СТАНОВИЩE
от проф. д-р Лидия Стоянова Велкова,
Военна академия „Георги С. Раковски”
Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна
степен „доктор” в професионално направление 3.7 "Администрация и
управление”, научна специалност „Икономика и управление
(индустрия)” във ВСУ „Черноризец Храбър”.
Автор на дисертационния труд: Любомир Трифонов Стоилов
Тема на дисертационния труд:
СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ
НА КРАЙРЕЧНИ ГРАДСКИ ТЕРИТОРИИ
Основание за представяне на становището: участие в състава на
научното жури за защита на дисертационния труд, определено със
Заповед № 847 от 27.04.2018 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”.
1. Актуалност и значимост на разработения научен проблем
Интегрираното управление на развитието на градовете е модерен и
ефективен подход за реализация на политиката насочена към решаването на
предизвикателствата, пред които са изправени съвременните градски територии
в екологичната, икономическата, социалната и културната област, чрез
ангажиране на всички заинтересовани участници в контекста на европейските
насоки и програми за интегрирано градско развитие. Отговорът на тези
предизвикателства е от съществена важност за постигането на интелигентен,
устойчив и обхватен растеж в съответствие със стратегията "Европа 2020",
посредством прилагането на инструментариум за интегрирано управление на
градските територии насочен към комплексното подобряване на тяхното
състояние, посредством интеграция на всички дейности по начин пораждащ
синергичен ефект, превишаващ съвкупното въздействие на отделните съставни
части. Това с още по-голяма сила се отнася до крайбрежните и крайречните
градски зони, които въпреки многобройните предимства, с които разполагат, се
характеризират и с високо равнище на противоречивост между икономическите
и екологичните императиви.
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В този смисъл работата на дисертанта критично да осмисли и да
характеризира крайречните градски територии, които имат важно
стратегическо значение за развитието на стратата, като отчита и предимствата,
и високия конфликтен потенциал, който те съдържат под формата на рискове и
заплахи с различен произход, посредством намирането на комплексни решения
на основата на интегриран подход на управление, заслужава да бъде оценена по
достойнство.
Това безспорно определя не само актуалността, но и значимостта и
мащаба на изследвания от Любомир Стоилов научен проблем. Представеният
дисертационен труд е в състояние да даде тласък за работа в тази толкова важна
и едновременно с това слабоизучена от гледище на управленската практика
област, доколкото дава своя принос към разкриването и прилагането на
комплексни управленски решения в рамките на конкретна крайречна територия
на община Русе.
Представеният за рецензиране дисертационен труд е с обем от 233 с., от
които 200 с. основен текст, като в съответствие с целта и задачите на
изследването той логично е изграден от увод, три глави, всяка завършваща с
изводи, заключение, списък на използваните източници и списък на
приложенията в обем от 20 страници, в които са поместени 6 таблици, 2
анкетни карти и един примерен договор. Използваната научна литература
включва 162 източника на български, руски и английски език, разделени в три
категории - литература, нормативни документи и интернет източници, като
отразява пълно най-новите публикации в изследвана област.
Тезата, че намирането на комплексни решения на проблемите в
специфична територия, каквато е крайречната територия на град Русе, зависи от
прилагането на интегриран подход на планиране и развитие, е убедително
защитена. Обектът на изследването и предметът на цялостния анализ в
дисертационния труд са коректно дефинирани и са пряко и непосредствено
свързани с приетата научна цел –да се проучат и идентифицират възможности и
потенциал за интегрирано управление на крайречни градски зони в българското
дунавско крайбрежие, като на тази основа се разработи модел за интегрирано
управление на Речен стопански комплекс Русе, предполага и поетапното
решаване на съставните задачи на разработката.
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Всичко това свидетелства за всестранното познаване на поставените
проблеми, задълбочената теоретична и практическа подготовка и уменията на
автора да ги приложи при разработването на модел на интегрирано управление
на речен стопански комплекс Русе.
Избраната методика на изследване се основава на общоприети подходи
на научното познание и включва разнообразен научен инструментариум. От
методологическа гледна точка авторът преимуществено прилага метода на
синтеза, чрез който цели обединяване на предимствата на интегрирания с тези
на другите подходи.
Изложението в представения за рецензиране труд, в рамките на
поставените от дисертанта пространствени, структурни и функционални
ограничения, е ориентирано към критерия „очаквани ползи от партньорството”,
определен от конкретни икономически, социални и екологични показатели,
издържано е логически, като е подкрепено от теоретични постулати и богата
фактология, обслужващи целта на изследването и издигнатите от автора тези.
