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1. Информация за докторанта. 

Роден е в гр. София  през 1956 год. Средно специално образование завършва  
през 1974 г. в 22-ро ЕСПУ „Г.С.Раковски” – София,  

През 1976 год. е приет за студент във ВИАС София в специалността „Архитектура” и 
през 1981 год. се дипломира като магистър – архитект. 

Започва трудовия си стаж като проектант в КИПП „Агропромпроект” – София, където 
сферата на работа е проучване и проектиране на обществени, производствени, 
административни и жилищни сгради на територията на Р.България.  

Един такъв идеен проект разработва в колектив на тема „Универсален 
комплекс за производство на мляко”, който участва през 1985 год. в Международното 
младежко изложение в Берлин и беше отличен с грамота. 

От 1985-1990 г. работи в общинската администрацията на различни райони в 
Столицата. Като Главен специалист „Териториално Устройство, Градоустройство и 
Архитектура” на V РНС „Васил Левски” – гр. София Главен Архитект на РНС 
„Люлин” където е отговорен за управлението, контрола и санкционирането по 
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компетентност на всички териториално-устройствени, градоустройствени и 
архитектурни проекти на територията на района. 

През 90-те години е Директор „Инженеринг” и Управител на 
„ИНТЕРКОМС” ООД с основен предмет дейности по мениджмънт, образование, 
квалификация и преквалификация. Дружеството е колективен член на ФДРЗ и има 
ползотворно сътрудничество със Съюза на германските народни университети, както и 
с други чуждестранни асоциации за квалификация на кадри и образование на 
възрастни. Дружеството е асоцииран член на „Международния съвет за образование на 
възрастни” със седалище в гр. Торонто – Канада и на „Международната лига за 
образование, възпитание и народна култура” със седалище в гр. Париж. 

През 1993-1999 е хоноруван преподавател в Славянския университет в гр. 
София по специалностите – „Териториално и селищно устройство” и „История на 
градоустройството”. Водил е лекции и упражнения от 1998 до 2003 год. във ВТУ ”Св. 
св. Кирил и Методи” – филиал гр. София по специалностите ТСУ и „Урбанистика”, а 
по-късно и в Пловдивски Университет и БУДО. От 2004 до настоящия момент е 
хоноруван преподавател в СУ „Св.Климент Охридски” по специалностите „Държавна 
политика и стратегии на  развитие в публичния сектор” и „Урбанистика и 
благоустройство на територията”. 

 От 2001 работи по различни проекти и програми към Министерството на 
Труда и Социалната политика, и Министерство на Регионалното Развитие и 
Благоустройството като : 

1.Консултант на МТСП по програмата „Реформа за повишаване 
благосъстоянието на децата в България” - проучване изпълнимостта на 
проекти «Комплекс за социални услуги» в общините Варна, Шумен, Разград, 
Пловдив, Сливен, Стара Загора, София, Русе и Търговище. 
-„Дом за възрастни с увреждания в кв. Мартиново – Чипровци”. 
- Градоустройствено, архитектурно и ландшафтно оформление на Парк-

острова „Свобода” в гр. Пазарджик (Актуализиране устройствения статут на парка. 
Специализирана районна схема с нова, цялостна концепция за функционалната 
характеристика на острова.) 
 - Гранични контролно-пропускателни пунктове - Станке Лисичково, 
Олтоманци, Маказа  и Еледже; 
По-значими обекти, които са реализирани в индустриалните зони са производствените 
и складово-ремонтни сгради и цехове в НПЗ „Военна рампа” София, Цехове на 
„ПЕНТАГРАМ” ООД,  База за петролни продукти в с. Антон, Сладкарски цех на  „САФКО” 
ЕООД,  Дърводелски цех с авторемонтна работилница  на ЕТ “Ат. Лазаров” в гр. Костенец  и 
др. 
 Член – учредител на дружество «Градоустройство» при САБ и председател на браншова 
секция «Строителство» на ОЗИПС в България.. Член и  на Камарата на Архитектите в 
България; на Съюза на Архитектите в България, на Националната Академия по 
Архитектура. 
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 До този момент научните публикации на докторанта в областта на 
управленските модели за локализационен избор са три :  
 1. Регенеративната архитектура – опорна точка за възстановяване и развитие на 
местата с отбранителна индустрия. 

