни аспекти на проблема за локализационния избор на 
индустриални обекти с иновативно значение, структурата на социалния 
проблем, актуалността на изследвания проблем, структурата на 
управленския проблем и докторската теза. Общият обем на увода е от  16 
страници; 

Глава 1. Политики за локализационен избор. Обемът на главата е 
от 39 страници и в нея са проследени политиките на Европейския съюз по 
отношение перспективите и предизвикателствата пред управлението на 
локализационния избор, иновативната конкурентност на държави от 
Европа, света и България, направен е критичен анализ на някои градове- 
клъстери и са разгледани преимуществата на промишлените „пасивни” 
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сгради като стандарт и модел за „глокализация”. Главата завършва с 
изводи по отношение на разгледаните политики. 

Глава 2. Теории за локализационен избор. В тази глава са 
анализирани опорни теоретични концепции за интегриран модел (ИМОВ) 
за превенция на локализационен избор, концепциите за иновационен 
прогрес, локализационните концепции за „място – технология” и 
концепциите за нискоенергийната сграда. Главата завършва с изводи. 
Текстът на главата е с обем 24 страници; 

Глава 3. Интегриран модел (ИМОВ) за локализационен избор – 
устойчив във времето и пространството. В резултат на направеното 
изследване, в главата са изведени методи за превенция на риска,  методи за 
оценка на устойчивостта на „пасивните” сгради, разгледана е концепцията 
за интегрирания модел за оценка и въздействие (ИМОВ) за превенция на 
локализационен избор на системата от обекти за производство на 
иновативни продукти (СОПИП). Направено е описание на модела с 
неговата обосновка, принципи, структура и критерии. Разгледана е 
трансформацията на модела в метод с описанието му, структурата, 
значението и предназначението му. Подробно е описано приложението на 
модела върху реален обект, като са направени анализи и изводи от 
експеримента. Обемът на текста в главата е 39 страници; 

Заключение.  Докторантския труд завършва със заключение, в което 
са разгледани възможностите за бъдещо приложение на интегрирания 
модел и значението му за практиката. В Заключението на четири страници 
всъщност са формулирани в резюме и най- важните теоретични и 
практически приноси на изследването, като към теоретико – приложните 
приноси и насоки са маркирани и теми за бъдещи изследователски 
търсения. 

Дисертационния труд завършва с Библиография и Приложения. 
Научно-изследователски достойнства на дисертационния труд. 

 Избраната тема на изследване е сполучлива и оригинална и 
разглежда управленските проблеми, произтичащи от несистемен, хаотичен 
и субективен локализационен избор на индустриални обекти с иновативно 
значение при планирането на индустриалните зони. Авторът е провокиран 
да извърши своето изследване въз основа на изводи от досегашната 
практика в България, която показва, че управленския проблем в нашата 
страна произтича от липсата на експертиза при вземането на управленски 
решения от местните власти, при локализиране на обекти в 
индустриалните зони и това е само част от големия набор социални 
проблеми, които са следствия от тези несистемни решения. 
         Актуалността на темата е разгледана както в световен и европейски 
мащаб,  така и  за мащаба на нашата страна поради факта, че съвременна 
световна тенденция е превенцията на локализационния избор на 
технология за дадено ”място” в една промишлена зона,  да зависи от все 
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по-нарастващата роля на технологиите, иновациите и необходимостта от 
високотехнологични производства. Това е нов подход,  сравнен с 
досегашният локализационен избор, който се прави съобразно пазарите, 
цените и транспортните разходи. От направеното изследване докторанта 
констатира, че правилно направеният локализационен избор води след себе 
си и до намаляване на рисковете и отстраняването на грешките в 
управленските, инвестиционните, предприемаческите и други сходни 
дейности. Все проблеми, които са особено актуални днес в стопанския 
живот на нашата страната.   

Формулирана е водещата цел на дисертационния труд -  да се 
създаде управленски модел за превенция от неправилен 
локализационен избор в местната власт. Това според докторанта може 
да се постигне, когато моделът на управление е системен, отговаря на 
цикъла на вземане на управленски решения в системата на управление на 
местната власт и е в съответствие с експертните знания за архитектурата и 
градоустройството на промишлени зони с иновативни технологии.  