Приведената аргументация за решаване на основния научен проблем на труда е
коректно подбрана и се основава на възприетите съвременни концепции за
управлението на крайбрежни зони и територии, което позволява да се направи
изводът, че дисертационният труд напълно съответства на общоприетите
изисквания.
Трябва да се отбележи високото равнище на постигнатите научни
резултати, както и постиженията на автора с практическа насоченост, свързани
с анализ на различните възможнисти за управление на крайбрежни и крайречни
територии и синтезирането на авторов модел на интегрирано управление на
речен стопански комплекс Русе, който в условията на липсващо национално
законодателство и стратегическо планиране да осигури и гарантира неговото
развитие.
2. Оценка на научните резултати
Справката за научните приноси обективно отразява постиженията на
кандидата Любомир Стоилов, като получените научни резултати ми дават
сериозни основания да подкрепя приносите в развитието на теорията и
практиката на интегрираното управление на крайбрежни зони и територи, което
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се реализира систематично, устойчиво, на всички равнища, спрямо всички
субекти и посредством използването на широк набор от инструменти.
Към най-съществените резултати, съставящи научната новост на
изследването откроявам, изведената на основата на таксономизация на
теоретичните постижения в тази област, авторова дефиниция на понятието
„речен стопански комплекс“; както и аргументираната необходимост от
прилагане на интегриран подход на управление към изследвания обект – Речен
стопански комплекс Русе, насочен към устойчивото развитие на тази
специфична територия. Тук определено може да се твърди, че е налице
синтезирано знание, което може да бъде полезно на управленци, изследователи,
преподаватели, студенти и докторанти, които изучават съвременните
инструменти за интегрираното управление на крайречни градси територии.
Достоверността на научните резултати може да се търси в приносите с
приложен характер, сред които с особена стойност е разработеният от
дисертанта модел на интегрирано управление на Речен стопански комплекс
Русе с потенциал за приложение и в други крайбрежни и крайречни зони;
предложеният инструментариум за интегрирано управление на Речен стопански
комплекс Русе чрез институционална форма – създаване на акционерно
дружество със специална цел; разработената методика за оценка на
потенциални партньори за интегрирано управление на РСК Русе с възможност
за прилагане в практиката на всяка публична институция, както и
формулираните препоръки към местната власт за развитие и усъвършенстване
на партньорските взаимоотношения в интегрираното управление.
Коректно е да се направи оценка, че дисертационният труд и получените
приноси са лично постижение на докторанта Стоилов и са резултат на
задълбочено познаване, творческо адаптиране и разработване по оригинален
начин на теорията и практиката на интегрирания подход на управление, като
ефективно средство, гарантиращо съгласуване и координиране на секторните
политики, и комплексно третиране на всички проблеми на територията.
Всички посочени публикации по темата на дисертационния труд (общо 5,
една от които в съавторство) са в направлението на научните изследвания на
автора, верифицират и осигуряват представителност на резултатите от научното
изследване.
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Представеният към дисертационния труд автореферат в обем от 33
страници съответства на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото
приложение, съдържа всички необходими атрибути и отразява основните
постижения и научните приноси на дисертацията.
3. Критични бележки и препоръки
Изследване от такъв характер върху актуален и значим за теорията и
практиката проблем, като интегрираното управление на крайречни територии,
безспорно предизвиква интерес, поставя въпроси и критични препоръки, които
не е възможно да се отбележат в едно становище. За мен би било интересно да
се запозная с мнението на автора относно възможността в свои бъдещи
разработки той да направи критичен анализ на връзката между рисковете и
заплахите за развитие на крайречната територия и възможностите на
интегрирания подход за управление да ги предотврати или да ги минимизира.
4. Заключение
Отчитайки актуалността на изследвания научен проблем в
дисертационния труд на тема “Съвременни инструменти за интегрирано
управление на крайречни градски територии” и автореферата към него,
приложимостта на разработката и качеството на постигнатите резултати,
считам, че същият представлява завършено научно изследване с отчетливи
научно-приложни приноси, отговарящо на изискванията на ЗРАСРБ и
Правилника за неговото приложение.
Ето защо убедено давам своята
положителна оценка и предлагам на научното жури да присъди на Любомир
Трифонов Стоилов образователната и научната степен “доктор в
професионално направление 3.7 "Администрация и управление”, научна
специалност „Икономика и управление (индустрия)”.
31 май 2018 г.

Член на журито: проф. д-р Лидия Велкова
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