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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА РЕГИОНАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ 

 

До председателя на научното жури доц. д-р Косьо Стойчев  

Катедра „Регионална и политическа география“ 

Геолого-географски факултет 

СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. д-р Николай Любомиров Попов, Катедра „Регионална и 

политическа география“ при ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ 

(член на Научно жури, съгласно Заповед № РД-38-115/18.02.2022 г. на 

Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“) 

 

относно дисертационен труд на тема:  

 

„,РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

(ПО ПРИМЕРА НА СЛОВЕНИЯ)“ 

 

на Мирослав Златев, докторант по професионално направление 4.4. Науки 

за Земята, научна специалност „Икономическа и социална география – 

пространствено и регионално развитие“, Катедра „Регионална и 

политическа география“, с научен ръководител доц. д-р Николай Попов  

 

I. Справка за докторанта  

 

Кандидатът за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор“ Мирослав Златев е зачислен като редовен докторант по 

професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма 

„Икономическа и социална география – пространствено и регионално 

развитие“ към Катедра „Регионална и политическа география“ със Заповед 

№ РД 20-280/31.01.2018 г. с научен ръководител проф. д-р П. Стоянов (след 

което, във връзка с навлизане в пенсионна възраст, за научен ръководител е 

определен доц. д-р Н. Попов) и отчислен с право на защита със Заповед № 

РД 20-538/22.02.2021 г. Дисертационният му труд е обсъден на разширено 

заседание на катедра „Регионална и политическа география“, проведено на 

31.01.2022 г.  

Мирослав Златев е роден на 08.10.1989 г. в гр. Казанлък, област. Ст. 

Загора. Завършва висше образование през 2014 г. като бакалавър по 

География в ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, а през 2016 г. придобива 

образователно-квалификационна степен „Магистър“ и професионална 
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квалификация „Магистър по География – регионално развитие и 

управление“. Владее английски и немски език.  

 

II. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

 Дисертационният труд е структуриран в Увод, четири основни глави, 

Заключение, Литература и Приложение с обем на основния текст от 185 

стандартни страници. Дисертацията е обезпечена с прилагането на над 230 

литературни източника на български, английски и немски език, като са 

използвани и редица интернет адреси. В Увода (5 – 19 стр.) правилно от 

теоретико-методологична гледна точка последователно са изяснени 

актуалността на темата, обектът, предметът, целта и задачите и особено 

подробно – методиката, респ. научните подходи и методи на изследване. 

Направен е и кратък анализ на основните литературни източници, коректно 

цитирани в текста.  

Като следва логическата последователност „теория – емпирика – 

политика“, първа глава (14 – 72 стр.), която е и с най-голям обем, определя 

теоретико-методологичните основи на научното изследване. В структурно 

отношение тя е поделена на четири съставни части. В първата са разгледани 

науките, които анализират иновационните процеси, с акцент върху 

пространствените науки. Във втората част са разкрити основните понятия и 

категории на изследването в сферата на географията, регионалистиката и 

икономиката. В третата част са застъпени основните теории и концепции, 

свързани с иновациите, а в четвъртата е направена класификационна схема 

на иновационните системи.    

 Втора глава (78 – 112 стр.) е озаглавена „Приложение на иновациите 

като инструмент за регионална политика“. Тя акцентира върху 

взаимовръзката между иновациите и регионалното развитие. В нея е 

разкрита секторната и териториалната структура на иновационната 

политика и е изготвена оценка на ефективността при използването на 

иновации в регионалната политика.   

 В трета глава (113 – 150 стр.), съобразно спецификата на темата, 

пространственият анализ е насочен към частния случай в дисертационния 

труд, разглеждан и като един от обектите на изследване – пространството на 

Словения. Разкрити са някои общи белези между Словения и България по 

отношение на техните териториални, социални и икономически особености 

като предпоставки за сравнителния географски анализ. На базата на това са 

направени изводи за значителното изоставане на България спрямо Словения 

в социално-икономически аспект.  

 Съществено значение има четвърта глава (151 – 179 стр.): 

„Съвременно състояние и перспективи при приложението на иновации в 

развитието на България – сравнителен анализ (по примера на Словения)“. В 

нея е направена обща оценка на иновационния потенциал на страната ни в 
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различни сфери. Извършено е и моделиране по метода „разходи – ползи“ за 

развитие на транспортната система и НИРД в Словения, който може да бъде 

приложен и в България. Главата завършва със SWOT анализ на 

иновационния потенциал по отношение влиянието на иновациите върху 

регионалното развитие на България, респ. силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите.  

 В заключението (180 – 185 стр.) са разкрити основните изводи от 

изследването и са предложени различни сценарии, обвързващи иновациите 

и регионалното развитие на страната в обща система.  

 В резултат от научното изследване са изведени три основни приноса, 

свързани с прилагането на пространствен подход при иновациите в 

конкретен икономически отрасъл (транспорт), адаптирането на модел на 

иновационна политика, заимстван от друга балканска страна член на ЕС 

(Словения) и анализ на влиянието на иновационната политика върху 

регионалното развитие на България.     

 Авторефератът съответства на структурата и съдържанието на 

дисертацията и представя най-важните аспекти от нея.   

 Докторантът участва с три свои публикации по темата на 

дисертацията, от които една статия и два доклада, представени на научни 

конференции и форуми през 2019 г. 

 

Заключение 

 

Дисертационният труд е ценен с предложения модел за влиянието на 

иновациите върху регионалното развитие чрез примера на Словения в 

географски и социално-икономически аспект и с въпросите кои негови 

аспекти могат да бъдат приложени в България. Разработеният модел би 

могъл да бъде усъвършенстван и по този начин дисертацията да се превърне 

в добра основа за бъдещи задълбочи изследвания по темата. Способността 

за прилагане на научни методи и подходи и постигнатите резултати и 

научни приноси доказват, че докторантът може да извършва самостоятелен 

научен анализ. Нормативно-процедурни изисквания, свързани с 

Правилника на СУ „Св. Кл. Охридски“ за прилагане на ЗРАСРБ, са спазени. 

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на 

научното жури да гласуват положително „ЗА“ присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор“ по професионално 

направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Икономическа 

и социална география – пространствено и регионално развитие“ на 

Мирослав Златев. 

 

София,  

04.05.2022 г.          Изготвил становището: 

(доц. д-р Николай Попов) 
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