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1. Данни за докторанта
Цонка Игнатова е родена през 1986 г. в гр. Търговище. През периода 2005 – 2009 г.
се обучава в специалност „Политология” в УНСС, гр. София, която завършва през 2009
г. През 2012 г. завършва висше образование, магистърска степен, специалност
„Политически мениджмънт” в СУ „Св. Климент Охридски“. Докторант Игнатова
владее английски и немски език и притежава добри компютърни умения и компетенции.
Има богат практически опит при работа в екип и с различни социални групи в
обществото.
2. Данни за докторантурата
Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор” се
осъществява по акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация
докторска програма в редовна форма на обучение. Докторантът е записан в редовна
форма на обучение за срок от три години по научната специалност „География на

населението и селищата” въз основа на заповед № РД 20-111/17.01.2017 г. За научен
ръководител е определен доц. д-р Климент Минев Найденов. Със заповед № РД 20544/22.02.2019 г. на основание чл. 23 от Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Климент Охридски“ е видоизменена заповед № РД 20-111/17.01.2017 г. и вместо
утвърденият научен ръководител – доц. д-р Климент Минев Найденов е определен за
научен ръководител – доц. д-р Тони Драганов Трайков, считано от 12.02.2019 г.
Въз основа на заповед № РД 20-102/21.01.2020 г. Цонка Игнатова е отчислена с
право на защита, считано от 01.02.2020 г. Дисертационният труд е обсъден и насочен за
защита на заседание на катедра „Регионално развитие” при ГГФ на СУ „Св. Климент
Охридски”. При реализирането на дисертацията няма допуснати процедурни
нарушения.
3. Данни за дисертацията и автореферата
Дисертацията е разработена в съответствие с изискванията по Глава II (Раздел III) –
Условия и ред за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ от
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, допълнен и изменен с решение
на АС от 23.01.2019 г. с протокол № 6 на основание чл. 21, ал. 1,, т. 2 от Закона за
висшето образование. Тя е самостоятелно и оригинално изследване. Избраната от
докторантката тема е актуална, дисертабилна и предизвиква интерес в научните среди.
Предложената методика е подходяща за реализиране на основната цел и задачите на
дисертационното изследване.
Дисертационният труд е представен във вид и обем, съответстващи на изискванията
на обучаващата катедра и съдържа: заглавна страница; съдържание; списък на
съкращенията, увод; изложение в три глави; заключение; приложения; списък на
използваната литература. Използвани са 161 литературни източника, от които 64 на
латиница, както и 42 интернет източника.
В увода на дисертационния труд докторантката обосновано представя актуалността
и значимостта на разглежданата проблематика. Точно са определени обектът,
предметът и основната цел на научното изследване. Целта отговаря на заглавието на
дисертационния труд и отразява резултатите от направеното изследване.
В първа глава, която е с обем от 38 страници, са изяснени теоретични въпроси на
възникването и развитието на административно-териториалното деление на България.
Самата глава съдържа шест подглави, в които в хронологичен порядък са проследени