2. Промишлените пасивни сгради – една нова възможност за постигане на 
устойчивост в индустриалните зони на България . 

 3. Локализационният избор на системата от обекти произвеждащи иновативни 
продукти в индустриалните зони – алтернативи и решения. 
 
 Лицензиран експерт по ОВОС и квалификация за работа със софтуер, приложим в 
проектирането и строителството, ползва ArchiCAD, AutoCAD, Photoshop, и др. програмни 
продукти и различни текстообработващи програми.  
 Ползва руски, немски и английски език.  
 
2. Обща характеристика на дисертационния труд. 

Темата и тезата на дисертационния труд са в съответствие с изискванията на Закона и 
Правилника към него за развитие на академичния състав, като обхващат съдържателно 
въпроси от научно направление 3.8 Икономика и управление /Публичен сектор/.  

2.1. Оценка на структурата и обема. 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е съставен от седем самостоятелни 
части /увод, три глави, заключение, библиография и приложения/ в общ обем от 141 
стр. Структурата и заглавията на частите отговарят на съдържанието, както и  на темата 
и тезата на докторанта. Библиографията включва 53 източника на информация, а 
приложенията са 8 броя. Всички тези характеристики отговарят на изискванията и 
стандартите за обем и структура на докторската дисертация 

Увод 

Текста на увода от 5-16 стр. отговаря на основното си предназначение да запознае 
читателите с: актуалност на изследваната проблематика; дефиниране на обекта и 
предмета на изследването; дефиниране на изследователските характеристики като 
теза, хипотеза,; основни задачи; методология на изследването; ограничения на 
изследвания обхват; структура на дисертационния труд; значимост на 
дисертационния труд. 

Уводът с малки изключения е добре структуриран и дава точна представа за 
намеренията и възможностите на докторанта да изследва набелязаната тема. 

2.2. Докторска теза 

Докторската тема е провокирана от социалните аспекти на проблема с регионалното 
планиране на промишлени обекти с иновативно технологично производство. 
Практиката показва ,че подходът за взимане на решения за локализиране на 
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производствени обекти с иновативно технологическо значение е предимно субективен, 
несистемен и хаотичен и не е свързан с научно-теоретичното знание за управленски 
решения на местно равнище. 

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 на общините в процеса на реализиране на 
интегрираните планове за териториално развитие чрез повишаване на 
ефективността на връзката и създаване на синергия между малките и 
средни предприятия в индустриалните зони на основата на икономии 
от логистика, транзакции, отпадъчни технологии и енерго-
икономични решения. 

- Социални ефекти които ще подобрят структурата на социалния и 
човешки капитал, ще решат демографски въпроси породени от 
трудова миграция, ще създадат нови работни места и устойчиво 
развитие на професионални общности. 

- Управленските ефекти ще бъдат свързани с алгоритмизиране на 
административната дейност чрез въвеждане на нови правила за 
тръжни процедури и взимане на управленски решения за локализация 
които ще изискват да се взима не само становище от експерти по 
„технологията”, която ще се ситуира върху „мястото”, но от 
значение са както демографската и социално-икономическата 
прогнози така и съществуващата екологична обстановка и мнението 
на обществеността в района (зоната, квартала, местността/ 

 

Изследователска програма 

Твърденията в докторската теза се анализират и доказват в дисертацията чрез 
въвеждане на изследователската програма. Изследователската програма има за цел да : 

 Да се изследва и анализира прякото и непряко ефективното въздействие на 
иновационните политиките (европейски и национални) върху 
локализационния избор на „технология” върху „място”.  

 Да се изследва и анализира надежността на утвърдени и използвани  в 
практиката стратегически, публични и енергийни научни методи, имащи 
пряко и непряко отношение към локализационния избор, като се отчетат 
предимствата и недостатъците  в тях по отношение на публичната оценка и 
стратегическото прогнозиране на диалогичния локализационен избор . 

 Да се проучи стандарта „пасивна сграда” като модел за устойчивото 
развитие и възможностите, които той осигурява по отношение на 
енергийната ефективност, намаляване на вредните емисии и  отпадъците и 
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съхраняването на ресурсите на мястото. 

