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От проф. д-р Юлияна Иванова Благоева-Яркова -
член на научното жури, определено със Заповед № 2610/11.10.2021 г. на Ректора на 

Тракийски университет

Относно: публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и 
научна степен „доктор” по професионално направление 3.8. „Икономика”, научна 
специалност „Икономика и управление (селско стопанство)”
Тема на дисертационния труд: „Икономическа оценка на регионалната отраслова 
структура”
Автор на дисертационния труд: Иванка Стойчева Жекова - докторант в самостоятелна 
форма на обучение към катедра „Икономика”, Стопански факултет, Тракийски 
университет
Научен ръководител: доц. д-р Десислава Маринова Иванова

1. Процедура
Дисертационният труд е обсъден на Разширен катедрен съвет на катедра 

„Икономика”, към Стопански факултет, Тракийски университет, на 10.09.2021 г. и е 
насочен за публична защита, в съответствие с изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и 
Правилника за развитие на академичния състав в Тракийски университет.

След преглед на предоставените документи, установих, че процедурните 
изисквания са спазени.

2. Данни за докторанта
Докторантката Иванка Жекова е родена на 02.05.1973 г. Средното си образование 

завършва през 1992 г. в Икономически техникум, гр. Стара Загора. През 1997 г. придобива 
квалификация „Магистър по икономика“ в Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ - гр. 
Свищов, специалност „Счетоводство и контрол“. Иванка Жекова работи като: 1) 
Счетоводител в ЗК „Съгласие“, с. Зетьово (1996-1997); 2) Учител в Търговска гимназия 
„Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора (1997-2003); 3) Асистент в катедра 
„Икономика“ към Тракийски университет (2003 - досега). Владее добе английски и руски 
език.

Иванка Жекова е зачислена като докторант в самостоятелна форма на обучение 
(Заповед №2503/16.12.2013 на Ректора на Тракийски университет) по докторска програма 
„Икономика и управление (по отрасли)”, професионално направление 3.8. „Икономика”, 
област „Социални, правни и стопански науки“, към катедра „Икономика“, Стопански 
факултет на Тракийски университет. Срокът на обучение е три години. Със заповед 
№3012/13.12.2017 г. на Ректора на Тракийски университет докторантката е отчислена с 
право на защита.

Иванка Жекова е преподавател по “Статистика” и “Икономическа статистика” на 
всички специалности в ОКС „Бакалавър“ в Стопански факултет.

3. Обща оценка на дисертационния труд
Актуалност на темата и потребност от научната разработка.
Темата на дисертационния труд е свързана с изследване на един силен фактор за 

регионалния икономически растеж - стопанската структура на ниво регион. Независимо от 
провежданата политика за регионално сближаване на европейско и национално ниво, в 
България продължава ситуацията на силни регионални социално-икономически 
неравенства.
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Седмият доклад на Европейската комисия от 2017 г. за икономическо, социално и 
териториално сближаване сочи, че въпреки отчетеното известно намаляване на 
междурегионалните различия на ниво ЕС, идентифицираните проблеми пораждат все още 
необходимост от силна политика и подкрепа в областта на сближаването. Ето защо всяко 
изследване, свързано с търсене на възможности за превръщане на регионалната отраслова 
структура в тласък на икономическия растеж, се превръща в полезен инструмент за 
подкрепа на програмирането и планирането на регионалната икономика и развитие. Нещо 
повече, през 2017 г. ЕК излезе и с документ за конкурентоспособността на регионите с 
ниски доходи и нисък растеж, където като първа препоръка е посочено подкрепа за 
интелигентната специализация. Затова такава разработка като настоящият дисертационен 
труд може да има принос в по-нататъшната регионална интелигентна специализация в 
България.

