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До 
Председателя на Научното жури за 
оценяване на дисертационния труд 
на Венцислав Иванов Йочколовски 
СУ, Стопански факултет 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Теодора Маринова Георгиева, Международно висше бизнес 
училище, професионално направление: 3.7. Администрация и управление 
(Стратегическо управление на науката, технологиите и иновациите) 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна 
степен “доктор” по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и 
управление по отрасли – Публичен сектор) в СУ „Климент Охридски“, 
Стопански факултет. 

Автор на дисертационния труд: Венцислав Иванов Йочколовски, докторант в 
самостоятелна форма на обучение 

Тема на дисертационния труд: “Интегриран управленски модел за 
локализационен избор на система от обекти за производство на иновативни 
продукти в промишлени зони ”. 

Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научно жури 
по защита на дисертационния труд, съгласно заповед № РД38-159 от 06.03.2015 
г. на Ректора на СУ и Решение на научното жури, взето на заседанието му на 
29.05.2015 г. 

Рецензията е изготвена в съответствие с изискванията на: 

- Закона за развитието на академичния състав в Република България, обн. ДВ, 
бр.38 /21.05.2010 г., с последно изм. и доп. ДВ бр. 68/02.08.2013 г.; 

- Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България, обн. ДВ бр.75/24.09.2010 г., с последно изм. и доп. ДВ 
бр.62/12.07.2013 г. 

 

I. Обща характеристика на дисертационния труд 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е разработен в обем от 141 
стандартни страници. Структуриран е както следва: увод, основен текст, 
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систематизират в три глави, заключение  и използвана литература. Заедно с 
дисертационния труд са представени 4 броя приложения по неговото 
съдържание. В структурно отношение дисертационният труд е логически 
издържан като е постигната добра балансираност между отделните части. 
Библиографската справка съдържа 45 източника и 8 Интернет страници. 

Дисертационният труд, заедно с автореферата и представените научни 
публикации по темата на същия (общо 3 на брой), представляват завършен 
продукт на самостоятелно научно изследване. 

Дисертационният труд е посветена на актуален и важен икономически и 
управленски въпрос. В дисертационния труд сполучливо е разграничен предмета 
от обекта на изследването. Ясно са дефинирани целите и изследователските 
задачи. 

Използваната система от методи и подходи позволява да се проведе задълбочено 
научно изследване по темата и да се аргументира основната теза на 
дисертационния труд. 

 

III. Оценка на съдържанието на дисертациония труд  

В първа глава на дисертационния труд задълбочено и изчерпателно са 
изследвани водещите стратегически политики на Европейския съюз до 2020г. 
Основният акцент в изследването им е поставен върху ефективното прилаганите 
инструменти за опазването на местните ресурси, използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници, промените в климата, намаляването на 
вредните емисии, подкрепата им за иновативното израстване на малките и 
средните предприятия. 

Иновативната конкурентост на държави от и извън Европа, както и 
конкурентоспособността на България са изследвани в глава І, части  2, 3 и 4 на 
докторантския труд от позицията на отношението „място – технология”, 
обусловено от националните им иновационни политики. 

Втора глава акцентира върху избора на съвременните теоретичните концепции 
от които съвременната теоретична мисъл обяснява диалогичното отношение 
„технология-място” с цел да се премине към интердисциплинарен и интегриран 
подход в изучаването на проблема за превенция на локализационния избор на 
„технология”върху „място” в „среда„ на пространствена комуникация. 

Изборът на опорните теоретични концепции (глава ІІ, част 1) цели  проблемът за 
локализационния избор да бъде осмислен и разбран  от гл. т. и на  управлението, 
архитектурата, обществото, икономиката и на нововъведенията. 

Трета глава разглежда някои от актуалните методи за анализ и превенция на 
риска като: публичен бенчмаркинг, анкетен метод и SWOT анализ, които се 
използват при формирането на политики, стратегии, Интегрирани Планове за 
Градско Възстановяване и Развитие (ИПГВР) и др. 
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Нови съвременни методи за оценка на устойчивостта на „пасивните” сгради 
(ВИИКИ-Финландия, ВRЕЕАМ-Великобритания, НQЕ-Франция, Германски 
сертификат за устойчиви сгради, Сертификатът  LЕЕD –САЩ), разработени в 
подкрепа на идеята за „зелена” енергия, са предмет на анализ в част 2 на тази ІІІ 
глава. Тези методи обследват на първо място ефективността на „пасивната 
сграда” и след това нейното местоположение за разлика от идеята в новия  модел 
(ИМОВ), в който „мястото” е разгледано като „първоначална” инстанция за 
локализационния избор на „технология” и на „технологията”, като „върховна” 
инстанция спрямо „мястото”. 