 Да се проучат основни критерии (демографски, икономически, екологични 
и технически инфраструктурни), които са представителни за установяване 
на взаимодействието между  „технология” и „място” за  определянето на 
оптималния локализационен избор  в индустриални зони. 
 Да се селектират „предложенията” за локализация на високотехно -

логични отрасли от Общна София в „Плана за развитие на Столична 
община от 2014 г. до 2020 г.” и Общия устройствен план на Столична 
Община (ОУП на СО), за да бъдат подложени на изпитателна  проверка в 
експерименталното приложение на  концепцията на модела (ИМОВ) за 
превенция на локализационния избор на СОПИП(МСП)върху пилотна 
индустриална зона. 

 Да се направи теренно изследване на неусвоен терен в Индустриална зона 
„Илиянци–Изток”, Северен индустриален район, София, което да даде 
изходна информация за целите на  експерименталното приложение на 
концепцията  модела (ИМОВ). 

 Да се създаде Интегриран управленски модел за локализационен избор на 
система от обекти за производство на иновативни продукти в 
промишлени зони чрез подбор на групи понятийни индикатори които 
изчерпват ефективно връзката между, социалните, икономическите, 
екологическите, административно-управленските фактори за взимане на 
управленско решение в една община. 

 Да се направи управленски алгоритъм от последователни действия за  
внедряване в системата на управление на общината на създадения 
теоретичен модел за Интегриран управленски модел за локализационен 
избор на система от обекти за производство на иновативни продукти в 
промишлени зони. 

Всички дефинирани задачи имат ясна дефинирана структура и са достигнати в 
последващия анализ в трите основни части на дисертацията. 

5. Формулиране и обосноваване на изводи, насочени и препоръки за прилагането 
на модела за нов локализационен избор на промишлени обекти с иновативно 
значение. 

Определени по този начин задачите отразяват сравнително добре основните аспекти на 
изследването, чието осъществяване позволява да се постигне целта на дисертационния 
труд, респ. да се потвърди застъпваната от автора теза. В глава І изборът на водещите 
стратегически политики на Европейския съюз (ЕС) до 2020г.,  в докторантския труд е 
направен от гл. т. на тяхното ефективно въздействие върху интелигентния растеж и 
специализация на регионите . Основният акцент в изследването им е поставен върху 
ефективното  значение и инструментите, в тези политики за опазването на местните 
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ресурси, използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, промените в 
климата, намаляването на вредните емисии, подкрепата им за иновативното израстване 
на малките и средните предприятия (МСП).  

Докторантът добре познава и прилага в своя анализ важни стратегически документи 
като Европейската Стратегия 2020 и нейният финансов инструмент „Хоризонт 
2020”  както и Съобщението на Европейската Комисия до Европейския парламент, 
Европейският икономически и социален комитет и комитета на регионите”, което се 
отнася до значимостта и приноса на регионалната политика за интелигентен растеж 
в рамките на Стратегия „Европа 2020” (06.10.2010 Брюксел). 

Докторантът демонстрира добра подготовка и ерудиция като прилага  Рамковата 
директива за водите (РДВ) на ЕС и планът за водите на Европа (2000 г.)  защото 
водата е ресурс, който ще предизвика в бъдеще икономическа надпревара, освен 
това като ресурс водата (питейна, за икономически нужди, подземни, речни, морски 
и др.) е от съществено значение при определяне на локализационния избор на 
„технология” върху „място”, в зависимост от това дали е наличен ресурс или е 
необходимо по технологичен път 

Последствията от тяхното въздействие  най-обобщено се изразяват : 

в разширяване на ЕС с нови държави–членки от бивши социалистически държави;в 
пренареждане на иновационните приоритети  за иновационно развитие на 
европейско и национално ниво;в създаване на общи европейски политики и общо 
европейско икономическо пространство; 

