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СТАНОВИЩЕ 

на проф. д-р Румен Хр. Янков по дисертационния труд на Михаела Илиева 

Георгиева на тема „Тенденциите в заетостта и безработицата в 

Североизточния район за планиране от ниво 2 след 1989 г.“ за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор“ 

 

Професионално направление: 4.4. Науки за земята (География на 

населението и селищата). 

Обучаващо звено: Катедра „Регионално развитие“, ГГФ, СУ. 

Заглавие: „ТЕНДЕНЦИИТЕ В ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В 

СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2 СЛЕД 1989 Г.“ 

Име на дисертанта: Михаела Илиева Георгиева 

 

1. Данни за докторанта и докторантурата. 

Михаела Георгиева e редовен докторант към катедра „Регионално 

развитие“ на ГГФ. Родена е през 1991 г. Завършва средното си образование в 

гр. Дулово и бакалавърска и магистърска специалност „Публична 

администрация“ в УНСС (2012-2015 г.). Едновременно със следването работи 

в различни звена на публичната администрация. 

През февр., 2016 г. Михаела Георгиева постъпва като докторант в ГГФ 

на Софийски университет. Дисертацията е обсъдена на разширено катедрено 

заседание на 10 дек., 2018 г. Със заповед на ректора, Михаела Георгиева е 

предсрочно отчислена с право на защита поради завършен дисертационен 

труд.  

Докторантът е изпълнил задълженията си по учебен план. Ползва руски 

и английски език. 

По процедурата, регламентирана в ЗРАСРБ, Правилника за неговото 

приложение и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
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степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“ 

са спазени всички изисквания.  

Представената документация пред научното жури е пълна. 

2. Данни за дисертацията и автореферата. 

Представеният дисертационен труд на докторант Миглена Георгиева 

„Тенденциите в заетостта и безработицата в Североизточния район за 

планиране от ниво 2 след 1989 г.“ е с обем 251 стр. Състои се от списък на 

съкращенията, увод, три глави и заключение. Приложен е обширен списък на 

използваната литература, с около 230 научни публикации, няколко десетки 

стратегически и статистически документи, и интернет-ресурси. Те са описани 

коректно, но липсват библиографските връзки основен текст - източници. 

Съдържанието на труда е развито на 239 страници, вкл., 69 таблици, 4 

диаграми и 8 картосхеми. Като цяло те сполучливо се съчетават и допълват 

текста, но към картографските средства в научните разработки по география 

и регионално развитие има по-високи изисквания. 

Уводът последователно и логично обосновава научния апарат на 

изследването – обхват, цел, задачи, изследователска теза, хипотеза и др. 

Първа глава “Теоретични и методологически подходи към трудовите 

отношения. Регионални особености на безработицата и заетостта през 

призмата на пазара на труда“ обхваща съществени за дисертационния труд 

уводни въпроси - за регионалната същност на пазара на труда, за държавното 

регулиране и институционалните структури.   

Втората глава „Оценка и анализ на регионалното развитие и нивата на 

заетост и безработица в Североизточен район …“ е най-обемна. Тя включва 

анализи и оценки на демографския, селищен и икономически профил, 

състоянието и равнището на заетостта и безработицата в района. 
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Третата глава на дисертационния труд съдържа научно-приложните 

виждания на автора за възможностите за намаляване на безработицата и 

повишаването на заетостта в Североизточния район. Развитието на трудовия 

пазар се разглежда в контекста на демографската и стопанската динамика. 

Оптимизацията на икономическата активност на населението се свързва със 

селищната мрежа и инфраструктурата, повишаването на регионалната 

конкурентоспособност, регионалната политика и европейското финансиране. 

Структурата на изследването е сполучлива предвид целта и задачите на 

изследването. Научният език на изложението е ясен и прецизен. 

Авторефератът (36 стр.) сбито, но точно, отразява съдържанието, 

структурата и главните резултати на дисертацията.  

По темата на дисертацията са представени шест научни публикации. 

3. Научни приноси 

Общото ми впечатление е, че представения от Михаела Георгиева 

дисертационен труд има задълбочен и актуален характер. Той е 

самостоятелно и оригинално научно произведение. Използвани са подходящи 

и резултативни методи на изследване.  

В справката на научните приноси са посочени четири с теоретико-

методологично и приложно съдържание. Към първите се отнася 

систематизацията на основните понятия, определения и класификации, 

свързани с трудовия пазар на регионално ниво.  

Регионалният анализ на заетостта и безработицата изисква 

интердисциплинарен подход, който е успешно приложен в изследването за 

разкриване на функционалните зависимости между пазара на труда, 

населението и селищата, ресурсите, стопанската структура и 

институционалните фактори. Този модел е методологичен принос на 

разработката. 
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В научно-приложен план са изследвани и представени добри практики, 

съобразени с регионалните условия, за насърчаване на заетостта и 

безработицата, и са изведени основните проблеми пред политиките по 

отношение на заетостта и безработицата. 

Предложеният пространствен подход за намаляване на безработицата и 

повишаване на заетостта на регионално ниво се основава на формулирани 

мерки и конкретни дейности за усъвършенстване на свързаността в 

селищната мрежа, модернизиране на регионалната инфраструктура и 

създаване на среда, съхраняваща и развиваща човешкия капитал. 

4. Заключение 

Представеният труд на Михаела Илиева Георгиева доказва научните 

възможности на докторанта в осъществяването на самостоятелни и 

задълбочени изследвания. Дисертацията съдържа съществени приноси в 

значима тема на регионалното развитие. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и 

правилника на Софийски университет. Гласувам със „ЗА“ присъждането на 

образователна и научна степен „доктор“ на Михаела Георгиева и призовавам 

членовете на научното жури също да гласуват положително.  

 

Подпис: ……………………………. 

 /проф. д-р Р. Янков/ 

24 февруари 2019 г. 

Велико Търново 




