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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 Калинка Димитрова Милкова, 

докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Социално-

икономическа география“ на Геолого-географски факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“ 

 на тема: „ Географски анализ на преките чуждестранни 

инвестиции в България в контекста на регионалното развитие“ 

 

Постъпилата документация за придобиване на научна и 

образователна степен „доктор“ на докторанта Калинка Димитрова 

Милкова 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.  

Дисертацията е посветена на изключително актуална и важна за 

България проблематика, която често се избягва в географските 

изследвания. Авторката заслужава само адмирации, че се е заела с толкова 

трудна, както за изследване, така и за анализиране тематика. 

Работата спазва класически географски алгоритъм, от увод с 

формулиарни цел, задача, обект на изследване и методи, през теоретична 

глава, хронологическа справка и акцента в дисертацията емпирико-

регионалия анализ на съвременните чуждестранни инвестиции в България.  

Точно и ясно са формулирани целта и предмета на изследването и 

произтичащите от тях задачи. Стилът на дисертацията е високо научен, 

тезите са илюстрирани с множество отлично изработени графични 

приложения, които онагледяват застъпените позиции и представената 

фактология. Много добро впечатление прави солидния теоретичен базис, 

на който стъпва изследването. Това се потвърждава и от богатия, и 
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интересен списък на използваната литература, както на български, така и 

на латиница, в който личат имената на световно утвърдени учени, 

икономисти и политици. 

Специално внимание заслужават графичните приложения във втора 

глава, които дават много добра нагледна представа за тенденциите и 

различните аспекти на чуждестранните инвестиции в България. 

Цитираните и използваните в главата индекси затвърждават авторитета и 

високата научна стойност на труда. 

 Трета глава е най-географската, с най-голяма тежест и важност в 

дисертацията. Опитът да се направи регионален анализ на съвременните 

чуждестранни инвестиции в България очертава сериозните диспропорции в 

икономическото развитие на страната, а също така и сериозните пропуски 

в регионалната ни политика на национално ниво, която в този си вид не 

защитава интересите на българските граждани. Очаквани са както първото 

място на Югозападния район, така и последното на Северозападния по 

отношение на чуждстранните инвестиции, но разликата от над пет пъти в 

началото на периода до близо седем в края е силно обезпокоителна. Още 

повече,  че края на периода съвпадна с пускането в експлоатация на Дунав 

мост – 2, което се очакваше да засили много инвестиционната 

привлекателност на целия район. Сериозните територални диспропорции 

ясно изпъкват от всички данни, анализи и фигури в главата.  

Заключението на дисертацията е стегнато, ясно. Коректно са 

изведени всички основни изводи, до които е достигнато при 

разработването на темата. Имаме една препоръка към авторката и тя е част 

от фигурите и таблиците да бъдат изнесени в приложенията, като така ще 

се придаде повече гладкост на самият текст. Специално внимание 

объръщаме на изключително добре подготвената анкетна карта за 

проучване мнението на чуждестранните инвеститори, което ще придаде 

още по-голяма стойност на изследването и ще засили практико-

приложният му принос. 

Авторефератът отговаря на всички изисквания и дава добра 

представа за целта, същността и резултатите от изследването. 

Отделени са пет приноса в дисертационния труд. Те са както в 

теоретико-методологични, така и в практико-приложен аспект. Особено 

ценен е третия принос, а именно разработване на авторски методологичен 

подход и индекс за оценка на инвестиционния потенциал, който от своя 

страна е приложен в типологизацията на административните области в 

България. 
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В заключение искаме да подчертем, че представеният дисертационен 

труд е на високо научно ниво и притежава сериозни качества, приноси и 

научно значение в една рядко изследвана от географската общност област, 

каквато са преките чуждестранни инвестиции и ролята им за регионалното 

развитие на България. Всичко това ни дава основание да гласуваме за 

присъждане на научната и образователна степен „доктор“ по 

професионалното направление 4.4 „Науки за Земята“ (шифър 01.08.02. 

„Икономическа и социална география) на докторант Калинка Димитрова 

Милкова. 

 

София, 25.01.2016г.  Изготвил становището: 

доц. Д-р Георги Бърдаров 




