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СТАНОВИЩЕ 

от д-р Станимир Иванов Кабаиванов – доцент в катедра „Финанси и счетоводство“ на 

ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор'  

в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

професионално направление 3.8. Икономика 

докторска програма „Икономика и управление по отрасли – публичен сектор“ 

Автор: Антоанета Петрова Иванова - Барес 

Тема: Оценка на факторите за успеха за развитие на индустриалните зони и влияни-

ето им върху регионалната икономика при трансформираща се икономическа среда (Пос-

тиндустриалното общество) 

Научен ръководител: проф. д-р Албена Христова Вуцова 

 

1. Общо описание на представените материали 

Със заповед РД 38-407/ от 02.09.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски" съм 

определен за член на научното жури по процедура за защита на дисертационен труд на тема 

„Оценка на факторите за успеха за развитие на индустриалните зони и влиянието им върху 

регионалната икономика при трансформираща се икономическа среда (Постиндустриал-

ното общество)“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление 

по отрасли – публичен сектор“. Автор на дисертационния труд е Антоанета Петрова Иванова 

- Барес – докторант към катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факул-

тет, СУ „Св. Климент Охридски“. Научен ръководител на докторантката е проф. д-р Албена 

Христова Вуцова. 

Материалите представени от докторантката Антоанета Иванова-Барес отговарят по 

форма и съдържание на нормативните изисквания и вътрешните правила на Стопански фа-

култет на СУ „Св. Климент Охридски“ за придобиване на ОНС „Доктор“.  

 

 



2 

 

2. Актуалност на тематиката 

Темата на дисертационния труд е актуална, като поставянето на акцент върху условия-

та, които могат да допринесат за усилване на положителните ефекти от индустриалните зони 

придава съществена практическа значимост на изследването. Точно са определени предме-

тът, обектът и основната хипотеза разглеждани в изследването. Формулираните работни хи-

потези и задачи са логически свързани с поставените цели и подпомагат тяхното постигане. 

 

3. Познаване на проблема 

Представените в първа и втора глава характеристики на индустриалните зони, тяхната 

роля за икономическото развитие и ефектите върху регионите в които се изграждат, свиде-

телстват за задълбоченото познаване на проблема от страна на авторката. Успешно са предс-

тавени съвременните изследвания и виждания по дискутираните проблеми, като трябва да се 

отбележи и доброто използване на конкретни примерни от българската и международна 

практика.  

 

5. Методика на изследването 

Избрани са адекватни на поставените задачи инструменти и подходи, като са комбини-

рани качествени изследвания с количествен анализ, основан на проведено анкетно проучва-

не. Използваният софтуер и платформа за анкетата са приложени успешно. В рамките на из-

следването са използвани стандартни методи за проверка на хипотези и статистически тесто-

ве за значимост. Получените резултати се допълват с направените качествени анализи и са 

насочени към решаване на изследователските задачи. 

  

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационния труд е в общ обем от 194 страници, от които 159 страници основен 

текст (състоящ се от въведение, четири глави, заключение, библиографски списък и две при-

ложения. В изследването са използвани 145 източника и 16 интернет ресурса. Преобладава-

щата част от цитираните източници са на английски, немски (общо 92) и български (52) език.  

Използванaта литература е актуална и съответства на целите и задачите на изследване-

то. 

В съдържателен аспект специално внимание заслужават следните характеристики на 

изследването: 
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 Използвани са данни от специално проведено проучване, което позволява да се апро-

бират разглежданите теоретични модели и да се проверят дефинираните хипотези с 

нова, неизползвана до момента информация. 

 Изследванията поставят акцент върху характеристиките и развитието на индустриал-

ните зони в България, което има важно практическо значение. 

 Дисертационния труд представя направените изследвания по същество, в логически 

издържан ред и с помощта на адекватни статистически инструменти. 

 

7. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Приносните моменти в дисертационното изследване имат научно-приложен характер: 

 Разгледани са индустриалните зони, като публично-частни мрежови и инфраструк-

турни партньорства, което позволява да се оценят дългосрочните ефекти свързани с 

тяхното развитие. 

 Установени са основните проблеми, с които се сблъскват инвеститорите, като са 

очертани и пътищата за тяхното разрешаване. Към този приносен момент може да 

бъдат отнесени и проверките на факторите, които увеличават въздействието на ин-

дустриалните зони върху развитието на регионите. 

Приносните моменти са изчерпателно представени в автореферата, към дисертацион-

ния труд. 

 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Представени са седем публикации в периода 2016-2020 година – 2016 г. (2), 2018 г. (1), 

2019 г. (1), 2020 г. (3). Шест от публикациите са на български, а една на английски език. 

Публикациите са свързана с темата на дисертационният труд и отразяват съществени страни 

от проведеното изследване. 

 

9. Лично участие на докторанта 

Не са ми известни факти, които да поставят под съмнение лична заслуга и участие на 

докторантката при провеждането и представянето на дисертационното изследване, както и на 

научните публикации от представения списък. 
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10. Автореферат 

Авторефератът е с обем от 51 страници и отразява важните моменти, резултати и изво-

ди на изследването. Посочени са коректно най-важните резултати и приносни моменти. Счи-

там, че авторефератът само би спечелил ако в него се добавят в табличен вид основните 

сравнения по отделни страни и най-важните графики от трета глава. 

11. Критични забележки и препоръки  

Могат да се отправят следните критични бележки и препоръки: 

 направеното проучване допуска използването на по-разнообразни и информативни 

аналитични методи. Тяхното приложение би позволило получаването на допълни-

телна информация за отделните фактори и силата на тяхното въздействие. 

 би било добре в заключителната част на дисертационното изследване да се направи 

допълнителен анализ какво е съвкупното влияние на всички статистически значими 

фактори върху поведението на инвеститорите. 

Отправените бележки и препоръки в никакъв случай не омаловажават постигнатите ре-

зултати и положените усилия. 

 

13. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Препоръките ми са свързани с възможността за публикуване на резултатите от изслед-

ването в индексирани издания (SCOPUS и/или Web Of Science), както и към възможността за 

периодично провеждане на проучването с цел да се проследят промените в нагласите и очак-

ванията на инвеститорите и участниците в индустриалните зони в България. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научно-приложни резултати, и отговаря на изиск-

вания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Пра-

вилника за прилагане на ЗРАСРБ и вътрешните правилници на СУ „Св. Климент Охридски“.  

Проведеното изследване показва, че докторантката Антоанета Петрова Иванова - Барес 

притежава всички необходими теоретични знания и професионални умения свързани с 

функционирането и развитието на индустриалните зони, които позволяват самостоятелното 

провеждане на научни изследвания. 
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Посочените аргументи ми позволяват да дам своята убедена положителна оценка за 

проведеното изследване, представено от разгледаните дисертационен труд, автореферат, ре-

зултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образовател-

ната и научна степен ‘доктор’ на Антоанета Петрова Иванова - Барес в област на висше 

образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Ико-

номика, докторска програма „Икономика и управление по отрасли – публичен сектор“. 

 

05.11.2020 г.    Рецензент: ............................................. 

              доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов 

 

 


