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1. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА
Редовният докторант Михаела Илиева Георгиева е родена на 28.03.1991г. в
гр. Дулово. През 2014г. завършва бакалавърска степен в УНСС, факултет
Управление и администрация – специалност „Публична администрация”, а през
2015 магистърска степен в УНСС по специалност „Публична администрация.
2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА
Със Заповед РД 20-234 от 28.01.2016г. Михаела Илиева Георгиева е
зачислена на редовна докторантура по професионално направление 4.4. Науки за
земята (География на населението и селищата) към катедра „Регионално
развитие”, считано от 01.02.2016г. до 01.02.2019г. За научен ръководител е
определен доц. д-р Климент Найденов. С решение на Факултетния съвет на
Геолого-географския факултет на СУ ”Св. Климент Охридски” от 11.12.2018г.
(протокол № 14) и Заповед РД 20-1974 от 13.12.2018г. редовният докторант
Михаела Илиева Георгиева е отчислена с право на защита поради завършване на
дисертационния труд.

1. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА
Дисертационния труд е на тема „Тенденциите в заетостта и безработицата
в Североизточния район за планиране от ниво 2 след 1989г.”. Обемът е от 239 стр.
текст, плюс 12 стр. с различни информационни източници и 1 стр. с използвана в
текста абревиатура, вкл. 69 таблици, 4 графики и 8 карти. Литературната справка,
включва 229 заглавия.
Значимост на темата произтича от ролята и мястото на Североизточния
район за планиране в цялостното сoциалноикономическо развитие на България.
Дисертационният труд е разработен в уводна част, три основни глави и
заключение.
В увода ясно е аргументиран проблема на изследването.

Изяснени са

основни понятия. В първа глава е разяснена теоретична постановка на
изследването. Разгледани са множество теории, като тези на Торн Паландер,
Аугуст Льош, Едгар Хувър. Анализирани са проучвания и мерки за оптимизиране
на трудовата заетост на населението в страни като Румъния, Франция, Канада и
др. Във втора глава са разгледани особеностите в регионалното развитие и нивата
на заетост и безработица в Североизточния район за планиране в България.
Интерес представлява добрия икономгеографски и геодемографски анализ на
района. Докторанта изследва зависимостта между икономическото развитие и
тенденциите в заетостта и безработицата. Подробно разгледани са т. нар.
проблемни групи на пазара на труда. Докторантът успешно посочва няколко
основни направления за повишаване трудовата заетост на населението. Трета
глава е с най-голяма практико-приложна стойност. Представени са насоки за
оптимизиране на пазара на труда.
Авторефератът е с обем 35 страници и отговаря напълно на съдържанието
на дисертационния труд. Той е изготвен в съответствие с изискванията на Закона
за развитие на академичния състав на Р. България и Правилника за неговото
приложение. В края на автореферата, съобразно изискванията, е включена
декларация за оригиналност на направеното научно изследване.

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ
В

автореферата

са

изведени

общо

4

научни

приноса

с

общотеоретичен и практикоприложен характер.
1. Предложено е обобщено схващане и теоретичен обзор на
основните понятия, определения и класификации, свързани с
трудовите отношения през призмата на регионалните особености
на безработицата и заетостта, както и отражението им върху
пазара на труда при регионалното развитие на населението и
селищата.
2. Направена е оценка и анализ на регионалното развитие и нивата
на заетост и безработица в Североизточния район за планиране в
България през призмата на териториалната и селищна структура
на населението чрез структурирания икономически профил и
модела за регионално развитие в населените места и селищата.
3. Изследвани, обобщени и синхронизирани с българските условия,
са мерки и добри практики в Североизточния район за планиране
за насърчаване на заетостта и безработицата, както и са изведени
основни проблеми при провежданата държавна политика в
областта на заетостта и безработицата.
4. Предложен е пространствен подход при реализацията на мерки и
дейности за намаляване на безработицата и повишаване на
заетостта чрез усъвършенстване на регионалната свързаност на
селищната мрежа, както и модернизиране на регионалната
инфраструктура и жизнена среда за съхраняване и развитие на
човешкия капитал.
Приемам представените научни приноси.
5. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ
Докторант Михаела Геогриева е участвала в три международни и една
национална конференции. Посочени са 6 публикации. Четири от тях са
публикувани доклади от посочените научни конференции, а две са в сборници.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считам, че изследванията по дисертацията имат необходимия личен принос на
докторанта за подобен род разработка. В изследването докторанта ясно показва, че
притежава теоретични знания. Демонстрира се способност за осъществяване на
самостоятелни научни изследвания. Основният мотив за това са знанията, качествата
които притежава и огромният обем от самостоятелно обработена информация
съдържаща се в дисертационния труд. Личния принос в проведеното научно изследване
и постигнатите резултати са безспорни. В подкрепа на това е и ясната аргументация в
дисертационния труд, логически издържаната структура и достоверност на научните
тези. Изследването е осъществено върху ясно определена проблематика с научна и
научно-приложна актуалност. То притежава необходимите качества за присъждане на
научнообразователната степен доктор.
Дисертацията е оригинална разработка, която отговаря на изискванията на
ЗРАСРБ, на Правилника за неговото приложение и на Правилника за развитие на
академичния състав на СУ „Св. Климент Охридски“. Предвид на достой нствата на
дисертационния труд си позволявам да предложа на Уважаемите членове на Научното
жури да вземат решение за присъждане на Михаела Георгиева ОНС „Доктор” по
научната специалност „География на населението и селищата”, от професионално
направление 4.4. Науки за Земята, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика.

София, 27.02.2019г.

доц. д-р Климент Найденов