Глава втора на докторантския труд акцентът се прави върху избора на 
съвременните теоретичните концепции от който  съвременната теоретична мисъл 
обяснява диалогичното отношение „технология-място”, с цел да се премине към 
интердисциплинарен и интегриран подход в изучаването на проблема за 
превенция на локализационния избор на „технология”върху „място” в „среда„ на 
пространствена комуникация. 
Изборът на  опорните теоретични концепции (глава ІІ, част 1)  цели  проблемът 
за локализационния избор да бъде осмислен и разбран  от гл. т. и на  
управлението, и на архитектурата, и  на обществото, и на икономиката и на 
нововъведенията, в, и само, и в ерата на глобализацията, но интерпретирани в 
локала. Отправните теоретични концепции за постигането на целите на 
докторантския труд са: теорията за „регенеративния регионализъм” на 
американския арх. Стивън Мур, социолога и етнометодолога Харолд Гарфинкъл, 
предприемаческата теория на Питър  Дракър и теорията за отворените иновации 
на  Хенри Чейзброу.  В докторантския труд за отправна концепция е избрана 
теорията на архитект Стивън Мур - (р. 1945) доцент по архитектура и планиране. 
В книгата си „Технология и място” той прави обобщения за „регенеративния 
регионализъм” главно поради отношението „технология – място”, на той придава 
нов демократичен смисъл. Новият смисъл, който арх. Стивън Мур придава на 



7 
 

„технологията” и „мястото” е възприет в понятийно отношение и в 
докторантския труд за реализиране на поставените в него цели, тъй като 
сравнително точно изразява системата от диалого-демократичните връзки между 
„мястото” и  „технологията”. 
Направеният сравнителен анализ в докторантския труд (глава ІІ, част 3) между 
класическите локализационни теории на Йохан фон Тюнен, Алфред Вебер и 
Уилям Айзард  „Локализационият избор” Ст. Тонкова подчертава, че  Йохан фон 
Тюнен разработва първия класически модел за локализация на селскостопан-
ското производство - селскостопанския щандорт, а Алфред Вебер концентрира 
вниманието си върху локализацията на индустрията. В  глава ІІІ, част 1  на 
докторантския труд са разгледани някои от актуалните методи за анализ и 
превенция на риска като : публичен бенчмаркинг, анкетен метод и SWOT анализ, 
които се използват при формирането на политики, стратегии, Интегрирани 
Планове за Градско Възстановяване и Развитие (ИПГВР) и др.. Единственното 
основание тези методи да бъдат обект на изследователски интерес в 
докторантския труд е доколко е възможно да се разчита на надеждността на 
информацията, която се получава вследствие на тяхното използване за 
стратегическа и обществена оценка, относно събития, процеси  и  явления в т. ч. 
и  за демократичния локализационния избор.  

- Нови съвременни методи за оценка на устойчивостта на „пасивните” сгради 
(ВИИКИ-Финландия, ВRЕЕАМ-Великобритания, НQЕ-Франция, Германски 
сертификат за устойчиви сгради, Сертификатът  LЕЕD -САЩ, разработени в 
подкрепа на идеята за „зелена” енергия са предмет на анализ в част 2 на тази ІІІ-
та глава. Тези методи обследват на първо място ефективността на „пасивната 
сграда” и след това нейното местоположение за разлика от  идеята в новия  
модел (ИМОВ) в който „мястото” е разгледано като „първоначална” инстанция 
за локализационния избор  на „технология” и на „технологията”, като 
„върховна” инстанция спрямо „мястото”. 

- Най-същественото и значимото в докторантския труд е направено в глава ІІІ, 
части 3 и 4, където благодарение на направените  изследвания, анализи и изводи 
от глава І и ІІ е направен опит да бъде инициирана теоретично и 
експериментално да бъде приложена концепцията на интегрирания модел за 
оценка и въздействие (ИМОВ) за превенция на локализационния избор към 
пилотна индустриална зона (място) посредством нейната  критериална  
съотносимост  с вероятностни „предложения” за локализация на 
високотехнологични обекти, залегнали в „общинска” политика (най-ниското 
стъпало в йерархията от европейски,национални,регионални и областни 
политики). Изследователският изборът се установи върху единствения неусвоен 
масив в индустриална зона „Илиянци - Изток”, Северен индустриален район, 
София и респективно върху политиките на Столична община за развитие на 
зоните за икономическо въздействие и локализирането на високотехнологични 
обекти в тях.  
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Структура на модела, Прилагане на модела в метод, Предназначение на 
модела  
 

- Предназначен е за стратези, консултанти, анализатори, инвеститори, 
предприемачи, експерти, научни работници, проектанти и граждани, 
администрация, бизнес, НПО и др.. 