За постигане на поставената цел, докторанта разглежда и използва 
методи за превенция на риска, различните техники за идентификация на 
риска, както и метода на SWOT-  анализа и анкетния метод. Тази богата 
палитра от използвани методи подсказва стремеж на докторанта към 
задълбоченост и внасяне на личен принос в усъвършенстване на 
досегашните практики. В инструментариума от методи, той включва и 
световно утвърдените методи за оценка на устойчивостта на „пасивните” 
промишлени сгради, каквито според него трябва да бъдат изграждани в 
промишлените територии, за да се получи съответствие с използваните 
съвременни технологии на производство. Както подчертава авторът,  
„ ...стандартът промишлена „пасивна” сграда би трябвало да се възприема 
като спомагателен и константен, ненарушаващ баланса на ”мястото” и 
намиращ се в резонанс с демографските, икономическите, екологичните и 
техническите инфраструктурни компоненти в системата на модела”. 
 Докторската теза в дисертационния труд е провокирана от 
социалните аспекти на проблема с регионалното планиране на 
промишлени обекти с иновативно технологично производство. Тя е 
формулирана оригинално от докторанта като система от хипотетични 
допускания за причините и възможностите за решение на проблемите, 
възникнали от несистемно вземане на управленски решения за 
локализационен избор. Основното твърдение в докторската теза е, че 
създаването и въвеждането на Интегриран управленски модел за 
локализационен избор на система от обекти за производство на 
иновативни продукти  в промишлени зони в системата за управление 
на общините е ефективно решение, водещо до икономически ползи, 
социални и управленски ефекти. 
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 С цел да анализира и докаже твърденията в докторската теза в 
процеса на работа върху темата, докторанта е разработил и изпълнил 
изследователска програма, в която си е поставил и реализирал осем цели, 
четири от които са свързани с теоретичната обосновка на твърденията в 
тезата и четири, свързани с доказването им при експериментиране на 
реален обект в Индустриална зона „Илиянци – Изток” в Северния 
индустриален район на София. 
 Обхватът на критичното и сравнително изследване в 
дисертационният труд засяга световно и европейско ниво на проблема, но 
тяхното разглеждане е послужило и е насочено да се направи сравнение и 
да се откроят слабостите и рисковете при социално-икономическите 
условия в нашата страна. По такъв начин разглежданият проблем е 
изследван както по отношение на съществуващата практика в света и у 
нас, така и по отношение на правилните управленски решения, които 
трябва да се вземат в периода до 2020 г.  

Основното твърдение в изложението на дисертацията  е обосновано 
и чрез извода, който прави докторанта, че новите управленски решения за 
локализация ще изискват вземането на становища не само от експерти по 
„технологията”, която ще се ситуира на дадена промишлена територия или 
обект, но и от съобразяването както с демографската и социално-
икономическа прогноза, така и със съществуващата екологична обстановка 
и мнението на обществеността в района. 

Направен е задълбочен преглед на  литературните източници по 
проблема и  критична оценка на настоящата практика у нас. Извършена е 
експериментална проверка на създадения от докторанта Интегриран модел 
(ИМОВ) за устойчив във времето и пространството локализационен избор 
на системата от процедурна и съдържателна гледна точка, чрез 
разглеждането на обхвата и спецификата на Северния индустриален район 
на София и по- конкретно на производствената зона „Илиянци – Изток”. 
Чрез избрани за анализ и оценка казуси, са маркирани ключовите 
възможности, предизвикателствата, допълнителните условия и възможните 
ограничения, за пълноценно осъществяване на модела на избраната 
територия. 

В дисертационния труд са дадени отговори на комплексните 
изследователски въпроси, които докторанта си  е поставил с изследването. 
Навлизайки задълбочено в изследваната материя обаче той е установил, че 
с докторантския труд не могат да се изяснят всички съществуващи 
проблеми и въпроси. Ето защо, той коректно е посочил рамките, в които е 
съсредоточил своят анализ и проучване. Според него са необходими 
следващи проучвания, които  биха могли да допълнят и разширят 
познанието по отношение обхвата на разглежданата тема, като се 
използват и други критерии и научни дисциплини за анализ и оценка.  
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Искам да подчертая, че поставените задачи в началото на 
докторантския труд  са изпълнени в рамките на съответните глави. Много 
ценен е прегледът, който докторанта прави в Глава 1. на различните 
европейски и световни политики за локализационен избор, както и на 
съществуващата практика в България. Това му дава възможност да направи 
редица ценни изводи, които той умело използва в последствие при анализа 
на теориите за локализационен избор и при разработвания от него 
интегриран модел за локализационен избор. 