От шесте региона на ниво 2 (NUTS 2) само Югозападен регион (ЮЗР) е сред така 
наречените „региони в преход“ (по БВП/чн), а останалите са в групата на по-слабо 
развитите региони. В динамичен аспект за периода 2000-2017 само ЮЗР е променил 
групата си - от „по-слабо развит“ през 2000 г. преминава през 2017 г. в групата на 
„региони в преход“. Този факт също провокира към търсене на ролята на регионалната 
отраслова структура за отчетените регионални равнища на социално-икономическо 
развитие.

Дисертационният труд е актуален по отношение на целта, предмета и обекта на 
изследването. Авторката си поставя за цел да оцени ролята на регионалната отраслова 
структура при формиране на икономическия растеж. За изпълнение на тази цел, избраният 
предмет на дисертационния труд са равнището, динамиката и регионалните различия по 
отношение на основните икономически отрасли, което определя и самия обект, съобразен 
с класификацията на териториалните единици на ЕС - NUTS, като фокусът е равнище 
NUTS 2 и NUTS 3 .

Така представеният дисертационен труд е отклик на потребността да се изследва с 
научен инструментариум процеса на отраслово преструктуриране и постигане на висок 
икономически растеж на национално и регионално ниво. Научните разработки и 
публикации относно тази проблематика са свързани обикновено с отделни аспекти и 
конкретен контекст, което прави рецензираният дисертационния труд оригинален и 
навременен със своята времева и териториална мащабност.

Използваният методологичен подход и подбраните методи при реализиране на 
научното изследване са иновативни и може да се мултиплицират в други области на 
науката и практиката - приложени са съвременни подходи и статистико-икономически 
методи за анализ и оценка на равнището и динамиката на отрасловата структура и 
структурните различия.

Докторант Иванка Жекова демонстрира добро познаване на научните изследвания 
на български и чуждестранни изследователи по проблематиката на дисертационния труд. 
Позовава се на конкретни концепции на избрани автори. Литературните източници са 
ползвани добросъвестно и коректно при интерпретацията на проучваните проблеми.

Иванка Жекова реализира поставената цел и се представя с научен труд, който има 
съвременно и актуално звучене, разработен е при нелеки условия и ограничения. 
Докторантката демонстрира високо ниво на теоретична подготовка по основните научни 
области на дисертацията. Реализирана е значима изследователска работа и е 
демонстрирана способност за самостоятелни научни изследвания.

Представеният за рецензиране дисертационен труд на докторант Иванка Жекова, 
авторефератът, справката за приносите и научните публикации, свързани с 
дисертационния труд са резултат от самостоятелно научно изследване.
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Оценка на формата и съдържанието на дисертационния труд
Представеният за рецензиране дисертационен труд има обем от 235 страници и 

съдържа основен текст 208 стр. и 27 стр. приложения. В подкрепа на онагледяването са 35 
таблици и 16 фигури. Разделите в дисертацията включват: „Списък на съкращенията”, 
„Увод”, „Три глави”, „Изводи и препоръки“, „Заключение”, „Използвана литература”, 
„Приложения”. Използваната литература съдържа 219 източника, от които 49 на кирилица 
и 170 на латиница. Структурата на използваните източници включва 40 статии и 
монографии на 25 български автори (на български и английски), 169 научни публикации 
на 199 чуждестранни автора (на български, руски и английски) и 10 институционални 
доклада (на ЕК, ОИСР) на български и на английски.

Съдържанието на всяка глава съответства на изследователската цел и задачи. Точно 
и ясно е откроена извършваната работа във всяка една структурна част на дисертационния 
труд и връзката с предходните и последващите раздели. Логиката на дисертацията е 
убедително защитена.

Уводът целенасочено определя актуалността на проблема в контекста както на 
принадлежността ни в ЕС, така и с поглед към предизвикателствата на съвремието ни. 
Цитиран е доклад на ЕК от 1999 г., който е могло да бъде допълнен от последващите 
доклади свързани с икономическото, социално и териториално сближаване, както и с по- 
слабо развитите региони на ЕС.

Правилно са структурирани обекта, предмета, целта, тезата, работните хипотези и 
логично изведените от тях задачи. Посочени са и основните използвани методи, както и 
информационната среда и ограниченията на проведеното изследване и анализ.

