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ара Загора 
‘ Гпопацр.ки Факултет

С Т А Н О В И Щ Е

От: доц. д-р Катя Емилова Кирилова, Университет за национално и
световно стопанство, катедра „Публична администрация", доцент 
по научна специалност „Организация и управление извън сферата 
на материалното производство (Електронно управление,
Административно обслужване)", доктор по научна специалност 
05.02.03 Народно стопанство /Регионална икономика и
администрация/

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна
степен „доктор" по научна специалност „Народно стопанство (вкл. 
Регионална икономика и история на народното стопанство)"

Автор на дисертационния труд: Петя Добринова Атанасова
Тема на дисертационния труд: „Интелигентна специализация на

регионалното стопанство (примерът 
на област Ямбол)"

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по 
защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 1123 / 20.05.2021 г. на 
Ректора на Тракийски университет.

1. Информация за дисертанта
Докторантката се е обучавала по докторска програма към катедра 

„Регионално развитие", Стопански факултет на Тракийски университет, съгласно 
Заповед за зачисляване на Ректора на Тракийски университет № 479 / 01.03.2018 г., 
със срок на обучение четири години. Научен ръководител е проф. д-р Юлияна 
Иванова Благоева -  Яркова.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Представеният за становище дисертационен труд по структура и обем 

отговаря на условията за присъждане на образователна и научна степен „Доктор". 
В структурно отношение разработката е представена в увод, три глави, заключение, 
съдържание, приложения, списък с фигури, списък с таблици, списък с приложения. 
Дисертационният труд е прецизно оформен в обем от 222 страници, от които 198 
страници основен текст и приложения. Използвани са 179 източника на български 
и английски език, нормативни документи и интернет адреси. Включени са 45 
фигури и 27 таблици. Правилно е приложен подхода да се правят изводи след 
всяка глава от разработката.

В съдържателно отношение уводът представя актуалността на изследваната 
проблематика в контекста на интелигентната специализация на регионите. В него 
точно и ясно са дефинирани обект, предмет, цел и задачи на научното изследване. 
В дисертационния труд правилно е дефинирана тезата на изследването, а именно:
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„Област Ямбол разполага с ресурси и възможности за интелигентна и конкурентна 
икономика, но са налице проблеми пред разгръщане на иновационния потенциал, 
чието разрешаване е свързано с политика на национално ниво и мерки на 
регионално и местно ниво", която е потвърдена на базата на направения анализ и 
ясно са систематизирани основните изводи и заключения в края на изследването.

В първа глава са разгледани теоретичните основи и методичните въпроси на 
специализацията на регионалното стопанство. Представени са концепции за 
пространствено разпределение на икономическите дейности, посредством анализ 
на различни теории и изследвания. Изяснено е съдържанието и ролята на 
производствената специализация на регионалното стопанство, чрез различни 
авторови твърдения. От гледна точка на научния проблем и съобразно целта на 
изследването е поставен акцент върху интелигентната специализация, като е 
предложена собствена дефиниция на интелигентна специализация.

Обект на анализ на втора глава е интелигентната специализация в България. 
Представени са стратегическите насоки за интелигентната специализация на 
национално ниво. Извършен е анализ и са очертани тенденциите по четири 
тематични области на интелигентната специализация в България. В съответствие с 
научната проблематика на изследването е извършен подробен анализ на 
регионалната специализация по дейности с различно технологично равнище.

Трета глава в съдържателно отношение е концентрирана върху 
специализацията на регионалното стопанство в област Ямбол. Представено е 
равнището на развитие на регионалното стопанство в областта. Въз основа на 
представената методика са анализирани специализацията и концентрацията на 
регионалното стопанство в разглеждания регион. Идентифицирани са отрасловите 
групи с водещ регионален ефект. Установено е, че област Ямбол се утвърждава в 
препоръчаното направление на интелигентна специализация „Индустрия за 
здравословен живот и биотехнологии".

В заключението се дава обобщение на постигнатите резултати.

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
В резултат от разработването на дисертационния труд са постигнати 

желаните и необходими резултати в посока дефиниране на предложения за 
приоритети и мерки за развитие на интелигентната специализация. Намирам 
основните задачи на изследването за изпълнени, а целта на дисертационния труд 
за постигната. По-специално на основата на теоретично проучване и предложен 
методичен подход е извършен анализ на равнището и динамиката на 
регионалното стопанство на област Ямбол. В резултат на което са направени 
конкретни препоръки по трите водещи обекта на въздействие, а именно: човешки 
ресурси, икономически субекти и територия.

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси
Приемам следните научни и научно-приложни приноси на дисертационния 

труд, а именно:
• Извършен е литературен обзор на авторови разбирания и различни 

теории свързани с регионалното стопанство, пространственото разпределение на 
производствените дейности, както и изследвания и теории за регионалната
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специализация. В резултат на това са изяснени основните понятия и тяхната 
същност в дисертационния труд.

• Предложена е авторова дефиниция на интелигентната 
специализация на базата на анализ на политиката и практиките прилагани от ЕС.

• Предложена е методика за анализ на специализацията на
регионалното стопанство, която обхваща три подхода за отразяване на 
регионалната специализация, а именно: обща специализация, експортна
специализация и интелигентна специализация.

• Проведено е изследване на специализацията на регионалното 
стопанство в област Ямбол посредством трите подхода в методиката и на базата на 
конкретно избрани показатели.

• Направени са препоръки за достигане на интелигентна 
специализация, като се открояват възможностите за въздействието на тези мерки в 
посока адаптиране към съвременните условия и предизвикателства.

5. Оценка на публикациите по дисертацията
От документацията е видно, че по дисертационния труд са посочени общо 3 

публикации. Всички публикации са по темата на дисертационния труд и осигуряват 
необходимата публичност на изследването.

6. Оценка на автореферата
Представеният автореферат точно и пълно отразява целите, задачите и 

структурата на дисертационния труд, както и получените научни и научно- 
приложни резултати.

7. Критични бележки, препоръки и въпроси
Препоръчвам на автора на дисертационния труд да продължи научните си 

изследвания в областта на интелигентната специализация на различни нива. 
Постигнатите резултати може да се надградят, като се разшири фокуса и обхвата на 
анализираните проблеми и се изследват нови взаимовръзки и зависимости.

8. Заключение
Считам, че предоставения ми за становище дисертационен труд на Петя 

Добринова Атанасова на тема „Интелигентно специализация на регионалното 
стопанство (примерът на област Ямбол)" за придобиване на образователна и 
научна степен „доктор" отговаря напълно на нормативната уредба и изискванията 
за подобен вид разработки. В него са постигнати описаните по-горе научни и 
научно-приложни резултати. Поради това изразявам своето общо положително 
мнение и препоръчвам на уважаемото научно жури да гласува ЗА присъждане на 
образователна и научна степен „доктор" на Петя Добринова Атанасова по научна 
специалност „Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на 
народното стопанство)". ^

п Заличено!
Подпис:

Д  . . . .р/пл иоЗ

11.06.2021 г. 
гр. София
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