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СТАНОВИЩЕ 

на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров 

Ръководител на катедра „Социално-икономическа география“, 

при Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

относно дисертационния труд на Румен Петров Недков, 

докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Социално-

икономическа география“ на Геолого-географски факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“ 

 на тема: „ Системен анализ на хоризонталната мрежа от 

административно-териториални единици в България“ 

 

Постъпилата документация за придобиване на научна и 

образователна степен „доктор“ на докторанта Румен Петров Недков е в 

съответствие с всички изисквания на Правилника на Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“. 

Работата е структурирана в три глави, плюс увод и заключение, като 

всяка една глава съдържа различен брой подзаглавия, в зависимост от 

обема и съдържанието си.  

 В увода е направен сполучлив опит да се изясни актуалността на 

темата и мотивацията на автора да се заеме точно с нея. Направен е и 

кратък литературен преглед на географските анализи свързани с 

устройствените проблеми и тяхното интегрално съдържание. Много точно 

и коректно са формулирани целта, предмета и задачите на изследването. 

Крайно необходимо е обаче да се разшири абзаца за методите, като се 

разясни какво е съдържанието на използваните в дисертацията методи и 

това да бъде обвързано с конкретното им приложение в нея. 

 В теоретичен аспект работата стъпва на добър географски базис. В 

първа глава са поставени теоретико-методологичните основи на 

изследването. Тя е и своеобразен преглед на литературния обзор по темата. 

Много подробно е разяснен системния подход при анализа на 

административно-териториални и териториални единици. Акцент в главата 

са същността, свойствата и класификациите на системите. Анализът е 
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стандартен, като автора се придържа към основните географски и 

терминологични изисквания. Стилът е изчистен, научен. 

 Като определен сериозен принос бихме посочили опита на 

докторанта да направи съпоставки между България и избрани членки на 

ЕС, със сходни условия, брой на население и големина на територия. Това 

би спомогнало при определянето на прироитети и конкретни препоръки 

към по нататъшното развитие на административно-териториално 

устройствения процес и в самата България. Особени ценни за проучването 

са примерите за оптимизиране на административно-териториалното 

устройство на Гърция, Дания, Швеция, Германия и Испания, което 

смятаме, че е особено адекватно на фона на протичащите в Европа 

икономически, политически и най-вече демографски процеси. 

 Втора глава е посветена на развитието и съвременната структура на 

административно-териториалното устройство на България, което се явява 

и основният акцент в съдържателен план на дисертационния труд. Разбира 

се основна част от главата е посветена на промените в административно-

териториалното устройство на България след Освобождението, както и на 

факторите и причините, които обуславят тези промени. Най-ценното в нея 

е обосновката на докторанта за икономическите и административни 

нужди, които пораждат измененията в АТУ на България. Въпреки това в 

тази част може да се засили критичният анализ, а не само да бъдат 

представени промените и причините. Един подобен критичен анализ би 

засилил и приносите на дисертационния труд.  

Трета глава е свързана с предпоставките, подходите и вариантите за 

оптимизация на административно-териториалното устройство на България. 

Това е и най-приносната в практичен аспект част на дисертационния труд. 

Тя стъпва на нормативния и социално-икономически базис, породен от 

новите политически и икономически реалности в страната след 1989г. 

Отчетени са и сериозните териториални диференциации в страната, както 

и задълбочаващия се разлом между севера и юга. Много важен принос е 

отчитането на сериозните демографски промени и особено на процесите на 

депопулация, които ще са от изключителна важност при оптимизирането 

на АТУ в бъдеще, тъй като тези негативни процеси ще се задълбочават и 

ще изправят България пред много сериозни предизвикателства. Обърнато е 

сериозно внимание на основния въпрос дали да бъдат окрупнявани 

същестуващите АТЕ в страната или напротив се налага тяхното още по-

голямо разпокъсване. 
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Заключението на дисертационния труд е ясно, стегнато и 

целенасочено, като напълно е обвързано с поставените в увода цел и 

задачи на разработката. Синтезирано са дадени по глави основните изводи, 

до които е достигнал автора при изложението на своята теза. Дори бихме 

препоръчали леко да се съкрати заключението. 

Авторефератът отговаря на всички изисквания и дава добра 

представа за целта, същността и резултатите от изследването. 

Отделени са шест приноса в дисертационния труд. Би могло да бъдат 

разделени на теоретико-методологични и практико-приложни. Повечето от 

приносите са с пожелателен характер, би могло да се прецизират и 

конкретизират, за да изпъкнат по-ясно достойнствата на дисертационния 

труд.  

Като критични бележки можем да посочим, че структурата на 

дисертацията би могла да бъде значително по-добре организирана. В този 

вариант имаме едно механично изброяване на хронологията в промените и 

хоризонталните изменения на АТУ. Би могло да се засили аналитичния 

характер на разработката още с нейното съдържание. Определено тази 

работа би могла да бъде илюстрирна много по-добре, което би дало много 

по-широка представа за промените на АТУ през годините. Можеше да се 

засили и връзката между АТУ и развитието на селищната мрежа. 

В заключение искаме да подчертем, че представеният дисертационен 

труд притежава безспорни качества, приноси и научно значение за един 

толкова важен за страната въпрос, какъвто е Административно-

териториалното устройство. Всичко това ни дава основание да гласуваме 

за присъждане на научната и образователна степен „доктор“ по 

професионалното направление 4.4 „Науки за Земята“ (специалност 

01.08.02. „Икономическа и социална география) на докторант Румен 

Петров Недков. 

 

София, 11.01.2016г.  Изготвил становището: 

доц. Д-р Георги Бърдаров 