Първа глава е посветена на теоретичните основи на оценката на регионалната 
отраслова структура. Направен е добър обзор на теориите за икономическия растеж: 
класически, неокласически, съвременни. Отсъства обособена група на теориите основани 
на кейнсианството, които по същност и факторна детерминираност на растежа са 
контрастни спрямо неокласицизма. Кейнс е споменат само при факторите за растежа. 
Важно е докторантката да открои принадлежността на провежданата регионалната 
икономическа политика към определена група теории, защото това е решаващо за 
прилаганите мерки и инструменти за регионален растеж и развитие. В самостоятелни 
подраздели е отделено внимание на показателите за измерване на икономическия растеж, 
както и на методите за определяне на регионалните структурни различия. Наред с 
посочените в дисертацията методи за оценка на отрасловата структура чрез оценка на 
специализацията и концентрацията, вкл. локализационния коефициент, прилагане на Shift
share анализ, могло е да се отбележат още метода на икономическата база и метода Input- 
Output. Дори да има аргументи за изключването им от приложения анализ в последващите 
раздели, с тяхното отразяване теоретичният раздел би спечелил.

В подраздел 1.3.1. при представяне на индксите на регионална специализация е 
посочено, че авторът на индекса на локализация е Izard (1960). Коефициентът на 
локализация е предложен още през 1950 от Hildebrand, G.H. and A. Mace Jr.. Необходимо е 
да се посочи, че индексът показва относителната специализация, като в дисертацията е 
пропуснато разграничаване между относителна и абсолютна специализация. Индексът на 
локализация и коефициент на локализация са едно и също нещо - носят еднакъв смисъл и 
тълкуване, поради което не е необходимо самостоятелното им интерпретиране.

Принос на докторантката е методическата постановка за определяне на 
регионалните структурни промени и различия чрез сравнително прилагане на индекси 
разработени от различни автори (таблица 1.3.2.1.3.)

При разглеждане на теоретичните основи на проблематиката на дисертационния 
труд и представените обобщения и изводи в края на първа глава, очакването е за по- 
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конкретен, по-критичен авторски коментар и по-добре обоснован фокус върху определени 
концепции, методи и показатели.

Подкрепям изцяло становището на автора, че все по-засилен в националната 
политика трябва да бъде териториалният подход, което е залегнало и в програмните 
документи на ЕС за периода 2021-2027.

Втора глава представя резултатите от емпиричното проучване на структурните 
различия в ЕС, вкл. България, според агрегирана номенклатура на икономическите 
дейности А10, като периодът на изследването обхваща 2000, 2007 и 2017 г. Констатацията 
на национално ниво е, че България е с по-висок дял на заетите спрямо средното за ЕС 
както в селското стопанство, така и в индустрията, което не се променя и през трите 
години. Правилно докторантката е обвързала темпа на намаление на тези дялове в 
България с последваща оценка на относителната производителност в секторите. 
Представен е анализ и на динамиката на промените в относителните дялове както на 
заетите по сектори, така и на структурата на БДС, чрез показателя „сума от квадрата на 
разликите“. Така авторът потвърждава хипотезата за връзка между дела на БДС в сектор 
„Аграрен“ и общото равнище на развитие на националната икономика.

В този раздел на дисертацията е направено и мащабно проучване на регионите от 
ниво 3 (NUTS3) - 28 области, като са определени множество логично обвързани 
показатели: структура на заетите по икономически сектори, степен на промяна на 
относителните дялове на заетите (SSD), относителен дял на отраслите в БДС, степента на 
промяна на относителните дялове в БДС (SSD), относителна производителност на труда, 
локализационен коефициент на отраслите по области, интегрални коефициенти на 
структурни промени. Нещо повече, разработена е авторова методична схема за подбор на 
области и отрасли, които са включени допълнително в shift-share анализа за оценка на 
националния ефект, структурния ефект и локалния ефект при отчетената динамика в 
структурата на заетите. Така е повишена достоверността и значимостта на направните 
изводи. В извод 4 на стр.135 са посочени областите, в които има най-големи структурни 
промени на заетите. По отношение обаче на структурата на БДС - обобщената оценка е 
само за регионите от ниво 2 (NUTS 2), а предвид информацията в таблица 2.1.2.3. би могло 
да се посочи равнището и динамиката по области, като се очертаят трите групи - 
индустриални области, аграрни области и области на услугите.

