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През 2009 г. Цонка Александрова Игнатова завършва бакалавърска степен по
„Политология” в УНСС. През 2012 г. се дипломира като магистър по „Политически
мениджмънт в СУ „ Св. Кл. Охридски”. Цонка Игнатова има езикови познания по
английски език (свободно ниво на владеене) и немски (основно ниво на владеене).
Редовният докторант притежава богат опит за работа в екип с различни социални
групи. Свидетелство за организационните умения на Цонка Игнатова са ръководните й
дейности по изработването на проект за финансиране на дисциплината „Управление на
неправителствени организации”, застъпена в учебната програма на специалност
„Политология”. Тя притежава много добри компютърни умения и компетенции.
Отлично владее МС Office, използва Photo Shop, Adobe Reader. Цонка Игнатова участва
като учредител в неправителствена организация на студенти от спец. „Политология”
като е била и член на Общото събрание на същата организация.
Със Заповед РД 20-111/17.01.2017 г. Цонка Александрова Игнатова е зачислена
на редовна докторантура по професионално направление 4.4. Науки за земята,
докторска програма „География на населението и селищата”към катедра „Регионално
развитие” на ГГФ на СУ, считано от 01.02.2017 г. до 01.02.2020 г. Със Заповед РД 20102/21.01.2020 г. редовният докторант към ГГФ на СУ е отчислена с право на защита
поради изтекъл срок, считано от 01.02.2020 г.
Дисертационният труд на тема: „Икономгеографското състояние като фактор
при формирането на стратегически цели на ниво NUTS 3 в Република България има общ
обем 185 с., от които 165 с. е основен текст и 18 с., включващи 3 приложения (анкета) и

списък с използваната литература. В самия край на дисертационния труд е приложена
декларация за оригиналност, която не е посочена в съдържанието на работата. Обемът
на дисертационния труд е разпределен в уводна част, 3 основни глави и заключение.
Богатата библиографска справка включва 97 заглавия на кирилица, 64 – на латиница и
42 интернет сайта.
Темата на дисертационния труд е актуална и значима. Нейната значимост се
обуславя от значението на административно-териториалното деление за цялостното
развитие на България и определянето на нейните приоритети като страна членка на ЕС.
Във връзка с актуалния характер на изследването в уводната част е определена
неговата основна цел, свързана с даването на „конкретна оценка на функционирането и
мястото на NUTS 3 при формирането на стратегическите цели и национални интереси
на Република България в контекста на общата европейска общност”.
Съдържанието на глава I представлява обстоен преглед на промените в
административно-териториалното деление на България през различните исторически
периоди от нейното съществуване. Съвсем логично, съобразно поставените в увода
основна цел и задачи, дисертантът е акцентирал на промените след Освобождението
на България. В тази връзка специално внимание е отделено на промените през 90-те
години на XX век, използвани като основа за въвеждането на системата NUTS в
началото на настоящия век. По такъв начин съдържанието на I глава, независимо от
допусната на места прекомерна изчерпателност, може да се приеме като необходим
преход към съвременното състояние и проблеми на административно-териториалното
деление в България.
Глава II e озаглавена “Класификация и определяне на стратегическите цели на
NUTS в Република България”. Тази част от дисертационния труд започва с цялостен
анализ на същността и значението на системата от териториални единици за
статистически нужди. Отчитайки всестранните ползи от тяхното въвеждане, дисертантът
преминава към цялостна характеристика на съществуващите сега в България райони за
планиране. Тук е уместно да се посочи приноса на българските учени-географи от XX
век, работили в областта на икономгеографско райониране на България.
Направените от дисертанта изводи за социално-икономическата ситуация в
районите за планиране се базират на сравненията от SWOT анализите за всеки един от
тях. Основен приносен момент на съдържанието е извеждането на особеностите в
социално-икономическото развитие на отделните райони като основа за определяне на
техните приоритети за бъдещото развитие. От теоретична гледна точка, внимание
заслужават и направените от дисертанта сравнения в тълкованията на термина
„регион” в специализираната научна литература. Направените сравнения за отделните
райони за планиране са подходящи, но се нуждаят от по-голям баланс между
използваните показатели, характеризиращи демографската ситуация, трудовата заетост
на населението и насоките в развитието на регионалното стопанство.
Логическо продължение на проблематиката, разглеждана в глава II е
съдържанието на следващата III глава, озаглавена „Формиране на стратегическите цели
на ниво NUTS 3 в Република България”. Следввайки логическата линия на изложението
дисертантът конкретизира проблемите на регионалното развитие на по-ниско ниво,
отчитайки различията и особеностите на отделните области. Може да се каже, че тази
част от дисертационния труд е с най-голям практико-приложен принос, свързан с

използването на направените конкретни препоръки и предложения за
усъвършенстване на регионалното планиране на ниво NUTS 3. Отчитайки съвременните
тенденции и проблеми на административно-териториалното деление на България,
дисертантът прави конкретни изводи, свързани със социално-икономическата ситуация
в отделните области. За по-голяма обективност на анализите са използвани отговорите
от направеното анкетно проучване, отразяващо социално-икономическите проблеми
на ниво NUTS 3. Като анализира резултатите от анкетата, дисертантът формулира важни
изводи, подтвърждаващи ролята на NUTS 3 при формирането на стратегическите цели и
националните интереси на Република България като държава членка на ЕС. В
заключителната част на разработката е изразена твърдата убеденост, че системата
NUTS 3 има определяща роля при формулирането и категоризирането на трайни
дългосрочни цели, свързани с икономическото развитие и европейското финансиране
на областите у нас. По такъв начин оптимизирането на административнотериториалното деление може да оказва положително въздействие върху цялостното
социално-икономическо развитие на страната.
Авторефератът в обем от 35 с. изцяло отговаря на съдържанието на
дисертационния труд. Същият е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за
развитие на академичния състав на Република България и Правилника за неговото
приложение.
Във връзка с дисертационния труд са изведени 3 научни приноса, които не са
диференцирани по своята същност и значение. Първите два приноса са с преобладаващ
теоретико-аналитичен характер и имат отношение към административнотериториалното деление на България и значението на районите от ниво NUTS 2. С найголямо практико-приложно значение е принос №3, свързан с открояването на връзките
при формирането на системите NUTS 3 и отпускането на европейски средства по
оперативни програми за Република България. На тази основа са определени
стратегическите цели в регионален и национален план. Като допълнение към
посочените приноси, може да бъде включено и отношението на автора на
дисертационния труд към възможни промени в обхвата и границите на
съществуващите в страната райони за планиране.
По темата на дисертационния труд е представена една самостоятелна
публикация – „Planning end legal principles in the administrative-territorial division of the
Republic of Bulgariа, KNOWLEDGE – International Journal Vol. 22.3, Vrnjacka Banja, Serbia,
March, 2018, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X
Анализът на съдържанието на предоставения за становище дисертационен труд
ми дава основание да кажа, че поставената в уводната част основна цел е постигната, а
свързаните с нейното постигане задачи са изпълнени. Отчитайки завършения характер,
постигнатите научни приноси и всички останали положителни качества на
представеното задълбочено изследване на влиянието на икономгеографското
състояние при формирането на стратегическите цели на ниво NUTS 3 в Република
България, предлагам на Уважаемите членове на Научното жури да присъдят на
редовния докторант Цонка Александрова Игнатова образователната и научна степен
„доктор”.
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