- Моделът е възможно да бъде използван за получаване на прогностична 
информация, резултатите от която да предопределят стратегическия избор за 
локализация на определена „технология” върху дадено „място”, като  с това да го 
направят по-добро място за живот, което вече ще е способно да се включи със 
свой принос в глобалната среда на пространствената конкуренция и да бъде 
значимо за общия иновационен прогрес.  

- Гражданското доверие и обществената обвързаност са ключови фактори за 
оценката на локализационния избор С въвеждането на демократичното начало 
(референдум) при вземането на решения, относно управлението на „мястото”, в 
което хората живеят и се развиват и с прилагането на модела при установяване на 
оптималния локализационен избор всеки гражданин ще може да прецени коя 
„технология” е най-подходяща за локализация. Това дава възможност взетите на 
експертно ниво решения да бъдат променяни, съобразно обществените 
изисквания, ако това бъде необходимо. 
Значение на модела 
 

- Най-голямото значение от прилагането на модела се изразява във взаимната 
изгода  на всички страни или  участниците в процеса на локализация да са 
доволни - инвеститори, предприемачи, граждани (осигурени нови работни места, 
увеличена добавена стойност, повишено качество на живот),  да създава 
устойчивост на ресурсите и устойчиво развитие на регенерираните места, 
изпълнени с нов смисъл за живот.  

- Експерименталното приложение на концепцията за  интегрирания модел за 
оценка и въздействие (ИМОВ) за превенция на локализационния избор на 
СОПИП (технология+промишлена „пасивна” сграда) в индустриална зона 
„Илиянци-Изток” е въз основа на : 

- проучване на документи - План за развитие на столична община 2014 – 2020г., 
Областна стратегия за развитие на Област София 2005-2015, Общински  план за 
развитие на Столична община 2013-2017, Общи устройствен план на Столична 
община (ОУП), Наредба за изграждане на елементите на техническата 
инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на 
Столична община от 17.12.2009. 

- проучване и създаване  на картен материал;  
- теренно обследване на неусвоен терен, подходящ за локализация в Северен 

индустриален район „Илиянци-Изток Северна дъга, съобразно предложения на 
Столична Община за леки и високотехнологични производства. 
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3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати. 

 Приноси: 

1. Интердисциплинарен и интегриран подход към локализационния избор, 
целящ неговата превенция в предпроектен стадий на проучване. 

2. Изборът на интердисциплинарна теоретичната основа (теоретичната 
концепция за «регеренативния регионализъм» на арх. Стивън Мур; 
етнометодологическа концепция за обществото на Х.Гарфинкъл, 
предприемаческата теория на П.Дракър, теория на«отворените иновации» 
на Хенри Чейзброу),  върху която се изгражда теоретично - концептуалния 
модел за локализационен избор.  

3. Избор на опорни теории за конструиране на модела – регенеративен 
регионализъм (Стивън Мур); етнометодологията на (Х.Гарфинкъл); 
„отворените иновации” (Х.Чезброу) и теорията за „предприемачеството” (П. 
Дракър). 

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

5. Установяване на водещата роля на „технологията” в съвременния 
локализационен избор в сравнение с цените, пазара и транспорта. 

6. 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”) . 

7. Въвеждане на обобщено работно понятие система от обекти за производство 
на иновативни продукти – СОПИП (технология + промишлена „пасивна” 
сграда), обозначаващо многообразието на сградните обекти  за локализация в 
система, както и съвкупността  от технология и  промишлена «пасивна»  
сграда. 

8. Въвеждането на техническата инфраструктурна компонента в интегрирания 
модел за оценка и въздействие (ИМОВ) като важна и определяща  
локализационния избор в система от демографски, икономически и 
екологични критерии за «място» и аналогичните им за «технология». 
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9. Изборът на пилотна теоретична система от опростени критерии по групи: 
демографски, икономически, екологични и технически инфраструктурни. 

10. Конструиране на нов интегриран модел за оценка и въздействие (ИМОВ) за 
превенция на локализационния избор на СОПИП (технология + пасивна  
промишлена сграда),  който да установява взаимовръзката между ресурсните 
дадености на «мястото» и ресурсните изисквания на «технологията». 