Съвременните подходи и иновации по отношение теоретичните 
концепции за превенция на локализационния избор са анализирани във 
Втора глава. Обсъждането, което прави докторанта, когато разглежда 
теорията за регенеративната архитектура и регенеративния регионализъм 
на арх. Стивън Мур, на теорията за предприемачеството и иновационните 
потоци на икономиста Питър Дракър и на други световно признати 
теоретици на разглежданата в дисертацията материя е показало, че 
хипотезите, които докторанта арх. В. Йочколовски е формулирал в 
началото на своето изследване, се потвърждават напълно. В направените 
изводи в края на тази глава той посочва, че те ще бъдат взети под 
внимание при създаването на интегрирания модел за оценка и въздействие 
(ИМОВ) на системата от обекти за производство на иновативни продукти 
(СОПИП). 

Приносната част на докторантския труд е развита в Глава трета, 
където авторът след разглеждане на различните методи за превенция на 
риска и за оценка устойчивостта на „пасивните” сгради, извежда и 
формулира своя Интегриран модел за оценка и въздействие (ИМОВ) за 
превенция на локализационния избор. Заложените принципи на модела 
– принципа на”съществуващото възможно”; принципа на „единствения 
победител” и принципа на „близко до абсолютното взаимодействие”, му 
дават възможност да формулира научно издържана обосновка на модела и 
да оформи неговата ясна структура. Въвеждането на критерии на модела от 
друга страна, разкриват възможностите за преценка на конкретната 
ситуация в дадено населено място, по отношение на локализационния 
избор. 

Прагматичен и заслужаващ адмирации е подходът на докторанта, да 
трансформира разработеният теоретичен интегриран модел в метод, което 
улеснява неговото приложение в практиката. Прецизността, с която работи 
автора при изследването, личи от направеното описание и структура на 
метода, оценката на неговото значение и възможностите за приложението 
му. 

Най-важният научно - практически принос на дисертационният труд 
е развит в т. 4 на Глава 3 – „Експериментално приложение на модела”. Тук 
е приложен в реалните практически условия създаденият метод при 
локализацията на обекти в Северния индустриален район „Илиянци-Изток” 
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на гр. София. Описани са етапите за последователност на работа при 
конкретния случай, но те имат и универсално приложение. Първият етап 
влючва:  Проучване на наличната градоустройствена документация за 
града, района и индустриалната зона; Извършване на теренно изследване-
„на място” , с което се уточняват местоположението, площа и границите на 
обекта; Изясняване на градоустройствения статут на зоната с нейните 
градоустройствени параметри – плътност на застрояване, коефициент на 
интензивност на застрояване и минимално изискуема озеленена площ, 
заедно с предназначението и на други обекти в близост. На вторият етап 
методът предвижда анализ на необходимата техническа инфраструктура за 
локализационния избор, по формулираните критерии в интегрирания 
модел.  

Показател за задълбоченото отношение на докторанта към 
резултатите от изследването е проверката, на която той подлага 
разработения от него интегриран модел и метод. От експеримента са 
направени общи изводи от проучването на публичните и стратегическите 
методи и методите за устойчивостта на нискоенергийно ефективни сгради 
както от позиция на теоретичното конструиране, така и от 
експерименталното приложение на създаденият интегриран модел и метод 
за локализационен избор в индустриална зона „Илиянци – Изток”. 

От направените изводи в Заключението за теоретичната 
обоснованост и приложимостта на интегрирания модел става ясно, че 
целта на дисертацията е успешно постигната. В него са  резюмирани 
формулираните възможности в отделните глави за усъвършенстване и 
обогатяване на подходите и инструментите на интегрирания модел за 
оценка и въздействие за превенция на локализационния избор на системата 
от  обекти, за производство на иновативни продукти ( СОПИП).  

