
До 
Председателя на Научното жури 
доц. д-р Нено Димов 

 

      Относно:  
Дисертационен труд под заглавие: 
„Организацията на пространството” в Австрия: 
Географски проблеми и перспективи” за 
получаване на научната и образователна 
степен „доктор” на Ивайло Цветанов 
Стаменков  

 

 

СТАНОВИЩЕ 
на доц. д-р Боян Кулов,  член на Научното жури 

научен секретар, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН 
 

   Уважаеми доц. Димов,  

Постъпилата документация за придобиване на научната и образователна степен 

„доктор” на Ивайло Цветанов Стаменков, докторант към катедра „Регионална и 

политическа география” към Геолого-географски факултут на Софийския университет 

„Свети Климент Охридски”, е в съответствие с изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на Правилника за прилагането му. 

По отношение на обема (общо 183 страници, списък с използвани 191 

литературни източници, списък с публикациите, свързани с дисертационния труд, 6 

таблици, 10 фигури и 55 приложения) и структурата, дисертационният труд съответства 

на изискванията на правилника на обучаващата организация, както и на спецификата 

на изследваната тема. Литературните източници трябва да бъдат подредени според 

библиографските изисквания. Има дребни технически пропуски, които би трябвало да 

бъдат избегнати, като например, приложение 54 е цитирано от източник, обозначен 

като „BMVIT“, който липсва в литературата; копието от картосфема - приложение 55 –- 

не е преведено на български, за разлика от приложение 53 например. Съществуват и 

редакционни недостатъци вероятно от преводен характер: например, определенията 

„надместни” (с. 176, 180), „децентрална”, словосъчетанията „процесно изследване” (с. 

179, 181) и „икономическа поносимост” (с. 178). Споменатите в дисертацията закони (с. 

180) също не могат да бъдат намерени в приложената литературна справка. 

Предложеният дисертационен труд има много съществени положителни страни. 

Горещо приветствам смелостта на колегата да избере за изследване един почти 

изключително теоретичен въпрос. Моите уважения именно заради това, че този вид 
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изследване е доста по-сложен, но темата е изключително актуална и значима за 

управленската теория и практика, още повече в България. Отлично впечатление прави 

и богатия илюстративен материал и особено значителния брой ценни приложения. 

Поздравления и за стабилната, традиционна немска структура на дисертационния труд, 

която трудно би могла да бъде оспорена. Прави много добро впечатление и това, че 

дисертантът се е съобразил с голяма част от забележките, които бяха изтъкнати на 

етапа на предзащита. Все пак продължавам да се придържам към мнението, че 

заключението на цялостното изследване трябва да бъде изградено на основата на 

изводите и препоръките от отделните глави на дисертационния труд, вместо да  е 

съставено от самите тях. 

Дисертационният труд е фокусиран върху проблемите и перспективите на 

географските аспекти на австрийската организация на пространството. Правилно в 

заключението са систематизирани нейните предимства и недостатъци, които сами по 

себе си биха могли да се развият и по-нататък, при положение, че беше използван 

SWOT анализ. Ако приемем обаче, че недостатъците на австрийската организация на 

пространството биха могли в някаква степен да се свържат и дори да се припокрият с 

нейните географските проблеми, то, според нас, перспективите са изведени доста 

схематично, без достатъчна обосновка, а някои от тях биха могли да бъдат поне отчасти 

оспорени. Така например, на  178 страница се препоръчва „издаването на подобен на 

ДОП (Доклад за „организация на пространството” – бел. моя – Б.К.) национален 

документ...” за България. В същото време в литературните източници е включена 

Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 година на Република 

България, което би трябвало да показва, че авторът познава този национален 

документ. Въпреки това, перспективите и препоръките в дисертационния труд, които 

се отнасят до българската управленска практика, представляват едни от най-ценните 

изводи с ярък приносен характер и, според нас, би било полезно да бъдат представени 

поне в отделни абзаци. 

Прави много добро впечатление краткостта на излагане на научните приноси на 

дисертанта, което допринася за тяхното теоретично и практическо приложение. 

Приемаме като съществен авторски принос методът на анализ на теорията и 

практиката на австрийската организация на пространството. Приносен характер има и 

самото поставяне на концептуални въпроси и методологични проблеми на 

организацията на пространството в Австрия. Както вече посочихме, за някои от най-

значимите приноси смятаме тези, които се отнасят до прилагането на определени 

аспекти на регионалното планиране и политики на Австрия, съответно в България. 

Дисертантът вече е публикувал самостоятелно една част от своето изследване, а 

други две също самостоятелни разработки се намират под печат. На практика, с това 
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той надхвърля настоящите изисквания и в количествено, а според мен, и в качествено 

отношение.  

В заключение, предложеният труд доказва, че дисертантът притежава 

необходимата подготовка и умения за самостоятелно използване на научната 

литература, статистически, картни и други материали. Представеното научно 

изследване отговаря напълно на изискванията за дисертационен труд. Съгласен съм с 

по-голямата част от неговите изводи и заключения. Приемам изцяло справката за 

основните приноси, приложена към автореферата (с. 40). Получените резултати от 

изследването представляват значителен интерес за науката и би трябвало да бъдат 

използвани от планиращите органи при разработване на регионалната политика на 

Република България за следващия планов период. 

С оглед на горното, с удоволствие предлагам на членовете на почитаемото 

Научно жури да присъдят на кандидата образователната и научна степен „доктор” по 

Икономическа и социална география (регионално развитие) – 01.08.02. 

 

 

20. 06. 2014 г.    Изготвил:  

София       Б. Кулов 

 

 

 


