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1. Данни за дисертанта. 

Докторант Оник Дикран Арабян е роден през 1986 г. в гр. Ямбол.  Завършва 

средното си образование през 2005 г. в Математическа  гимназия “Атанас Радев” в 

гр. Ямбол. Висшето си образование – бакалавър, завършва през 2009 г. в 

Софийския университет, специалност “Регионално развитие и политика”. През 

2011 г. завършва магистратура в същото направление.  

 

 

 



2. Данни за докторантурата. 

Оник Арабян е зачислен за обучение в докторантура съгласно заповед на 

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ РД- 20-265/31.01.2014. В процеса на 

своето обучение са положени задължителните докторантски минимуми и изпити, 

съгласно Правилника СУ „Св. Климент Охридски“. 

През януари 2017г. дисертацията е обсъдена и предложена за насочване към 

отчисляване с право на защита. За защитата има решение на Факултетния съвет на 

Геолого-географския факултет от 13.02.2018 г. и заповед на Ректора на СУ РД- 38-

144/16.02.2018г. определяща състава на научното жури. 

По процедурата няма административни или други нарушения. 

 

3. Данни за дисертацията и автореферата. 

Дисертационния труд е с обем от 226 страници и се състои от увод, три 

глави и заключение. Изграден е списък на фигурите, таблиците и използваната 

литература. Справката включва 156 източника от които 99 на български език, 45 

на английски и 12 на руски език, както и 24 фигури и 17 таблици и 7 приложения. 

Доказана е актуалността на темата, коректно са формулирани обекта на 

изследването, предмета и целта, както и шест броя амбициозни научни задачи. 

Представени са различни теоретико-методологични техники, който е може са се 

счита, че са използвани в изследването, както и някой географски методи. 

Авторефератът отразява коректно дисертацията и нейните достойнства.  

Дисертацията е интердисциплинарна по своето научно съдържание, което 

позволява на дисертанта да взаимодейства с характерни за икономиката и 

геоекологията научни данни, методи и подходи.   

Първа глава е посветена на теоретичните и методологичните основи на 

регионалните изследвания. В тази част на дисертацията докторанта полага усилия 

да изясни същността на тази изключително обхватна материя, нейната 

многоаспектност и мултидисциплинарност. Направен е опит за представяне на 

понятийно-теоретичния апарат, стратегическото планиране, руралните райони 



като изходна проекция за прилагане на подхода ЛИДЕР.  Главата е задълбочена и 

разработена с разбиране по темата. Налице е известна хаотичност по отношение 

как отделните тези и гледни точки, и по-точно как те служат на тезата. Това е 

слабост типична за всички млади изследователи, които в стремежа си да обхванат 

повече теоретични постановки, пропускат използването на теоретичните модели 

за нуждите на своята теза. Този синдром е налице и в тази работа.  

Втората глава е посветена на едно класическо анализиране на факторите за 

развитие на регионално и местно равнище. Логиката е издържана, като добро 

впечатление прави опита да се разграничат ендогенни и екзогенни фактори за 

растеж. Голяма част от проблемите на руралните райони се дължат именно на 

неспособността да се отделят онези екзогенни и едногенни фактори, и 

респективно качествено да се разграничи върху кои може да се въздейства със 

стратегии за местно развитие и върху кои не.   

Основната и най-съдържателна глава на дисертацията е трета глава „МИГ в 

България: пространствен растеж и развитие“. Тя представлява обобщение на 

събитията и последствията от опитите на България да реализира местни стратегии 

чрез МИГ и ПРСР, които са скромни. Практико-приложната полезност на главата 

се състои в извеждането на обобщения и изводи, които не доказват точно каква е 

ролята на МИГ за местното развитие. Главен извод от тази глава е, че МИГ са 

инструмент чиято полезност е силно компрометирана, като е трудно да се отдели 

тяхната категорично положителна роля за местното рурално развитие.  

Докторантът прави изводи, че въпреки проблемите при приложението на 

подхода ЛИДЕР, трябва да се признае изключителния му потенциал да се 

превърне в основен инструмент за развитието на националното пространство и в 

частност на селските (руралните) райони, което според нас стои пред някой 

рискове имайки предвид ограничените човешки ресурси на тези региони. Прави 

впечатление предоверяването на нормативните документи по отношение на 

финансиране, рискове, координация, което не стои в основата на научния анализ, 

нарушава го и до доближава до административен документ.  



4. Научни приноси. 

Приемам формулираните научни приноси на дисертацията.  

5. Публикации и участия в научни форуми. 

По темата на дисертационния труд са публикувани две статии: 

Public infrastructure policies and economic geography” Bulletin of the Serbian 

Geographical Society 96 (1), p. 93-104. Belgrade, 2016.  

Семейните стопанства в България – преглед и перспективи на развитие“. Статия. 

Год. на СУ, ГГФ, кн. 2 География, (под печат). 

Докторант Арабян има опит в разработването и реализирането на проекти за 

местно развитие с различно съдържание. Това му позволява да има поглед 

„отвътре“, което обяснява някой оценки, които са експертни, опитите за 

формулиране на лична позиция и други, което е положително по отношение на 

работата.  

6. Заключение. 

Въз основа на предоставената документация, както и поради високата стойност на 

дисертационния труд, предлагам на уважаемото научно жури да гласува с “ДА” за 

присъждане на образователната и научна степен “ДОКТОР” Професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география – 

регионално развитие) на Оник Дикран Арабян.                            
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