Втора глава прави впечатление с много добро онагледяване с таблици и фигури, в 
които са представени резултатите от обработката на обективните статистически данни.

Трета глава изпълнява две от ключовите задачи в дисертационния труд: 
1)изследване на връзката между относителната производителност на труда и избрани 
фактори за формиране на структурни различия; 2) формиране на регионални клъстери 
според заетостта и относителната производителност на труда.

Логично началният раздел на тази глава е представяне на факторите, водещи до 
формиране на структурни различия. Предвид присъствието само на двама цитирани автори 
в т. 3.1.1. и т. 3.1.2, приемам, че авторът на дисертацията стъпва на своята обща теоретична 
подготовка при избора на описаните фактори. Нека обаче имаме предвид, че трябва да 
бъдат разграничавани факторите от показателите (индикаторите), с които те се измерват. 
Например, първият посочен икономически фактор (стр. 142) е „коефициент на 
икономическа активност“. Всъщност, факторът е „икономическа активност“, а той може да 
бъде предствен като абсолютен или относителен (коефициент) показател. Статистико- 
икономическият анализ започва е ранжиране на шесте региона от ниво 2 и на 28-те 
области по избрани икономически и демографски показатели. Връзката между избраните 
показатели и БВП/чн е оценена чрез коефициент на корелация. Установено е, че водещо 
значение за формиране на БВП/чн имат структурните индикатори - делът на БДС и 
относителния дял на заетите по сектори. Съставен е регресионен модел за оценка на 
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индивидуалното и общо влияние на избрани фактори върху относителната 
производителност на труда (показател за ефективност), като са спазени и съответните 
статистически оценки за осигуряване на значимост на модела. Извършена е и оценка за 
колинеарност при избраните променливи. В резултат на проведения йерархичен клъстерен 
анализ са сформирани групи от области с подобни характеристики на заетост и на 
онтносителна производителност на труда, онагледени е дендограми за всяка една от 
анализираните години.

Приемам обобщенията, изводите и общите препоръки в резултат на анализите в 
трета глава. Един от важените изводи е задълбочаване на междурегионалните различия, 
което е в контраст с прилаганата Кохезионна политика и използваните средства по 
оперативните програми свързани с регионалното развитие и през двата изтекли програмни 
периода.

Логичен завършек на дисертационния труд е раздела „Изводи и препоръки“. 
Потвърдена е тезата, че различията в структурата по основни икономически сектори 
представлява съществен фактор, предопределящ националния и регионалния 
икономически растеж. Приемам заявеното от автора становище, че за да бъдем 
категорични относно локалните регионални предимства е важно да познаваме и по- 
ниските нива на агрегация на отрасловите групи. Това вероятно е и една от причините за 
отсъствие на конкретни предложения относно формиране на отрасловата структура по 
региони и области, която да допринесе за повишаване на тяхното социално- 
икономическото равнище.

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси на дисертационния труд
1. Принос в конструирането на цялостен методичен подход при оценка на 

регионалната отраслова структура. Този подход не е с ограничено ситуационно или 
пилотно значение, а може да послужи като база за други подобни анализи и оценки.

2. Принос са и резултатите от успешното прилагане на методиката чрез проучване в 
ЕС, България, 28-те области и 6-те региона. Това доказва приложимостта на методиката, 
но и също дава богата информация в широк времеви период чрез определяне на конкретни 
индикатори:

а) Определени са относителните дялове на заетите по основни сектори, структурата 
на БДС и относителна производителност на труда в ЕС, България и 28-те области, като е 
направена съпоставка на национално и регионално ниво по години 2000, 2007, 2017.

