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1. Информация за дисертанта
Докторантът Момчил Караиванов има магистърска степен от
Технически университет София, „Автоматика и системотехника”,
магистратура във ВСУ „Черноризец Храбър“ по стопанско управление,
Управление на международни бизнес проекти. В момента работи в
Областна администрация Смолян, Директор дирекция „АКРРДС”.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Дисертационният труд e с обем 296 страници, състои се от увод, три
глави, заключение, списък на използваната литература и три приложения.
Съдържанието на главите е разделено на отделни параграфи. Основният
текст съдържа 8 таблици и 19 фигури.
Списъкът на използваните литературни източници наброява 115 заглавия
на български, руски и английски език, както и 9 сайта
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Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация, управление и
политически науки” на факултет „Международна икономика и
администрация” и е насочен за защита пред научно жури.
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. Базирано на модерната концепция за съвременно регионално
развитие, като модел за устойчив и дълготраен икономически растеж.
Изследването акцентира върху проблема състояние ли е
администрацията на региона да аргументира специфична позиция, която
да създаде база за устойчиво развитие на Родопа планина и да осигури
работни места и по- добро качеството на живот.
Изложението е организирано в 3 глави.
Обект на изследването е формирането и прилагането на политики
за развитие на област Смолян в европейски, национален, регионален и поограничен, общински контекст.
Предмет на изследванията
Цел на изследването е разкриване на нови възможности за
подобряване на системата за координация на политиките за регионално
развитие. Постигането на целта включва установяване на състоянието
(структурата и параметрите) и последваща разработката на моделни,
методически и приложни инструментални средства за оценка, и
подобряване координацията на политиките за регионално развитие.

Целта на дисертацията
Цел на изследването е разкриване на нови възможности за
подобряване на системата за координация на политиките за регионално
развитие. За постигането й са разработени модели и инструментариум за
оценка, и подобряване координацията на политиките за регионално
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развитие.
Поставени са три основни задачи:
•
Анализ на същността и проблеми на координацията на
политики за регионално развитие.
•
Оценка, сравняване и избор на алтернатива за подобряване на
координацията на политики за регионално развитие.
•
Тестване на модел за интегрирана оценка, позволяващ
подобрена координация на политиката за регионално развитие на област
Смолян.
Основните изследователки методи са кабинетен сравнителен
анализ ; теорията и нормативната база за регионална организация и
координация, на методическия подход за анализ и оценка на
въздействието, както и емпиричен анализ .
Изследването е ограничено в рамката на проблематиката на
политиките за регионално развитие на планинската територия на Южен
централен район и област Смолян, но поради специфични особености на
региона засяга и практиката за национално, двустранно с Гърция и
европейско планиране на регионалното развитие.
Уводът представя актуалността на разглеждания проблем. В него са
формулирани цели и задачи на работата.
Първата глава представя анализ и класификация на политиките за
регионално развитие в контекста на публичните политики. Разгледана е
ролята на координацията на политиките за регионално развитиЕ.
Представена е йерархията на документите за регионално развитие и
принципите, и осъществяването на мониторинг и оперативен контрол на
тяхното изпълнение.
Анализиран е теоретичния аспект на управлението и
координирането на политиките за регионално развитие , както и ролята на
координацията за изграждане на консенсус при управленски процеси .
Задълбочено са разгледани консултации, формалицирани със
стандарти като механизъм за координация. Акцент е поставен върху
между институционалната координация , чрез която се реализира успешна
политика
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Разгледани основните проблеми на политиките за регионално
развитие в контекста на политико-управленската наука, с прилежащите й
компоненти. Към първа глава са изведени седем извода.

