СТАНОВИЩЕ
От проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
УНСС, катедра „Публична администрация“
Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна
степен „доктор“ Област на висше образование: 3. Социални, стопански
и правни науки по професионално направление 3.7. „Администрация и
управление“.
Основание за представяне на рецензията: заповед №845/27.05.2018г. за
участие в процедура за защита на дисертационнен труд
Автор на дисертационния труд: Момчил Тодоров Караиванов
Тема на дисертационния труд: „КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН “
1. Обща характеристика на представения дисертационен труд

1.1. Структура, обем
Представеният за оценка дисертационен труд е съставен от увод, три
глави, заключение, списък на използваната литература и приложения.
Тази структура е логически издържана и добре балансирана. Тя позволява
да се докаже авторовата теза и постигне целта на изследването.
Обектът и предметът на изследване, целта и задачите на дисертационния
труд са формулирани правилно и съответстват на постигнатите резултати.

Дисертационният труд e с обем 296 страници.
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.
Посоченият обем от 296 страници е достатъчен, за да бъдат изложени
теоретичните, методологичните и приложните въпроси на проведеното от
докторанта изследване.
1.2. Актуалност на темата, задачите, обекта, предмета, основната теза
на дисертационния труд
Актуалността на избраната тема на дисертационния труд е безспорна.
Цел и задачи на дисертационния труд
Целта на дисертационното изследване е разкриване на нови възможности
за подобряване на системата за координация на политиките за регионално
развитие.
За осъществяване на целта са поставени следните изследователски
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.

Обект и предмет на изследване
Обект на изследване в настоящия труд е формирането и прилагането на
политики за развитие на област Смолян в европейски, национален,
регионален и общински контекст.
Предмет на изследване са възможностите за подобряване на
координацията на политиките за развитие.
Основната изследователска теза, застъпена в дисертационния труд е:
активизиране, обогатяване и рационализиране на средствата
подобряване на координацията на политиките за развитие.
2. Използвана научна литература

за

Авторът е използвал голям брой литературни източници. Общо115
литературни източници на български, руски и английски език, нормативни
документи и интернет сайтове. Посочената литература напълно покрива
спектъра от разглежданите въпроси в авторския труд и включва найзначимите в тази област литература. Литературата е коректно цитирана,
правилно интерпретирана и показва значителна осведоменост
по
разглежданата тема.
3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
3.1. Използвана методология
Използвани са общоизвестни научни подходи и методи, които взаимно се
допълват и в своята съвкупност са адекватни на преследваната цел. Те
позволяват да бъдат решени набелязаните научни задачи. Това са
историческият, системният и сравнителният подход, нормативни,
икономически и статистически методи.
Компетентно са използвани таблични и графични форми за представяне на
изследваните явления и на резултатите от проведените изследвания.
3.2. Изпълнение на поставените задачи и постигане на целта
Изпълнението на определените задачи, които отразяват основните
аспекти на изследването, позволява да се постигне целта на
дисертационния труд. Фактите в дисертационния труд са получени чрез
коректно прилагане на логически и количествени методи за обработка на
базата на официални нормативни документи и първични данни от
надеждни източници.
Начина на интерпретиране на резултатите дават основание да се приеме, че
фактите, на които се основават изводите са надеждни.
Положително впечатление прави това, че в края на отделните глави на
дисертацията има изведени конкретни изводи.
Защитена е и основната изследователска теза.
4. Оценка на научните и научно-приложните приноси
Основните приноси, посочени от дисертанта са:
1. Идентифицирани са проблемите на координацията на политиките за

регионално развитие на ЮЦР 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 ЮЦР 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
5. Оценка на публикациите по дисертацията
Дисертационният труд не е публикуван досега, като самостоятелно
монографично изследване. В автореферата са посочени 6 самостоятелни
публикации по темата на дисертацията. Посочените публикации са от
1998, 2002, 2008, 2011, 2012 и 2017 години и представляват някои основни
идеи и резултати, получени в хода на работата по дисертацията.

6. Оценка на автореферата
Авторефератът отразява вярно и точно всички основни моменти и идеи в
дисертацията. Той насочва вниманието върху логиката на изследването,
представя пълно и убедително авторските решения и получените основни
научно приложни резултати. Налице са справки за приносите и за
публикациите по темата на дисертационния труд.
7. Критични бележки, препоръки и въпроси
Дисертацията е авторски продукт, свидетелство за компетентност по
темата на изследването, прецизност в работата и самостоятелност в
научното търсене. В хода на работата си дисертанта показва убедително
умения за анализ, за обобщения и изводи и за генериране на полезни за
практиката решения.
Докторантът в хода на защитата да отговори на следните въпроси:

1. Какви са основните проблеми за координиране на политиките за
регионално развитие?
2. Какъв европейски опит има при координиране на публичните политики?

8. Заключение
Дисертационният труд изследва значим за науката и практиката
проблем. Авторът показва, че е в състояние да провежда
самостоятелно
научно
изследване,
да
разработва
методологически инструментариум и да формулира обосновани
изводи и заключения. Основната цел на дисертацията е
постигната, а конкретните задачи решени. Тезата на
изследването е доказана. Получени са конкретни приноси с
научно-приложен характер.
ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО МИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ДАМ
ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.
Препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да
гласуват за присъждане на ОНС „доктор“
на Момчил
Караиванов.

22.05.2018г.
София

Рецензент: проф. Стоенчева

