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1. Значимост на изследвания проблем в научно и научно-приложно
отношение.
Представеният дисертационен труд е посветен на актуална в настоящия момент
тема за развитието, устойчивостта и жизнеспособността на селските райони в
РБългария. Изследваната от докторантката проблематика е значима в контекста на
засилващата се глобализация и нарастващите производствени капацитети в световен
мащаб. В търсенето на възможности за балансиране между ограничените природни
ресурси

и

желаните

икономически

резултати

докторантката

обосновава

необходимостта от практическа реализация на концепцията за устойчиво развитие, за
да се преодолеят съществените различия между селските и градските райони в почти
всички сфери на живота. Задълбоченият анализ на характерните особености,
функционалните дисбаланси и потенциала за развитие на селските райони в България
позволяват на докторантката да аргументира реалната необходимост от „догонване“ на
развитието на подобни по структура и устройство райони в рамките на Европейския
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съюз. Значимостта на дисертационния труд може да се търси и по отношение на
предложенията на докторантката за устойчиво развитие на селските райони в България.
Аргументираните предложения могат да бъдат предпоставка за конкретизиране на
управленските механизми и средствата за преодоляване на проблемите в тези райони. В
този контекст съдържащите се в дисертационния труд постановки, идеи и предложения
имат и практико-приложен характер.
2. Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд.
Предмет на изследването в дисертационния труд са различията в потенциала
за развитие на селските райони в Чехия, Словакия, Унгария и България, както и на
селските и градски територии в нашата страна, в контекста на европейската политика за
балансирано и устойчиво териториално развитие. Конкретният обект на изследването
е икономическото, социалното, екологичното и културното развитие на селските
райони в РБългария. Основната застъпена от докторантката теза е, че ресурсният
потенциал на селските райони в Република България осигурява възможности за
диверсифициране на икономиката в тези райони, но с оглед постигането на устойчиво
развитие, кореспондиращо с визията на Европейския съюз, страната ни следва да
въведе управленски модел за развитие на селските райони и приоритетно да инвестира
в сфери като: социална инфраструктура, изграждане на механизми за екосистемни
услуги, биоземеделие, природен и културно-събитиен туризъм и др.
Докторантката защитава тезата си, като си поставя за цел да изследва в
ретроспекция характерните особености и функционални дисбаланси на селските
райони в Република България и въз основа на това да очертае сферите с най-голям
потенциал за развитие на тези райони. Изследователските задачи, чрез които
докторантката реализира успешно поставената цел, са свързани с изясняване обхвата на
селските райони и на принципите, практиките и механизмите при управлението им;
анализ на историческото развитие на селските райони в Република България в периода
1878 – 2018 г. и дефиниране на количествени и качествени характеристики на тези
райони; анализ и оценка на европейски модели за реализиране потенциала на селските
райони; извеждане на предложения за преодоляване на дисбалансите в развитието на
селските райони в страната и реализиране на потенциала им за устойчиво и
балансирано развитие.
Може да се направи извода, че докторантката е дефинирала правилно
основната си теза и ограничителните условия за нейното доказване; предметът и
обектът на изследването са ясно очертани и съвместно с коректно поставените
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цел и задачи предопределят съдържанието и структурата на дисертационния
труд.
Дисертационният труд се състои от 221 страници. Изложението е оформено в
увод, три глави, заключение и 9 приложения. Съдържанието е визуализирано с 13
таблици, 11 диаграми и 1 фигура.
Като цяло, и в трите съдържателни глави, докторантката показва умения
за ясно открояване и аргументирана научна защита на своите виждания за
развитието на селските райони в България чрез създаване на управленски модел за
развитие на селските райони в съответствие с концепцията за устойчиво
развитие.
3. Съответствие между избраната методология и методика на изследване и
поставената цел и задачи на дисертационния труд.
Поради комплексния характер на изследвания обект използваният набор от
изследователски методи е разнообразен (аналитичен, сравнителен, дедуктивен,
индуктивен метод, контент анализ, корелационния анализ; статистическият и
таксономичен метод) и е ориентиран към реализацията изследователската цел.
Докторантката показва умения да прилага интердисциплинарен подход при творческото
търсене на решение на поставените задачи.
Дисертационният

труд

се

основава

на

проучването,

анализирането

и

систематизирането на множество научни публикации в изследваната тематична област.
Представеният списък на използваната от докторантката литература съдържа общо 176
източника (книги, статии, нормативни актове, електронни ресурси с открит достъп) на
български и английски език, което показва добрата литературна осведоменост на
докторантката. Литературните източници са коректно използвани, съгласно
възприетите изисквания за цитиране в научни публикации, което свидетелства за
етичността на авторката. Заслужава висока оценка умението на докторантката да
осъществява научна селекция и критичност към чужди становища и концепции, когато
структурира своето мнение, за да докаже основната теза на дисертационния си труд.
4.

Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд

В дисертационния труд се съдържат редица постановки, идеи и предложения,
които могат да се оценят като приноси с научен и практико-приложен характер.
Приемам

изцяло

претенциите

на

докторантката

за

приносните

моменти

в

дисертационния й труд. Като цяло стилът им на описание е приемлив.
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5. Публикации, цитиране от други автори, отзиви в научния печат и др.
Списъкът с публикации на докторантката Ваня Банкова съдържа две статии и
една студия. Те са публикувани в Годишника на Департамент „Администрация и
управление“ на Нов български университет (НБУ), както и в сайтовете на Департамент
„Публична администрация“ на НБУ и на Централна и Източноевропейска онлайн
библиотека. Съдържанието на публикациите популяризират основните приносни
моменти от изследванията на докторантката. Това разкрива способността на Ваня
Банкова да информира по подходящ начин научната общност за развитите от нея идеи
по проблематиката на дисертационния труд. Не е представена справка с цитирания на
публикациите.
6. Мнения, препоръки и бележки
Нямам критични бележки по изложението на идеите и постановките в
дисертационния труд. По-голяма прицизност би могло да се прояви при извеждането на
заключенията и изводите във всяка глава на дисертационния труд.
7. Заключение
Представеният

дисертационен

труд

на

тема:

„Характерни

особености,

функционални дисбаланси и потенциал за развитие на селските райони в Република
България в контекста на членството в Европейския съюз” е задълбочено, значимо и
актуално изследване. Авторката Ваня Банкова е успяла коректно да идентифицира
актуален научен и практически проблем, критично е обобщила чужди мнения и заедно
с направеното от нея проучване успешно е обосновала своята теза по проблематикатаи
убедително е представила подходящи препоръки и обобщения. Всичко това ми дават
основание категорично да поставя положителна оценка на представения дисертационен
труд. Въз основа на това препоръчвам на членовете на Научното жури да присъдят на Ваня
Иванова Банкова научната и образователна степен „ДОКТОР” по научна специалност
„Организация и управление на извънпроизводствената сфера” в професионално направление
3.7 Администрация и управление.
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