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1. Информация за дисертанта 

Дисертант Васил Иванов Зарков се е обучавал по докторска програма към 

катедра Социално-икономическа география / Геолого-географски факултет на СУ 

“Св. Кл. Охридски“ по научна специалност Икономическа и социално география, в 

професионално направление 4.4 „Науки за земята“ считано от 01.02.2012 г. и е 

отчислен с право на защита с решение на ФС при ГГФ видно от протокол №2 

/26.02.2016 г. Обучението е осъществено в задочна форма през периода 2012-2016 г. от 

представената автобиография е видно, че докторант Васил Зарков е високо подготвен  

специалист по проблемите на регионалното развитие с висока еспертиза по 

оперативните програми в периода 2007-2013 г. и настоящия програмен период. 

Същият е завършил няколко магистърски програми, което е допълнителен атестат за 

висока квалификация и подготовка. Докторант Зарков е представил 4 научни 

публикации, 2 публикации в пресата и множество участия в проекти и консултански 

екипи. Най-общо от представените материали можем да констатираме, че г-н Васил 

Зарков е високо подготвен специалист с трайни интереси в областта на науката и 

научно-изследователски постижения, които предполагат задълбочен изследователски 

капацитет.  

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертационния труд „Оптимизиране на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие чрез икономографския анализ“ е в обем от общо 185 

страници основен текст и 23 страници допълнения (общо 208 стр.). Той се състои от 

въведение, четири глави и заключение. Прави впечатление големият брой от 

използвани автори, които включват 168 източника на кирилица, 117 източника на 

латиница, 17 интернет адреса и други. На практика авторът извежда на преден план 

нарастващата сложност при  управлението на градовете и необходимостта от по-точни 



 2 

и верни решения за тяхното пространствено развитие. Това създава предпоставки на 

базата на икономогеографския анализ да се търсят възможности за оптимизиране на 

интегрираните планове за възстановяване и развитие с цел тяхната по-голяма 

ефективност и резултативност.Такова едно изследване е доста трудно за моделиране, 

но в случая имаме успешна систематизация, като се има предвид обема от изследване 

на 67 плана за възстановяване и градско  развитие, които са обект на посочения 

дисертационен труд. Несъмнено авторът  е насочил изследването към процесите по 

подготовка, разработване и последващото прилагане на плановете като важен 

инструмент за реализацията на политиките за регионално развитие като е наложил 

съответните ограничения и лимитиращи условия. Внимателния анализ на подобен род 

работи подлежат и на критика, относно оценката на реалното въздействие върху 

средата и най-вече реалистичността на изпълнението и последващата рамка на 

устойчивостта. В голяма степен докторант Зарков обръща внимание, че в новите 

условия към градовете и тяхното управление се възприема нов подход, който изисква и 

съчетаването на стари и нови подходи за оценка на текущото състояние и 

същевременно очертаването на възможните въздействия върху градските територии. 

Това в голяма степен е и амбиция на автора да намери   ролята на  плановете, относно 

тяхното практико-приложно поле, а от там и на тяхното въздействие върху 

пространственото развитие на  урбанизираните територии чрез икономогеографския 

анализ. В наложения стил и виждане  ни се дава достатъчно основание да приемем за 

успешно дефиниране на целта на дисертационния труд свързана с оптимизиране  и 

усъвършенстване на плановите документи чрез икономогеографска анализ. Поставени 

са 6 задачи, които в голяма степен дават по-завършен модел на специфичния авторски 

подход и оригиналност базиран на икономогеографския анализ. Тезата на 

дисертационния труд е следствие от предложената структура, макар че използваното 

понятие „катализираща роля“ не може да бъде измерено напълно и да се въприема 

като възможност за натрупване на опит и устойчиви практики. От друга страна 

„зрялостта“ е функция на натрупания капацитет, развитието на кадрите, чрез 

натрупване на знания и умения за работа по програмите и правилното дефиниране на 

целите и задачите на мерките в програмите, които имат териториално въздействие. 

Авторът разбира се по-прецизно е приел три хипотези, които в голяма степен задават 

проблемните области при възможностите за интегрирано управление на градовете и 

подлагат успешно за икономогеографския анализ на територията. Приетият подход на 

дисертационен труд с четири глави допълнително дава възможност на автора да вгради 

българския опит и практика в контекста на тази в Европейския съюз. На практика след 

теоретичната част имаме втора и трета глава, които са особено важни за подобен род 

изследвания, защото те извеждат успешни модели през призмата на това какво се 

предлага в конкретния пространствени ареал, в частност българския вариант на 

възможност за реализацията на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие. Четвърта глава е посветена на насоките за оптимизиране на процеса по 

разработване и прилагане на интегрираните планове за градско възстановяване и 

развитие. Прави добро впечатление йерархичният подход на автора съвразан със 

съответните препоръки и предложения. За територията на община Ловеч са 

предложени четири планове за развитие: индустрия, туризъм, градско развигие и 

„рурално развитие“, на практика те следват реалните икономически, социални и 

културни дадености и естествени преимущества на община Ловеч като посрещат 

важни приоритети на общината. На края на главата са изведени предимства на 

предложения методичен алгоритъм за прилагане на интегриран териториален подход, 
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което е добър атестат за докторанта. В заключението са систематизирани 

констатациите и изводите протизтичащи от извършеното изследване.   

