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1. Информация за дисертанта
Докторантът Любомир Стоилов се е обучавал по докторска
програма „Организация и управление извън сферата на материалното
производство“ към
ВСИ „ Черноризец Храбър“.
Обучението е
осъществено с научен ръководител доцл д-р Кремена Андонова.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Дисертационният труд с обем от 200 страници се състои от увод, три
глави, заключение, списък на използваните източници и списък на
приложенията. Приложенията са в обем от 20 стр. и съдържат 6 таблици, 2
анкетни карти и един примерен договор. Използваната литература е в
обем от 162 източника на български, руски и английски език. Източвиците
са групирани в три категории: литература, нормативни документи и
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интернет източници.
Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация, управление и
политически науки” на факултет „Международна икономика и
администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър”.

В увода на дисертацията е посочена актуалността на темата,
дефинирани са областта на изследването, проблема, основната теза, целта
и задачите на изследването, неговите обектът, предмет, обхват и
методология.
Изследването адресира съвременните политики за интегриран
подход към планирането и управлението на целеви райнои за да се
постигне устойчиво развитие
Изложението е организирано в 3 глави.
Обект на изследването е формираният в крайречната зона на гр.
Русе стопански комплекс, който съчетава специфични природни и
антропогенни елементи, допринасящи за развитието на определени речни
стопански дейности.
Предмет на изследването са възможностите за интегрирано
управление на Речен стопански комплекс Русе (РСК Русе), определени от
неговите социално-икономически проблеми и потенциали за развитие.
Целта на дисертационното изследване е да се проучат и
идентифицират възможности и потенциали 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.
За постигане целите на изследването авторът си поставя 6
изследователски задачи.
Използваната методология съчетава теоретичен подход към
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изследванията с анализ на конкретни случаи, в комбинация със собствени
проучвания. Последните са базирани на качествени методи– изследване на
документи (deskresearch) и анализ на случая (casestudy).

Първа глава
„Проучване на теоретичната дискусия за
интегрираното управление на крайбрежни зони и територии“ дефинира
основни понятия, свързани с управлението на крайбрежни зони и
територии; идентифицирани са същността и инструментите за
интегрирано управление на крайбрежни и крайречни зони; дефинирани са
политики за интегрираното крайбрежно управлени и са идентифицирани,
проблемите, свързани с тях .
Очертани са спецификите на понятия като „крайречна зона“ и
„крайречна градска зона“ и са приети работни дефиниции за тях. Въз
основа на подробен анализ на свързаните понятия „система“,
„териториална социална система“ и „териториален производствен
комплекс“ е предложена работна дефиниция за териториален стопански
комплекс
Разглеждат се няколко типа интеграция, дефинират се принципите,
и целите на интегрираното управление, както и неговия процесен
характер. Обосновават се няколко вида инструменти: институционална,
локална и финансова . Подчертано е значението на ПЧП. И неговите
предимства като инструмент за финансиране на публични проекти в Речен
стопански комплекс Русе.
Първа глава приключва с изводи.
Втора глава
на работата „Възможности за управление на
крайбрежни и крайречни територии“ е посветена на преглед на
европейски модели за управление на крайбрежна територия; спецификата
на територията, върху която функционира обекта на изследване - РСК
Русе. Последният се разлежда като обект на интегрирано управление, за да
се гарантира ефективното му развитие. анализира опита на европейските
държави в областта на морското и крайбрежното управление.
Разгледани са добри практики при разработването на комплексни
планове за развитие в редица европейски страни .
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Определени са същността, специфичните особености и обхвата на
„Речен стопански комплекс Русе“.
Анализирани са ресурсите , проблемите и потенциалът за развитие
на РСК Русе . Идентифицирани са
предимства на РСК Русе ,
съществуващите бариери- състоянието на транспортната инфраструктура,
демографските проблеми, влошаващите се социалноикономически
условия, рисковете за екологичното равновесие. РСК- Реси е
характеризиран като „обект на планиране“, „обект на управление на
собствеността“ и „обект на инвестиране и респективно оценен.
Втора глава приключва с изводи.
Третата глава на работата е посветена на модел за интегрирано
управление на речен стопански комплекс Русе.л Анализират се
възможностите за интегрирано управление на Комплекса чрез публично
частно партньорство (ПЧП) и се прави оценка на потенциални партньори
за интегрирано управление на комплекса чрез ПЧП.
Представени са отделните структурни елементи на модела, с
прилежащте им функции.
Изследвана е необходимостта, приложимостта и изпълнимостта на
избрани проекти , възможни за реализация на базата на ПЧП.
Проведено е изследване и оценка на потенциални партньори за
интегрирано управление на Речен стопански комплекс Русе чрез ПЧП, по
методика разработена от автора. Дефинирани са критерии за оценка.
Изследването е проведено на база анкета.
Анкетната карта за представителите на публичната власт се състои
от шест въпроса,. Анкетната карта за представители на бизнеса съдържа
общо 18 въпроса.
Резултатите от анкетните проучвания са ранкирани.
Формулирани са препоръки за подобряване на партньорските
взаимоотношения в интегрирания управленския процес.
Трета глава приключва с изводи.

