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1. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА. 

 

Задочната докторантка Нели Веселинова е родена през 1984 г. 

Магистър по специалност „География”, квалификация – Развитие и 

управление на селските райони в Геолого-географския факултет на СУ 

„Св. Кл. Охридски” през 2010 г. 

 

2. ДАННИ ДА ДОКТОРАНТУРАТА. 

 

Зачислена е като задочен докторант към Катедра „Социално-

икономическа география” в ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски” със Заповед на 

Ректора РД № 20-85/20.01.2011. Представени са всички данни за 

образователния процес. Дисертационния труд е обсъден и насочен за 

защита на разширен съвет на катедра „Социално-икономическа география” 

при ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, Протокол 38/26.05.2015 г. 

 

3. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА. 



 

Подобен дисертационен труд за съвременен географски анализ за 

проблемите на локалното развитие и произтичащите от това приоритети не 

е разработван, поради което е актуален и с приложен характер. Той е 

структуриран с въведение, четири глави и заключение. Обемът на 

дисертацията е от 194 стр., приложение от 103 страници и списък от 260 

източника използвана литература (231 на кирилица и 29 на латиница), 137 

нормативни документи и 39 електронни адреса. Този обем отговаря на 

изискванията за подобен род научни изследвания. Дисертационния труд е 

съобразен с всички изисквания на Закона „За условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности” и 

правилниците за приложението му. Структурата на дисертационния труд 

отговаря на темата и в достатъчна степен осветлява изследвания проблем. 

Спазени са основните изисквания към дисертационните трудове – 

формулирана цел, актуалност, изученост на проблема, анализ на 

състоянието и тенденцията, приложение на резултатите в практиката и 

заключение. 

Изследването на регионални проблеми и опити за разрешаването им 

прави темата на дисертационния труд е актуална. Тя разглежда проблема 

„център-периферия” на примера на София и общините разположени на 

изток – Елин Пелин и Горна Малина. 

Регионалното развитие е приоритет, свързан с много важни политики 

за развитието на страната. Това има пряко отражение върху устойчивото и 

балансирано развитие на териториалните единици от ниско ниво. 

Политиките целят да ограничат депопулацията и негативните демографски 

тенденции, да стабилизират селищната мрежа, да укрепят и модернизират 

инфраструктурата и да осигурят среда за укорено и стабилно развитие на 

социално-икономическите процеси. Всичко това се свързва с управлението 

на икономиката, регионалното развитие и социалната политика на всяка 

страна. 

Обектът и предметът на изследването са формулирани точно, а това 

са провежданата политика на регионално и местно ниво и възможност за 

икономически растеж на общините Елин Пелин и Горна Малина. 

Целта на дисертационния труд е формулирана като изясняване на 

териториалните особености, проблели и приоритети в развитието на 

общините Елин Пелин и Горна Малина. Тя кореспондира със заглавието на 

дисертационния труд. Поставени са 2 подцели: оценка на провежданите 



местни политики и препоръки за тяхното подобряване; изясняване 

влиянието на гр. София върху изследваната територия. 

За реализирането на целта и подцелите са формулирани 5 задачи, 

които са достатъчни за разработване на дисертационния труд. Може би 

трябва да има и още 1 задача, която да очертае и анализира приоритетите в 

локалното развитие. Използваните методика и методи позволяват да се 

реализират поставените цели и задачи. 

Предложеният дисертационен труд показва, че задочната 

докторантка Нели Веселинова е придобила знания и способности за 

самостоятелни научни изследвания в областта на социално-

икономическата география. 

Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертационния труд. 

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ. 

 

В дисертационния труд е обработен огромен по обем емпиричен 

материал, който е систематизиран и коректно интерпретиран. 

В дисертационния труд има приноси от различно естество. По-

главните от тях са: 

- достатъчно пълно е анализиран и систематизиран понятийният 

апарат използван в икономическата география отнасящ се до регионалното 

развитите, като са изяснени термините: „регион”, „район”, „регионално 

развитие” и „локално (местно) развитие”; 

- направена е периодизация на локалното развитие на общините 

Елин Пелин и Горна Малина на базата на водещи моментни фактори; 

- изследвано е взаимодействието между гр. София и общините Елин 

Пелин и Горна Малина и мястото им в националната териториално-

икономическа система; 

- от научно-познавателна географска гледна точка са анализирани 

компонентите на социално-икономическата ситуация в изселваната 

територия – природни условия и ресурси, демографска ситуация, 

инфраструктурен потенциал, икономически потенциал състоянието на 

околната среда; 

- установено е по-забавеното развитие на общините Елин Пелин и 

Горна Малина спрямо столицата, а вътрешно общинските тенденции и 

различия водят до негативни демографски и социално-икономически 

диспропорции; 



- аргументирана е принадлежността на изследваните общини като 

периферия към Софийската агломерация, като се показва, че липсва 

„хоризонтална” интеграция. 

 

5. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ”. 

 

Във връзка с дисертационния труд са предоставени 6 публикации 

(две в съавторство). Те са публикувани в научени сборници в страната и 

чужбина. Публикациите отразяват разширено редица моменти от 

дисертационния труд. 

 

Критични бележки: 

 

Липсва конкретната методика на изследването (липсва описание на 

отделните алгоритми). 

Прекалено много историзъм и подробно описание на различни 

видове нормативни документи, което размива теоретичната постановка на 

изследването. 

Синтезиращите и прогностичните моменти (с изключение на 

демографските) са слабо засегнати. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Дисертационния труд и направените публикации са самостоятелно 

дело на докторанта. 

Дисертационния труд има следните достойнства: 

 - цялостно сравнително географско изследване на конкретна 

територия; 

- детайлно от географска гледна точка се анализират съвременните 

социално-икономически процеси и тенденции на локално равнище; 

 - анализирано е отражението на гр. София в контекста „център-

периферия” и последиците от това; 

 - уточнени са стратегическите цели и приоритети на изследваната 

територия; 

- резултатите от изследването са обвързани с практиката, под 

формата на изводи, които могат да се вземат като отправна точка при 



разработването на различни национални и регионални стратегии и 

общински планове за развитие и управление. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности. 

Представеният труд е актуален, дисертабилен и в завършен вид. 

Докторантката е придобила необходимите знания и умения за успешна 

научна работа. От направения анализ и получените резултати в 

дисертационния труд се вижда, че формулираната цел е успешно 

изпълнена. 

Като имам пред вид гореизложеното си позволявам да предложа 

на членовете на Уважаемото Научно жури да присъди на задочния 

докторант Нели Валентинова Веселинова научно-образователната 

степен «доктор». 

 

 

София                                   :.................................... 

 

12.08.2015 г.                           Проф. д-р Чавдар Младенов 

 

 

 