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

В дисертационното си изследване Васил Иванов Зарков поставя важни 

проблеми, свързани с търсене на начини за усъвършенстване управлението на 

интегрираните планове за възстановяване и градско развитие чрез икономографския 

анализ. В търсене на отговори на поставените задачи, докторантът представя 

резултатите от научното изследване като прилага различни научни методи – 

картографски, историко-логически, индуктивни и дедуктивни, системен подход, 

сравнителен анализ и икономогеографски анализ. Чрез резултатите от апробацията на 

разработената авторска методика се демонстрира практическото й значение и особено 

за регионалното развитие и устройството на територията, така също и в значителна 

степен за икономическата и финансова ефективност. Всички резултати са следствие от 

извършена изследователска работа с използване на подходящ научен 

инструментариум. В потвърждение на изискванията за научност може да се твърди, че 

резултатите от дисертационното изследване са нови знания и в този смисъл са 

надграждане на съществуващото знание в конкретната научна област. Целта на 

дисертационния труд е постигната, а поставените задачи са напълно изпълнени. 

            4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

      В справката за приносите са посочени 4 приноса. Те действително съществуват 

в дисертацията и се открояват в отделните глави. Според мен приносните моменти 

могат да се класифицират в две групи – с научно- теоретичен и научно-приложен 

характер. Така приемам, че първите три приноса имат научно-теоретичен, а последния 

научно-приложен характер. Изборът на темата и разработените проблеми в 

дисертационната работа като цяло трябва да се оценят с високо приносно значение за 

решаване на възникналите проблеми с реализацията на плановете за градско 

възстановяване и развитие. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

Публикациите представляват 4 публикации, 2 статии и други, които отразяват 

коректно етапите на оформяне на дисертационния труд и показват периодичното 

публично представяне на задълбочените интереси на дисертанта по темата. В 

публикациите може да се определят като много добри стила на изразяване и научната 

осведоменост на докторанта и свободно боравене с терминологията в изследваната 

област. Това дава основание за висока оценка на изпълнение по изискванията за 

периодично публикуване на дисертационните идеи на докторант Васил Иванов Зарков. 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът на докторант Васил Иванов Зарков е в обем от 44 (40) страници 

и е изготвен съгласно възприетата форма за представяне на източник за запознаване с 

основните моменти от дисертационното изследване. Отразява коректно същността и 

съдържанието на изследването и може да се определи като много добър вторичен 

информационен източник. Представени са в синтезиран вид основната теза и 

изпълнението на поставените задачи в дисертационния труд, което показва много 

добри познания и аналитични подходи в работата на докторанта. 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Нямам критични бележки от принципен характер. Приемам изцяло 

положително свършената работа от докторант Васил Зарков. В тази посока ми се 

струва за удачно да препоръчам на автора да опита да прогнозира  каква би била 

ролята на  плановете за градско възстановяване и развитие  върху регионите като цяло 
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и най-вече какви иновативни подходи могат да предложат те за преодоляване на някои 

от повдигнатите проблеми. Предмет на самостоятелно разглеждане в бъдещите  

научни търсения на докторант Васил Зарков би могло да бъде извеждането на общи 

индикатори за оценка на състоянието на градовете и формиралите се териториални 

системи, както и подготовката на учебен курс по изследваната проблематика.  

 

8. Заключение 

Дисертационният труд на Васил Иванов Зарков е в голяма степен и  

интердисциплинарно изследване, отличаващо се с висока актуалност и изпълнение на 

поставените цели и задачи. Налице са научни и научно-приложни приноси. Изпълнени 

са изискванията на Закона за развитие на академичния състав на Република България, 

както и на правилниците на СУ „Св. Климент Охридски“. Всичко това ми дава 

основание да препоръчам на уважаваното научно жури да присъди образователна 

и научна степен „доктор“ по научна специалност 01.08.02 Икономическа и 

социална география (Регионално развитие на урбанизираните ареали) в 

професионално направление 4.4 Науки за земята  на г-н Васил Иванов Зарковв за 

дисертационен труд на тема „Оптимизиране на интегрираните планове за градско 

възстановяване и развитие чрез иконогеографски анализ“. 

 

 

 

25.08. 2017г.                          Подпис: ……………………… 

Гр.София                                                                          (доц.д-р Камен Петров) 

 

 

 

 

 

 


