СТАНОВИЩЕ
от
доц. д-р Иван Йочев Боевски,
Нов български университет, департамент „Икономика“ област на висше
образование 3.0 Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8 Икономика, определен за член на научното жури със заповед
съгласно Заповед № 3-РК-205/08.07.2020 г. на Ректора на НБУ- проф. Пламен
Дойнов, д.н.
с
кандидат Ваня Иванова Банкова,
докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма „Организация и
управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)“- НБУ,
с
тема на дисертационния труд „Характерни особености, функционални дисбаланси и
потенциал за развитие на селските райони в Република България в контекста на
членството в Европейския съюз“,
за
получаване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално
направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност Организация и
управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация).
Становището е изработено на основание на Заповед № 3-РК-205/08.07.2020 г.
В съдържателно отношение то е съобразено с изискванията на Закона за развитието
на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото
приложение (ППЗРАСРБ), Наредбата за развитието на академичния състав в НБУ и
образец за структура на становище на научен труд за придобиване на образователна
и научна степен „ДОКТОР“ на НБУ.
В структурно отношение докторската работа е изготвена в класическия за
България модел и се състои от увод, изложение в три глави и заключение. Всяка глава
завършва с изводи, което разчупва горепосочения модел и го допълва с елементи от
структури на докторски трудове на водещи световни университети. Общият обем е в
размер от 221 стандартни машинописни страници. Използвани са 118 източника на
информация на български език и 58 източника на чужд език. В текста са включени 13
таблици, 11 диаграми и 1 фигура. Към дисертационния труд има 9 таблични
приложения.

1. Актуалност и значимост на изследвания проблем в научно и
научно-приложно отношение
Докторантът изследва многопластов и комплексен проблем, свързан с устойчивостта
и жизнеспособността на развитието на селските райони в Република България, които се
случват в условия на интензивна конкуренция, диспропорции и дисбаланси. Този контекст
създава редица проблеми, възможности и предизвикателства. Анализирайки ги авторът
поставя въпроси, търси отговори и предлага решения. Всичко това обосновава
актуалността на избраната тема от една страна, както и нейната научно и научно приложна
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значимост от друга.

2. Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд
Целта на разработката е насочена към изследване на характерните особености и
функционални дисбаланси на селските райони в Република България на база на
исторически анализ. На тази основа се дефинират сферите на социално-икономическия
живот с най-голям потенциал за развитие на тези райони. Обектът на изследването в
представения дисертационен труд са селските райони в контекста на тяхното
икономическо, социално, екологично и културно развитие. В контекста на европейската
политика за балансирано и устойчиво териториално развитие докторантът анализира и
сравнява българския потенциал за развитие на селските райони с този в Чехия, Словакия,
Унгария и България.
За постигане на горепосочената цел кандидатът формулира и разработва четири
задачи.
Гореизложеното ми дава основание да направя заключението, че целта и задачите
на изследването са обосновани и точно и ясно дефинирани.

3. Съответствие между избраната методология и методика на
изследване и поставената цел и задачи на дисертационния труд
Подходящо подбраните и правилно използваните методи предоставят възможност
за адекватно постигане на изследователските цели и задачи. Формулираната за защитаване
изследователска теза се потвърждава в хода на изследването и доказва.
Получените резултати са представено по начин, който позволява тяхното лесно
разбиране. За онагледяване на резултатите кандидатът използва подходящ
инструментариум.

4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд
В дисертационния труд е извършен задълбочен анализ на изследвания проблем.
Получените резултати произтичат от анализа и са коректно коментирани и тълкувани. В
тази връзка идентифицирам следните оригинални креативни авторови приноси:

Научни приноси
1. Разработено е работно определение на понятието „селски район“;
2. Разработено е работно определение, което характеризира развитието на
селските райони като процес;
3. Формулиран е нов принцип, наречен от автора „Моделиране“, който се
отнася до развитието на селските райони на местно ниво.

Научно-приложни приноси
Научно-приложните приноси на разработката са пет на брой и значителна част
от тях биха могли конкретно да бъдат използвани в практиката, както и направените
във връзка с тях конкретни предложения за интервениране.

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд:
Три броя статии отразяват основните резултати от изследването, които са публикувани
в годишниците на департаменти „Администрация и управление“ и „Икономика“. Статиите
отговарят на необходимите национални минимални изисквания за ОКС „Доктор” в областта.
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Представеният автореферат отразява обективно структурата и съдържанието на
дисертационния труд.

6. Цитиране от други автори, отзиви в научния печат
Няма налични данни.

7. Мнения, препоръки и бележки
Докторантът би могъл да разшири в бъдеще и задълбочи започнатите изследвания по
темата и да направи опит да публикува в научни списания в България и чужбина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На основата на гореизложеното от мен правя обоснованото заключение, че
кандидатът Ваня Иванова Банкова по конкурса за присъждане на образователната и научна
степен „ДОКТОР” отговаря на изискванията.
В тази връзка предлагам на Научното жури да гласува положително за присъждане
на образователната и научна степен „ДОКТОР” в професионално направление: 3.7
Администрация и управление, научна специалност Организация и управление на
извънпроизводствената сфера (публична администрация) на кандидата Ваня Иванова
Банкова докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма „Организация и
управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)“ в НБУ.

Дата: 11.08.2020 г.

ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО:
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