Втора глава са разгледани възможни подходи за подобряване на
координацията и постигане на по-добри резултати при формиране и
прилагане на политики за развитие.
Представени са
теоретични схващания за координацията на
политики за регионално развитие, структура на системата за управление,
основните фази на политическия процес. Разгледани са различните
политически модели на координация на прилаганите политики.
Представени са добри европейски практики
Предложен е методически подход за анализ, оценка и подобряване
на координацията. Изследвана е
възможността да се направи
предварителна количествена оценка на въздействието на координацията
върху крайните резултати от политическия процес. е проведен в четири
фази:
•
Акумулиране на данни и анализът им, степен на въздействие
на координация на политиките за регионално развитие.
•
Пътища за подобряване на.
•
Оценка на въздействие на координационните процеси.
•
Препоръки за подобрения на механизма и на координацията.
Освен изследване и идентифициране на приложимостта на дадени
политики се отчита и фактора на разходите за реализиране на
алтернативите за регионално развитие. Формулирани .
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Третата глава
В трета глава разглежда акумулираните данни за регионалния
контекст и политика за развитие на Смолянска област като са направени
обобщения, касаещи спецификата на транспортната инфраструктура, в
контекста на определяща за регионалното развитие на областта.
Направен анализ, оценка и интерпретация на възможностите за
подобряване на координацията на политиката за регионално развитие.
Като основен координационен критерии за изследването е приложено
съотношение интегрална мярка за оценка на общото влияние (ИМООВ) и
разходи за оказване на влияние (РОВ).
Резултатите от изследването са базирани на оценки, получени от
въпросник за идентифициране на проблемите, и целите на координацията
на политиките за регионално развитие. Анкетирани са 15 експерти с
доказан опит в областта на регионалното развитие и работа на различни
нива в и такива участвали в разработването на различни програми за
периода 2014-2020 г.
В резултат от сравнителния анализ влияние на политики- разходи са
идентифицирани три позиционни зони и три политически алтернативи .
Очертани са и зони за неблагоприятно прилагане на даден вид
алтернатива.
Подчертано е , че демократизацията и ефективността на политиките
за регионално развитие зависят основно от обществено съгласие,
постигано в резултат на степента на тяхната координация. Изведена е
ролята на регионалните структури при управлението на политиките за
регионално развитие.
Анализирани са бариерите за реализация .
Изведени са 17 общи мерки за координация на регионалните политики
Дисертацията е завършва със заключение, което обобщава
изследваните тези и верификация на изследователските хипотези и
реализация на поставените задачи.
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Професионално са коментирани всички политики, касаещи региона.
Направени са адекватни изводи и предложения

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати.
Работата извежда следните приноси :
1. Идентифицирани са проблемите на координацията на
политиките за регионално развитие на южен централен район и
област Смолян.
2. Предложен е инструментариум, включващ методика и
критерии за анализ и оценка на степента на координация на
политиките за регионално развитие.
3. Изградена е информационна база за потенциалните политики,
програми и проекти за регионално развитие на Южен централен
район и област Смолян.
4. Тествана е приложимостта на предложената методиката и
критерии за анализ, оценка и модификация на координация на
политиките за регионално развитие за област Смолян.
5. На базата на извършения анализ на координационния
потенциал на алтернативни политики, включително и за
регионално развитие на област Смолян са направени съответните
изводи и предложени препоръки за подобряване на механизмите
и инструментите за координация на политиките, програмите и
проектите за регионално развитие.

4. Оценка на публикациите по дисертацията
Докторантът има 7 публикации по темата на дисертацията.
5. Оценка на автореферата
Автореферат е разработен коректно и балансирано.
6. Критични бележки, препоръки и въпроси
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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 познава много добре теорията и
практиката на координация и управление на регионални политики и
притежава богат практически опит, поради което апробационните
дейности са извършени професионално.
Дисертационният труд Калоян Тодоров Караиванов 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 Калоян Тодоров Караиванов да бъде присъдена
образователната и научна степен ДОКТОР по Професионално
направление: 3. 7. „Администрация и управление“ .

София, 01.06. 2018 г.

Подпис: ………………………
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