Приноси на дисертационния труд 
Приносите на дисертационния труд, представляват синтезиран израз 

на неговите достойнства. Считам, че те вярно и лаконично показват 
постигнатите резултати, които са в два аспекта : 
1. Теоретични приноси  : 
-Създаване на интердисциплинарен и интегриран подход към 
локализационния избор; 
- Избиране и прилагане на опорни теории за конструиране на интегрирания 
модел; 
- Въвеждане на обобщено работно понятие за система от обекти за 
производство на иновативни продукти (СОПИП), включващо ситуиране на 
иновативна технология в промишлена ”пасивна” сграда; 
- Предлагане стандарта на „пасивната” сграда като модел за устойчиво 
развитие и нов елемент в интегрирания модел за оценка и въздействие на 
локализационния избор; 
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- Въвеждане на техническата инфраструктурна компонента в интегрирания 
модел за оценка и въздействие; 
- Създаване на модел на пилотна теоретична система от критерии по групи 
ключови фактори. 
 2. Теоретико-приложни приноси : 
- Конструиране на нов интегриран модел и метод за оценка и въздействие, 
който да установява взаимовръзката между ресурсните дадености на 
„мястото”(дадена промишлена зона) и ресурсните изисквания на 
„технологията”(иновативен потенциал); 
- Доказване по експериментален път на възможността, интегрирания модел 
и метод за оценка и въздействие за превенция на локализационния избор, 
да бъде успешно приложен в практиката, на примера на  индустриална 
зона ”Илиянци – Изток”- София. 

Преценки 
- Преценка по отношение на автореферата. Автореферата коректно 
отразява в синтезиран вид всички важни моменти от изследването в 
текстови и графичен вид, които са развити задълбочено в дисертационния 
труд. Подробно са изложени заключението и приносите на разработката; 
- Преценка по отношение публикациите по темата на дисертационния 
труд. Докторанта е направил във връзка с изследванията по темата три 
самостоятелни публикации, които покриват изискуемия минимум, а 
именно : 
- „Регенеративната архитектура – опорна точка за възстановяване и 
развитие на места с отбранителна индустрия”; 
-  „Промишлените ”пасивни” сгради – една нова възможност за постигане 
на устойчивост в индустриалните зони на България”; 
- „Локализационния избор на системата от обекти, произвеждащи 
иновативни продукти в индустриалните зони – алтернативни решения”. 

Критични бележки и препоръки 
Бележки: 

- В дисертационния труд са използвани много съкращения с първите букви 
на термини и думи, които са принудили автора на много места в труда, да 
прави многократно пълното им текстово обяснение. Би трябвало тези 
съкращения с обясненията за тях да се изведат в списък в началото на 
докторантския труд, което ще улесни неговото ползване и излишно 
повторение; 
- Текста на докторантския труд се нуждае от редакционно прецизиране, 
което е свързано с допълване на някои пропуснати думи или правописни 
грешки;  
- За разлика от Автореферата, в пълния текст на докторската дисертация, 
докторанта и пропуснал да представи отделно теоретичните и теоретико- 
приложни приноси, а ги е оставил неизявени в Заключението. 
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 Горните критични бележки не омаловажават достойнствата на 
докторантския труд и са лесно редакционно отстраними. 
 Препоръки: 
- Дисертационният труд представлява едно завършено и задълбочено 
изследване, което аналитично и критично разглежда управленските 
рискове, модели и методи за локализационен избор на система от обекти за 
производство на иновативни продукти в промишлени зони. Считам, че 
изказаните в него иновативни предложения и разработеният интегриран 
управленски модел, трябва да получат по-широка популярност. На това 
основание, препоръчвам след съответната подходяща редакционна 
обработка(в духа на горните забележки), дисертационният труд да бъде 
публикуван като монография. В тази връзка имам още една препоръка.  
Докторанта в бъдеще да положи усилия, да увеличи своята продукция от 
научни публикации.  
 
 Заключение 
 При процедурата за зачисляване на арх. Венцислав Иванов 
Йочколовски като докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 
„Икономика и управление по отрасли” при Стопански факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски” са спазени изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България както по отношение 
зачисляването и обучението, така и по отношение отчисляването му с 
право на защита. Качествата на дисертационния труд, научната, 
педагогическа и професионална дейност на докторанта съответстват на 
изискванията на ЗРАСРБ и Правилника към него за присъждане на 
образователната и научна степен „ДОКТОР”. 
 Оценявайки професионализма, преподавателската дейност и 
научната подготовка на докторанта при разработването на докторантския 
труд на тема „Интегриран управленски модел за локализационен избор на 
система от обекти за производство на иновативни продукти в промишлени 
зони” и във връзка с направеното по – горе заключение, 
 
 Предлагам на почитаемото Научно жури да присъсъди 
образователна и научна степен „ДОКТОР” на архитект Венцислав 
Иванов Йочколовски по Професионално направление 3.8. Икономика 
(Икономика и управление по отрасли – Публичен сектор). 
 
 

Рецензент : 
 
             (проф. д-р л. арх. Пенчо Добрев) 
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