11. Иницииране на възможността за прилагане на модела в  създаването  на 
подходящ за него метод , описание и структура на  метода.  

12. Сравнителен анализ на стратегически, публични, социологически и 
енергийноефективни методи, имащи отношение на равнище публичност към 
локализационния избор. 

13. 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. 

 

В дисертационния труд са извършени задълбочени проучвания по широк кръг въпроси 
от теоретично, методологическо и приложно естество. Извършен е ретроспективен 
преглед на историческите събития, оказали значително отражение върху развитието на 
теорията и практиката на локализационния избор, както и преглед на научната 
литература, като е проследена еволюцията на теоретичната мисъл за архитектурните и 
градоустройствени решения . Докторантът е проучил особеностите на управленските 
аспекти на прилагане на теориите за локализационен избор, като се позовава на 
основни постулати, кодекси и норми, използвани от субектите на управление в 
териториалното планиране и развитие на териториите.  

Освен това са изяснени въпросите, свързани с приемствеността на основните 
концепции и нейната зависимост от взимането на управленски решения. 

Специално внимание е отделено на методологическите въпроси на Новата технология 
за избор. Разгледани са различни критерии и индикатори, които показват дали в 
действията на субектите е интегрирана отговорност към  обществото и околната среда. 
В тази връзка са представени различни стандарти и сертификационни схеми за 
отчитането на локализационните решения, както и методика за анализ и оценка на 
нейното прилагане . 

Интерес представляват и резултатите на докторанта, постигнати от прилагането на 
локализационния избор при представения кей стъди в един основен обект . Апробирана 
е разработената от докторанта методика за анализ и оценка на процеса на прилагане на 
локализационен избор като отговорност в работата на общините. Въз основа на 
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констатациите от това апробиранe са направени изводи и препоръки за ефективното 
прилагане на новия модел за локализационен избор .  

7. Критични бележки и препоръки. 

В дисертационния труд се установиха и някои несъществени пропуски, които ми 

дават основание да направя следните критични бележки: 

1. Добре би било системата от показатели за локализационен избор да се разграничи от 

показателите на системата за качество, системата за здравословни и безопасни условия 

на труд, системата за здравословни и безопасни условия на труд, системата за 

организация на труда, производството и управлението, екологичната и други системи; 

2. Дисертацията би се подобрила, ако беше определена природата на 

връзките и формите на тяхното проявление между системата от показатели на 
локализационния избор и конкурентните предимства. Това се налага, тъй като в едни 
случаи става въпрос за причинно-следствени връзки, в други – за корелационни, в трети 
– за функционални, а в четвърти – за информационни; 

3. Препоръчително е да се прецизира методиката за оценка на локализационния избор. 
Това би могло да стане, ако в нея бъде включена система от абсолютни и относителни 

показатели с отчитане на коефициента на значимост и извеждане на обобщен 

комплексен показател. 

Посочените критични бележки не намаляват значимостта на изтъкнатите вече 

научни и научно-приложни приноси. Предметно-съдържателният анализ показа, че 

дисертационният труд притежава достойнствата на задълбочено научно изследване с 

определена практическа насоченост. В него са обхванати всички по-съществени 

страни на предложения нов модел за локализационен избор на предприятия в 
индустриални зони. Направените от докторанта констатации, изводи и 

препоръки са резултат на задълбочена продуктивна изследователска дейност, в 

която и чрез която са възпроизведени достигнати научни резултати за решаване на 

конкретни познавателни и практически задачи. 

Заключение. 

Цялостната ми оценка на труда, базирана на значимостта на избраната тема, неговата 
структура, съдържание и теоретични обобщения ми дава основание да приема,че в него 
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се съдържат предвидените в чл. 27 (1) от ППЗРАСРБ и чл. 66 (1) наПУРПНСАД в СУ 
„Св. Кл. Охридски“ научно-приложни резултати с характер на принос в науката и 
показва, че докторантът има задълбочени теоретични знания в областта на икономиката 
и управлението на регионални териториални комплекси  и притежава способност за 
самостоятелни научни изследвания. Това са и съображенията ми да препоръчам на 
уважаемите членове на научното жури да вземе решение за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор“ на арх. Венцислав Йочколовски 

София, 10.06.2015 г. Рецензент: 

(доц.д-р Александър Николов) 

 