Заключение. В дисертационния труд докторантът проявява способност за ясно 
открояване и аргументирана научна защита на своите виждания по 
разглежданите проблеми. Той сполучливо прави теоретико-методологически 
обобщения, предлага методически решения и обосновава практически 
предложения на изследваните модели. 

 

IV. Научни приноси и постижения  

Предложеният от докторанта Венцислав Иванов Йочколовски дисертационен 
труд притежава убедителни доказателства за научно-приложни резултати, 
представени като решения по изследваните проблеми. Налице са научни 
приноси с теоретико-методологически и практико-приложен характер. Могат да 
се откроят следните основни научни приноси на дисертационния труд:  

1. Създаване на интердисциплинарен и интегриран подход към локализационния 
избор, целящ неговата превенция в предпроектен стадии на проучване. 

2. Анализ и приложение на опорни теории за конструиране на модела – 
регенеративен регионализъм (Стивън Мур); етнометодологията на 
(Х.Гарфинкъл); „отворените иновации” (Х.Чезброу) и теорията за 
„предприемачеството” (П.Дракър). 

3. Въвеждане на обобщено работно понятие система от обекти за производство 
на иновативни продукти – СОПИП (технология + промишлена „пасивна” 
сграда), обозначаващо многообразието на сградните обекти  за локализация в 
система, както и съвкупността  от технология и  промишлена пасивна сграда. 

4. Въвеждането на техническата инфраструктурна компонента в интегрирания 
модел за оценка и въздействие (ИМОВ) като важна и определяща  
локализационния избор в система от демографски, икономически и екологични 
критерии за място и аналогичните им за технология. 

5. Иницииране на Модел на пилотна теоретична система от опростени критерии 
по групи: демографски, икономически, екологични и технически 
инфраструктурни. 

6. Конструиране на нов интегриран модел за оценка и въздействие (ИМОВ) за 
превенция на локализационния избор на СОПИП (технология + пасивна  
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промишлена сграда),  който да установява взаимовръзката между ресурсните 
дадености на мястото и ресурсните изисквания на технологията. 

 

V. Публикации и участие в научни форуми  

Докторант Венцислав Иванов Йочколовски е представил 3 научни публикации, 
пряко свързани с темата и съдържанието на дисертационния труд, в това число. 
Представените от докторанта научни публикации отговарят на необходимия 
брой публикации, те са достатъчни по обем и същевременно с това са 
представителни, самостоятелни, имат научна редакция и са в пряка връзка с 
темата на дисертационния труд, като отразяват основни моменти от него. 
Научните публикации отговарят на количествените и качествените изисквания 
за публикации при защита на дисертационен труд за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор”. 

 

VI. Оценка на автореферата 

Авторефератът е в обем от 30 страници. Той кореспондира с дисертационния 
труд и достоверно представя в синтезиран вид обхвата, съдържанието и 
резултатите от научното изследване. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на Венцислав Иванов Йочколовски отговаря на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р.България и на 
Правилника за неговото приложение. Дисертационният труд представлява 
комплексно, задълбочено и добросъвестно научно изследване на важен и сложен 
теоретичен и практико-приложен проблем. 

Темата на дисертационния труд е актуална, значима и дисертабилна. В хода на 
изследването са изпълнени поставените цели и задачи. Авторът допринася за 
развитието на теорията на метода на сценария чрез систематизиране, 
анализиране, доразвиване и надграждане на съществуващите знания в областта. 

С пълна убеденост давам положителна оценка на рецензирания дисертационен 
труд. Посоченото в рецензията ми дава основание да предложа на членовете на 
уважаемото научно жури да присъдят на Венцислав Иванов Йочколовски 
образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.8. 
Икономика (Икономика и управление по отрасли – Публичен сектор). 

 

09 юни 2015 г.      Рецензент:  

София        (проф. д-р Теодора Георгиева) 