б) Изчислен е индикаторът за степен на структурна промяна SSD за периодите 
2007-2000, 2017-2000, 2017-2007 по показателите: дял на заетите, дял на БДС, относителна 
производителност на труда.

в) Определени са интегралните коефициенти за структурни промени по сектори за 
периодите 2007-2000, 2017-2000, 2017-2007.

3. Извършен е подбор и анализ на основни фактори, оказващи влияние върху 
структурните различия, като са приложени статистико-икономически методи за 
определяне на факторните влияния както по отношение на регионалната отраслова 
структура, така и по отношение на ефетивността, измерена чрез относителната 
производителност на труда.

Като цяло дисертацията има методико-приложен характер и резултатите от нея 
могат да се използват при интегриране оценката на регионалната отраслова структура в 
разработваните планови документи за периода 2021-2027.

5. Препоръки и въпроси
Препоръчвам на автора да прилага дискусионен подход при представяне и цитиране 

на други автори и становища. Така представен текстът в дисертацията на някои места е 
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декларативен без собствено мнение и дискусия. Обосновката на подбраните фактори и 
показатели е недостатъчна. Препоръчвам и по-тясно обвързване на регионалната отраслова 
структура с интелигентната специализация на регионално ниво. Забелязват се някои 
технически недостатъци (отсъства източник под някои от фигурите, правописни грешки и 
др.). В бъдещи научни разработки, Иванка Жекова, може да открои още по-отчетливо 
предложенията си относно постигане на баланс между секторните и регионалните 
политики в България.

Направените препоръки и бележки не поставят под съмнение достойнствата на 
рецензирания дисертационен труд. Той е задълбочено, компетентно и навременно 
изследване, към което би следвало да проявят интерес както научните среди, така също и 
държавните органи, отговорни за разработване на политики, свързани с регионалното 
развитие.
Въпрос:

Как докторантката вижда ролята на аграрния сектор в процеса на икономическа 
трансформация на въглеродно интензивните региони, какъвто е област Стара Загора?

6. Автореферат, справка за приносите и публикации, свързани с 
дисертационния труд

Авторефератът е в обем от 39 страници. Той съответства на дисертационния труд 
като представя точно и синтезирано изследваните проблеми. Съставен е от 7 части, които 
включват обща характеристика на дисертационния труд, съдържание на дисертационния 
труд, изводи и препоръки, основни приноси на дисертационния труд, заключение, 
публикации по дисертационния труд, резюме на английски език.

Справката за приносите отразява коректно научните постижения на докторант 
Иванка Жекова. Те отговарят на действителните резултати на разработката, които имат 
приносни моменти, както за науката, така и за практиката на регионалното развитие.

Докторант Иванка Жекова има 3 научни публикации (2 самостоятелни и 1 в 
съавторство), пряко свързани с тематиката на дисертационния труд. Обемът им възлиза на 
31 печатни страници. Една от публикациите е представена като доклад на международна 
научна конференция. Научните трудове, посветени на третираната проблематика напълно 
отговарят на количествените и качествените критерии и изискванията за необходими 
публикации при защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рецензираният дисертационен труд на тема: „Икономическа оценка на регионалната 

отраслова структура” с автор Иванка Стойчева Жекова напълно отговаря на изискванията 
на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 
развитие на акедмичния състав в Тракийски университет.

Дисертационният труд за присъждане на ОНС „Доктор”, с автор Иванка Жекова 
има достойнства с вече посочени приносни моменти.

В качеството си на рецензент давам положителна оценка на предоставения ми за 
рецензиране дисертационен труд и предлагам на почитаемото научно жури да 
присъди на докторант в самостоятелна форма на обучение Иванка Стойчева Жекова 
образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.8 
Икономика, научна специалност „Икономика и управление (селско стопанство)”.

Заличено!
15.11.2021 г. РЕЦЕНЗЕНТ:.

/проф. д-р Ю.Яркова/
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