СТАНОВИЩЕ

за дисертационен труд на тема “Координиране на политики за регионално
развитие за област Смолян” с автор Момчил Тодоров Караиванов за даване
на образователна и научна степен “доктор” по Професионално направление
3.7. Администрация и управление, Докторска програма „Икономика и
управление (индустрия)“.

Представеният за обсъждане дисертационен труд е с обем 297 стр. и съдържа
списък на използваните съкращения, увод и три глави, заключение, използвана
литература и приложения.
1. Оценка на резултатите и приносите на кандидата.
Предложеният от автора дисертационен труд съдържа редица значими
резултати. По-характерните от тях са: характеристика на прилаганите в страната
политики за регионално развитие; представяне на съществуващата нормативна
база и практика за координиране на тези политики на европейско, национално,
регионално, общинско и местно равнище; идентификация на проблемите на
координацията; анализ на опита на европейски страни с добра координационна
практика (Великобритания, Ирландия, Португалия, Унгария, Финландия);
теоретически схващания и предлаган подход за анализ, оценка и подобряване на
координацията, както и неговата проверка с практическо приложение. Заедно с
това авторът предлага несъмнено достоверна и извлечена от авторитетни
международни и национални анализи информационна база вкл. публикации и
данни на изследването, приложима за изследване на политиката за регионално
развитие на ЮЦР и Област Смлян. Нейното естество също е надеждна основа за
значими приноси на дисертационния труд.

Кандидатът предлага собствена формулировка на приносните резултати от
дисертационния труд в автореферата на изследването. Анализът дава основание
като такива да се посочат:
•

Приложен оригинален изследователски подход и са идентифицирани

проблемите при координация на политиките за регионално развитие в страната,
Южен централен регион (ЮЦР) и Област Смолян.
• Предложен е специфичен инструментариум, включващ методика и
критерии за анализ и оценка на степента на координация на политиките за
регионално развитие.
• Изградена е информационна база за потенциалните политики, програми и
проекти за регионално развитие на ЮЦР и Област Смолян.
• Тествана е приложимостта на предложената методиката и критерии за
анализ, оценка и модификация на координация на политиките за регионално
развитие за област Смолян.
•

На базата на извършения анализ на координационния потенциал на

алтернативните политики 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.
Посочените приноси включват приложение на известни методи за решаване
на проблеми на политическа координация. Те обогатяват знанията по управление
на регионално развитие и могат да имат значим икономически ефект при тяхното
приложение в практиката.
Тези приноси доказват, че кандидатът притежава задълбочени знания по
специалността на конкурса и подчертани способности за самостоятелни
изследвания.

Личното участие на дисертанта е потвърдено от спецификата на
изследвания обект и оригиналността на изследователските резултати от труда.
Авторефератът на изследването адекватно отразява основните положения и
приносите на дисертационния труд.
2. Критични оценки, забележки и препоръки и оценка на тяхното
влияние върху качеството и количеството на получените резултати и
приноси.
Високо оценявам качествата на дисертационния труд на докторант Момчил
Караиванов.
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изследователски проблем за координация на политиките за регионално развитие в
страната, ЮЦР и Област Смолян.
Препоръчвам, с допълнително частично обобщение на методологията, трудът
да бъде публикуван. Убеден съм, че ще бъде приет като полезен монографичноаналитичен труд за динамиката на регионалната политика в Област Смолян и
ЮЦР.
Трудът не е лишен и от някои пропуски, които могат да бъдат преодолени в
последващото му развитие. Като недостатък виждам ограничението на
изследването в рамката на съществуващата административна структура. Без
децентрализация, редукция на административната структура, опростяване на
дългосрочното планиране, финансирането и оперативното управление на
регионалното развитие трудно могат да се постигне задоволяващо равнище на
координация на политиките за развитие.
Оценявам като отговарящи на действителността анализираните политики и
проекти за развитие на Област Смолян. Препоръчвам в бъдещите тестови
изследвания на автора да бъде разширено ветрилото на проектите за развитие на
областта и включени тези за ЮЦР. Значим елемент на политиките са нагласите на
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децентрализация на управление, които са в състояние да променят радикално
картина на развитието. Ценността на изследването се състои в демонстриране на
потенциала за координация на политиките за успешно регионално развитие и тази
ценност може да бъде повишена с разширяване обхвата на изследването.
Тези препоръки не намаляват стойността на постигнатите резултати и
приносни моменти от докторския труд. Те могат да бъдат приети като препоръки
за бъдещата работа на автора за позитивна промяна на практиката за регионално
развитие в ЮЦР и Област Смолян.
3. Заключение за даване на исканата образователна и научна степен от
автора на дисертационния труд.
Представеният за защита докторски труд има характер на завършено и
задълбочено научно изследване, заслужаващо категорична положителна оценка. С
него авторът демонстрира убедително способност да анализира и предлага
решение на сложни теоретически, методически и практически проблемни въпроси
на политиката за регионално развитие. Получените резултати от дисертационния
труд отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в
Република България, както и на специфичните изисквания на ВСУ за докторски
трудове.
Предлагам на Уважаемото научно жури на ВСУ да даде образователната и
научна степен „доктор” по Професионално направление 3.7. Администрация и
управление, Докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“ на
Момчил Тодоров Караиванов.

София, 23 май 2018 г.

Проф. д-р Т. Иванов

