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С Т А Н О В И Щ Е 

относно  

дисертационния труд 

на Петя Николаева Димитрова 

докторант към катедра „Регионална и политическа география“ в Геолого-

географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

на тема: “Ролята на публичните политики в стратегическите 

документи за регионално развитие при управлението на 

районите от ниво 2 в Западна България“ 

за получаване на образователната и научна степен “доктор” 

научна област 4. “Природни науки, математика и информатика” 

професионално направление 4.4 “Науки за Земята” 

Икономическа и социална география (Регионално развитие) 

1. Данни за докторанта 

Петя Николаева Димитрова, родена през 1988 г., е приключила 

обучението си като докторант по Икономическа и социална география   

(Регионално развитие) към катедра “Регионална и политическа география” 

на СУ „Св. Климент Охридски“.  

Същата е завършила средното си образование през 2007 г. в 

Гимназия “Отец Паисий“ в гр. Своге.  

Висшето си образование по география, степен бакалавър,  завършва 

през 2011 г. в Геолого-географския факултет на Софийския университет. 

През 2012 г. придобива степента „магистър“ по „Административно 

управление, регионално развитие и политика“, модул – „Планиране и 

управление на териториалните системи“. 

2. Данни за докторантурата 

Необходимостта от обявяване на конкурс за докторант по 

Икономическа и социална география (Регионално развитие), заявена от 
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катедра “Регионална и полотическа география”, е регламентирана със 

заповед за зачисляване на Ректора на Университета РД20-219/26.01.2015 г. 

 Определена е темата на дисертационния труд и научния 

ръководител – доц. д-р Косьо Христов Стойчев. 

Положените докторантски минимуми и задълженията на  докторанта 

Петя Николаева Димитрова, съгласно Правилника на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ доказват изпълнението на 

изискуемите ангажименти. 

Календарните и съдържателните научни изисквания към работата на 

докторантката са оценени положително с решение на катедрения съвет на 

катедра “Регионална и политическа география”.  

Същата е предложена за насочване към официална защита и за 

отчисляване с право на защита (Заповед РД20-179/26.01.2018 на Ректора на 

СУ).  

По процедурата не са забелязани административни и други 

нарушения. 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

В структурно отношение изследването (236 страници) се състои от 

увод, четири глави, заключение, литературен списък, приложен в края на 

дисертационния труд, включващ 158 литературни източници (110 на 

кирилица и 48 на латиница), 57 нормативни и 11 интернет-източници,  

както и 9 приложения. 

Обосновани са обекта на изследването (публичните политики за 

управление на районите от ниво 2 на примера на Западна България), 

предмета (взаимовръзката между тях), основната цел (изследване и оценка 

на ролята на публичните политики).  

Очертани са основните задачи. Обоснован е теоретико-

методологичния инструментариум, който е изпълнен с адекватно научно 
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съдържание чрез прилагането на конкретни социалноикономически и 

географски методи.  

В дозирано съотношение са приложени традиционните за подобно 

изследване научни методи. 

Структурата на автореферата, както и синтезът на изложението в 

дисертационния труд са предварително консултирани и научно 

опредметени. 

В разработката умело са съчетани основните методологични подходи 

– исторически, перспективен, комплексен, системен, като на места те 

влизат в интердисциплинарно взаимоотношение с подходите, характерни 

за икономиката и геополитиката. 

Глава първа има въвеждащ характер, подплатен с теоретико-

методологична обосновка на изследването. Следващите две глави 

предлагат характеристика на публичните политики за регионално 

развитие, както и факторите и условията за тяхното прилагане.  

Особена актуалност и практико-приложна стойност  съдържа  

четвърта глава, акцентираща върху районите на ниво 2 в Западна България. 

Ценно, от научна гледна точка, е предлагането на модели и схеми на 

реализация на полигонна териториална основа, както и съпоставителният 

подход по отношение на междинните оценки на регионалните планове на 

регионите от Западна България за периида 2014-2020 г. 

4. Научни приноси. 

Като се абстрахираме  от проявения уклон към икономизиране на 

изследването приемаме научния характер на изводите след всяка глава на 

дисертационния труд, систематизирани в три научни приноса. Същите са в 

логична връзка със заявената цел и задачите на изследването.  

5. Публикации и участия в научни форуми. 

Апробацията на изследването включва две научни публикации в сп. 

„Бизнес-посоки“, издание на Бургаския свободен университет. С оглед 
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профила на дисертацията и обучаващата научна структура ги възприемам 

като абсолютен минимален праг на научна защитимост на тезите на 

докторанта. 

6. Заключение. 

Дисертационенният  труд е самостоятелно изследване на докторанта 

Петя Димитрова.  

Като основни недостатъци бихме отбелязали по-схематичното 

прилагане на пространствения подход и дисбаланса в съотношението 

география-икономика. 

Тези съображения не намаляват достойнствата на труда. Предложен 

в настоящия си вид същият е аргументация за сериозно научно изследване.  

Това ми дава основание да предложа на научното жури да присъди 

на Петя Николаева Димитрова образователната и научна степен “доктор” 

в научна област 4. “Природни науки, математика и информатика”, 

професионално направление 4.4 “Науки за Земята”, Икономическа и 

социална география (Регионално развитие). 

 

Велико Търново                          Проф. д.н. Атанас Дерменджиев 

04.05.2019 

                                                                           