промените, по отношение на административно-териториалното деление на страната, и е
отделено внимание на проблемите на структурирането на административните единици.
Сравнени са предимствата и недостатъците на административно-териториалното
устройство и се констатира факта, че единиците за местно административно
управление са едни от най-значимите сегменти на държавния апарат. В края на първа
глава са изведени съответните изводи.
Във втора глава, която е най-голяма по обем (73 страници) подробно са разгледани
класификацията и определяне на стратегически цели на NUTS в България, като
елементи на международното статистическо сравнение на европейските региони и
разпределянето на помощните средства от фондовете за регионална политика на ЕС.
Обърнато е внимание на големия научен интерес към дефиниране на понятието
„регион“, като в резултат на еволюцията в европейската интеграция и практиката по
създаването на региони в европейските страни ясно се разграничават две категории
региони, като първата – NUTS регионите са задължителни за всички страни-членки на
ЕС. Извършен е SWOT-анализ на 6-те района за планиране в България, който предлага
синтезирано представяне на една комплексна картина за социално-икономическото
състояние, което дава отправна точка за определяне избора на стратегия за развитие.
Сполучливо би било да се приложи и квантифициран SWOT-анализ, при който се
дава количествена оценка на установените силни и слаби страни, възможности и
заплахи, които се ранжират по значение. Той подпомага разработването на
приоритетни сфери за бъдещо такова развитие и насочва към приоритетни проблеми за
решаване във времевите рамки. В края на главата са изведени изводи за подобряване
състоянието на социално-икономическото състояние на районите за планиране в
България.
В трета глава с обем от 41 страници е направен анализ на стратегическите цели на
ниво NUTS 3 в България и препоръки за оптимизиране на управлението. Изведени са
три предложения (модела) за формиране на нови райони за планиране свързани с
промяна на техните граници и създаване на силни административни центрове,
притежаващи нужните ресурси да изграждат работещи общини с трайна уседналост на
населението в трудоспособна възраст. Изяснено е мястото на областната стратегия като
важен сегмент от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано,
регионално и местно развитие и за разработване на идеи и практики в сферата на
социалната политика и икономиката на областно ниво. Извършен е кратък анализ на

социално-икономическите проблеми на областите в България и са изведени основните
фактори за социално-икономически подем на областните центрове чрез PEST-анализ.
Получените резултати от проведеното емпирично изследване са представени под
формата на модел за приложение чрез анкетно проучване при определяне на
стратегическите цели от териториален и национален характер и налагането на
системата NUTS 3.
В заключението са обособени основните изводи и резултати и приносни моменти.
Текстът на дисертационното изследване е илюстриран, като в него са включени
28 таблици и 24 фигури. Самостоятелно са изведени 3 приложения, които допълват и
конкретизират основния текст. Като цяло трудът прави добро впечатление със стила и
аргументираността на изложението.
Авторефератът е в обем от 35 страници текст и дава ясна представа за
съдържанието на дисертационния труд,

поставената основна цел, задачи и

използваните методи на изследване. Той е изработен в съответствие с изискванията и
отразява основните резултати, отразени в дисертационния труд.
4. Публикации и участия в научни форуми
Докторантката е приложила списък от една самостоятелна публикация, свързана
с тематиката на дисертационния труд. Темата на посочената публикация реализира
резултатите на дисертационното изследване. Отпечатана е в сборник от международна
научна конференция.
5. Научни приноси
Представеният дисертационен труд представлява самостоятелно и оригинално
изследване в недостатъчно разработена у нас област. При формулиране на научните
приноси се отчита авторската справка на докторантката.
При разработването на труда докторантката е допринесла за развиване на
теоретичните схващания и за въвеждане на иновативни идеи в практиката по
отношение на икономгеографското състояние като фактор при формирането на
стратегически цели на ниво NUTS 3 в България.
В теоретичен план могат да се посочат приносни моменти, които са свързани с:
- Извършен критичен анализ на административно-териториалното деление на
България.
Като приносни моменти с практико-приложно значение могат да се отбележат
седните:

- Направен е теоретико-емпиричен анализ на съвременното икономгеографско
състояние на районите от ниво NUTS 2.
- Чрез емпирично изследване на базата на метода на анкетата са установени
настъпилите промени свързани с регионалното ранжиране на системата NUTS 3 в
България.
6. Заключение
Посочените достойнства на предложения дисертационен труд с оглед на неговата
актуалност и практико-приложна стойност, както и способността на докторантката за
самостоятелни научни изследвания, са основание да предложа на Уважаемите членове
на Научното жури да присъди на Цонка Александрова Игнатова образователната и
научна степен “ДОКТОР”.

24.05.2020 г.
гр. Шумен
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(доц. д-р Ивайло Владев)

