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1. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА 

 

 Редовният докторант Петко Ивайлов Петков е роден на 01.08.1991г. През 

2010г. завършва средно образование в Търговска гимназия „Васил Априлов” гр. 

Червен бряг. През периода 2010-2015г. следва в УНСС, гр. София. През 2015г. 

завършва със степен Магистър по регионално развитие. От 2015г. до 2017 е 

нещатен сътрудник към Комисията по регионална политика, благоустройство и 

местно самоуправление на 43-то Народно събрание. Докторантът е общински 

съветник в община Червен бряг 2015-2019 г. 

 

2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА 

  



 Петко Ивайлов Петков е зачислен на редовна докторантура по 

професионално направление 4.4. Науки за земята (География на населението и 

селищата) към катедра „Регионално развитие“, считано от 10.07.2016г. до 

10.07.2019 г. С ректорска заповед РД 20-1086/27.06.2019г. и решение на ФС на 

ГГФ от 25.06.2019г. (протокол № 6) и доклад от декана с вх.№ 70-09-

424/26.06.2019г. докторантът е отчислен с право на защита поради изтекъл срок, 

считано от 10.07.2019г. На разширено  заседание на 10.07.2019г. (протокол №10) 

Катедреният съвет обсъди и насочи към защита дисертационния труд на Петко 

Петков. Катедреният съвет предложи състава на научното жури по защита на 

дисертационния труд. Предложеният състав е одобрен с решение на ФС на ГГФ 

от 11.07.2019г. (протокол № 7).  

 

3. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА 

  

 Представеният за обсъждане дисертационен труд на тема 

„Тенденции в управлението на общините в Р България – концепции и подходи” 

има обем от 190 стр. текст, 8 фигури и 5 таблици. Литературните източници, 

включват 162 заглавия на кирилица и латиница. Основната цел на 

дисертационния труд е да изследва динамиката и ефекта от тенденциите в 

управлението на общините в България чрез концепции, подходи и равнища за  

обосноваване на необходимостта от преодоляване на дефицитите на публичното 

управление чрез снимка на протичащите процеси в община Червен бряг. Целта 

е формулирана подходящо. Поставените задачи са изпълнени успешно. В 

структурно отношение дисертационният труд включва уводна част, три глави и 

заключение.  

Формулирани са 2 работни хипотези. 

Хипотеза 1: Проблемите (финансови, административни, инфраструктурни, 

управленски и др.), стоящи пред общините в България произтичат както от 

външната среда, в която функционират, така и от организационните и 

управленските им характеристики. 

Хипотеза 2: Степента на развитие на общините и ефективността от 

предоставяните от тях услуги зависи от техния натрупан опит и подобрен 



капацитет, както и наложените изисквания за управление на финансовите 

средства от ЕС.  

 Първа глава на дисертационния труд е озаглавена „Подходи към 

управлението на регионалното развитие и местното самоуправление”. В нея са 

разгледани развитието на формите и моделите на местно самоуправление в 

страните от Европейския съюз,  формиране и структуриране на местното 

самоуправление и местната администрация в България и принципите и характера 

на административно-териториалните реформи и влеяние върху социалнитте 

промени в България. Направен е преглед на теоретичните  модели за измерване 

на системите за управление на общините. В глава 2 озаглавена „Оценка и анализ 

на системата за управление на общините в България“ са разгледани същността и 

особеностите на органите за местно самоуправление в България. Направена е 

Оценка и анализ на ефективното управление  на публичните финанси в 

общините. Анализът и оценката на функционалността на местното управление в 

община Червен бряг е направен на добро ниво. Също така в главата са 

разгледани ролята на мениджърските решения за управление и усъвършенстване 

на качеството на организация и на обслужване в община Червен бряг. Глава 3 е 

озаглавена „Насоки за повишаване ефективността на управлението на община 

Червен бряг чрез реализацията на устойчиви регионални политики“. Разгледани 

са необходимостта от адаптиране на местната власт към инситуционално 

обслужване, подобряване на бизнес средата и услугите и моделирането на 

местното икономическа развитие чрез прилагането на интегрирания план за 

възстановяване и развитие на община Червен бряг. Отделено е място и за анализ 

на подобряването на местното самоуправление и регионалното развитие чрез 

сдружаването на бизнес и местната власт, както и структуриране на местни 

инициативни групи и сдружения, както и на подобряване на административната 

ефективност в Община Чревен бряг чрез изграждането на зелена система и 

устойчива екологична политика.  

  Авторефератът в обем от 33 стр. отговаря на съдържанието на 

дисертационния труд. Той е изготвен в съответствие с  изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав на Република България и Правилника за 



неговото приложение. В автореферата е включена и декларация за оригиналност 

на направеното научно изследване. 

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

 Изведени са общо 4 приноса: 

1. Направен е теоретичен обзор на подходите и равнищата на местното управление 

и е допълнен понятийния апарат в посока на извеждане на пространствени и 

териториални закономерности в развитието на селищата и тяхното управление и 

търсене на релацията територия-население-местно управление като теоретичен 

подход за извеждане на проблемите на географията на населението и селищата. 

2. Направена е оценка и анализ на регионалното развитие на общините на базата 

на систематизиране на процесите и дейностите при тяхното управление чрез 

реализация на проектите в местното управление, налагащи нов компетентностен 

подход за усъвършенстване на интегрирания подход на управлението на 

общините. 

3. Изследвани, обобщени и синхронизирани с българските условия на добрите 

практики в местното управление и развитието на процеса, свързан с натрупване 

на капацитет на общинското управление, както и дефиниране на подходи към 

интегрирано управление на общините в България и усвояване на средствата от 

европейските фондове. 

4. Предложен е пространствен подход при реализацията на мерки и дейности за 

оптимизиране на местното управление на ниво общини чрез оптимизиране на 

функционалността на местното управление и програмния подход за насърчаване 

на бизнеса, свързан с модернизиране на регионалната инфраструктура и 

жизнената среда за съхраняване и развитие на човешкия капитал. 

  Приемам изведените в автореферата научни приноси.  

 

5. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ 

 



Във връзка с дисертационния труд са посочени 4 самостоятелни публикации. 

Те са публикувани в сборници от научни конференции с национален и 

международен характер.  

 

6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Считам, че изследванията по дисертацията имат необходимия личен 

принос на докторанта за подобен род разработка. Дисертационният труд 

показва, че докторанта притежава теоретични знания и демонстрира способност 

за осъществяване на самостоятелни научни изследвания. Неговия личен принос 

в проведеното научно изследване и постигнатите резултати са безспорни. 

Основният мотив за това са знанията, качествата които притежава и огромният 

обем от самостоятелно обработена информация съдържаща се в дисертационния 

труд. В подкрепа на това е и ясната аргументация в дисертационния труд, 

логически издържаната структура и достоверност на научните тези. 

Дисертационния труд е осъществен върху ясно определена проблематика с 

научна и научно-приложна актуалност. Той притежава необходимите качества за 

присъждане на научнообразователната степен доктор. Дисертацията е 

оригинална разработка, която отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, на 

Правилника за неговото приложение и на Правилника за развитие на 

академичния състав на СУ „Св. Климент Охридски“. Предвид на достойнствата на 

дисертационния труд си позволявам да предложа на Уважаемите членове на 

Научното жури да вземат решение за присъждане на Петко Ивайлов Петков 

ОНС „Доктор” по научната специалност „География на населението и 

селищата”, от професионално направление 4.4. Науки за Земята, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика.   

                                                                  

                                                                               доц. д-р Климент Найденов 

 

10.09.2019г. 