е посветена на трудностите и бариерите при внедряване на
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3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати.
Работата извежда следните приноси :
1. Систематизирани са теоретичните виждания относно основни
категории, свързани с управлението на крайбрежни зони и
територии, като е изведена авторова дефиниция за понятието
„речен стопански комплекс“.
2. Аргументирана е необходимостта от прилагане на интегриран
подход на управление към изследвания обект – Речен стопански
комплекс Русе, от гледна точка на намирането на комплексни
решения на проблемите и възможностите за развитие на тази
специфична територия.
3. Обоснован е модел на интегрирано управление на Речен
стопански комплекс Русе, който обвързва интегрирания подход с
предимствата на публично-частното партньорство, в контекста на
потребностите за балансиране на публичните и частните
интереси при усвояването на крайбрежното пространство.
4. Доказано е, че най-подхоящ инструмент за интегрирано
управление на Речен стопански комплекс Русе е публично-частно
партньорство
по
модела
“ПроектиранеСтроителствоЕксплоатация-Прехвърляне”, реализирано чрез
институционална форма – създаване на акционерно дружество
със специална цел.
5. Оценени са потенциални партньори за интегрирано
управление на РСК Русе чрез ПЧП, на базата на разработена
методика, която може да се използва в практиката на всяка
публична институция, търсеща сътрудничество с бизнеса за
извършване на дейности от обществен интерес. На тази основа са
формулирани препоръки към местната власт за развитие и
усъвършенстване на
партньорските взаимоотношения в
интегрираното управление.
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От тях бих си позволила да приема три.
Като останалите биха могли да се класифицират в известна степен
до практико приложни приноси.
4. Оценка на публикациите по дисертацията
Докторантът има 5 публикации по темата на дисертацията.
5. Критични бележки, препоръки и въпроси
Към автора може да се отправят и препоръки от отношение на по
прецизно оформяне и редакционни корекции.

Заключение
Посочените критични бележки в никакъв случай не омаловажават
постиженията на автора, а са само препоръка към по- прецизно
представяне на работата. Авторът демонстриа добро позаване
на
теоретичните постановки и инструменти за интегрирано управление.
Дисертационният труд на Любомир Стоилов отговаря на
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р.България и
на Правилника за неговото приложение. Дисертационният труд носи
белезите на комплексно, задълбочено и добросъвестно научно изследване
на важен теоретичен и практико-приложен проблем. Темата е актуална,
значима и дисертабилна. В хода на изследването са изпълнени
поставените цели и задачи.
Това ми дава основание да дам положителна оценка на обсъждания
дисертационен труд и на Любомир Стоилов да бъде присъдена
образователната и научна степен ДОКТОР по Професионално
направление: 3. 7. „Администрация и управление“ .

София, 2.01. 2018 г.

Подпис: ………………………
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