
СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. д-р Веселин Пенчев Петков – член на научно жури  

определен с заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“  

№ РД -38-116 от 18.02.2022 год.  

 

 Настоящото становище е относно дисертационен труд на докторант Ирена 

Митева Илиева-Иванова, към Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ и е съобразено по изискванията на ЗРАС, както и Правилника за неговото 

приложение. 

 Тема на дисертацията: Телекомуникациите като фактор за развитие на 

руралните райони в България. 

 Процедурата е в Област на висше образование: 4 Природни науки, Математика 

и информатика, Професионална направление: 4.4 Науки за Земята, в докторска 

програма: Икономическа и социална география, регионално и локално развитие, 

ОСЗ-Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

1. Данни за докторанта. 

Ирена Митева Илиева-Иванова през 2007 год. завършва своята бакалавърска 

степен (спец. PR) във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. По-

късно продължава своето образование  и в магистърска степен, която завършва през 2008 

год. в специалност „Масови медии и реклама“ с професионална квалификация 

„Специализирани медии и реклама“. Докторантката продължава своето развитие, като 

през 2017 г. завършва магистърска специалност в СУ „Св. Климент Охридски“ – 

Развитие и управление на селските територии. През 2018 год. е зачислена като редовен 

докторант в ДП: Икономическа и социална география, регионално и локално 

развитие към ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Докторантката показва опит по проекти 

финансирани от ЕС.  

2. Данни за докторантурата.  

Ирена Митева Илиева-Иванова е зачислена с заповед № РД 20-274/31.01.2018 г. в 

ДП Икономическа и социална география със срок от 3 години. С нова заповед № РД 20-

2182/16.12.2020 год. срока е удължен с 6 месеца (до 01.08.2021 год.). Със заповед № РД-

38-76/25.01.2022 год. КС е разширен и докторантката е допусната до вътрешно 



обсъждане на дисертационния труд. С полагане на всички докторски минимуми и 

окончателно завършване на дисертационния труд със заповед на Ректора на СУ № РД 

21-2144/18.10.2021 год. докторантката е отчислена с право на защита считано от 

01.08.2021 год. Дисертационния труд е насочен за защита на 28.04.2022 г. от 10.00 ч. В 

обявената процедура и съгласно заповед № РД -38-116 от 18.02.2022 год. съм определен 

за жури и ще изготвя становище.  

3. Данни за дисертацията и автореферата. 

В дисертационния труд на докторант Ирена Митева Илиева-Иванова се съдържат 

всички задължителни елементи: съдържание, увод, изложение, заключение, резюмирани 

са получените резултати, както и библиографска справка. 

Представеният ми за оценка дисертационен труд е в общ обем от 187 стандартни 

страници, включва 18 таблици, 43 фигури и 5 приложения. Посочени са 49 литературни 

източника, от които 10 са с електронни. 

Дисертационния труд разработен от докторанта е структуриран в увод, 5 глави и 

заключение. Спазени са изискванията за разработване на научен труд-ясно формулирани 

цел и задачи, актуалност на темата, методика на изследването.  

Автореферата е идентичен със съдържанието и  представя най-„ярките черти“ на 

научния труд.  

 

4. Научни приноси. 

Приемам трите научните приноси формулирани от докторанта. Те са 

систематизирани и анализирани научно, съобразено с методиката на докторантката, 

която използва. Можем да посочим, че в дисертацията е събрана и анализирана 

изключително обемна информация. Актуалността на темата е много добре доказана. 

Резултатите от изследването са полезни и приложими  за целите на руралните територии 

и тяхното планиране. 

 

5. Публикации и участия във форуми. 

В ход на разработване на дисертационния труд докторанта представя три 

публикации свързани с темата, което отговаря на ЗРАСРБ. Публикациите са представени 

на международни научни форуми отпечатани в сборници. 

 

6. Критични бележки 



Нямам съществени критични бележки. 

 

7. Заключение. 

Представената дисертация на Ирена Митева Илиева-Иванова е завършен научен 

труд с обособени научни приноси, доказващ, че докторантката има задълбочени 

теоретични знания, способстващи за самостоятелни научни изследвания. Както 

дисертационния труд, така и представените публикации са самостоятелно дело на 

докторантката. Отговаря на ЗРАСРБ и на ППЗРАСРБ,  

От всичко казано до тук убедено гласувам с (ЗА) и убедено препоръчвам на 

почитаемото Научно жури да гласуват с (ЗА) присъждане на ОНС „доктор“ на Ирена 

Митева Илиева-Иванова в област на висше образование 4 Природни науки , 

математика и информатика в ПН 4.4 Науки за Земята. 

 

 

гр. Шумен      Изготвил становището:………………… 

21.03.2022 г.                                доц. д-р Веселин Петков  

 


