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Относно: придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в
Област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.8 Икономика, по докторска програма „Народно стопанство 
(вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)”.

Основание за представяне на рецензията: заповед № 1123/ 20.05.2021г. 
на Тракийски университет.

Автор на дисертационния труд: Петя Добринова Атанасова 

Тема на дисертационния труд:

„Интелигентната специализация на регионалното стопанство (примерът на 
област Ямбол)“

1. Информация за докторанта:

Докторантката Петя Добринова Атанасова е задочна докторантка в 
катедра „ Регионално развитие“ при “Стопански факултет“ на Тракийския 
университет.

Дисертационният труд е обсъден на разширен катедрен съвет в катедра,, 
Регионално развитие“, при “Стопански факултет“ на Тракийския 
университет и е насочен за защита пред научно жури.
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Докторантката е изпълнила всички изисквания, като е положила всички 
изпити и е направила необходимия обем публикации.

2. Обща характеристика на дисертационния труд.

Дисертационният труд включва увод, три глави и заключение, списък на 
фигури, списък на таблици, списък на приложения и използвана 
литература.

Дисертационният труд е в обем на 222 страници. Включва 45 фигури, 27 
таблици и 14 приложения.

Списъкът на ползваната литература е от 179 източника, от тях 32 на 
български език и 105 броя на английски език, нормативни документи 29 
броя, интернет адреси 13 броя.

Представеният за оценка дисертационен труд, като структура е добре 
балансиран и има логическа обвързаност между отделните глави.

В увода е представена актуалността на темата, формулирани са целта, 
задачите, предмета, обекта и тезата на дисертационния труд. Представени 
са методите на анализ и ограниченията на проведеното изследване.

В трите глави на дисертацията са разгледани теоретичните основи на 
специализацията на регионалното стопанство, интелигентната 
специализация в България и специализацията на регионалното стопанство 
в област Ямбол.

В заключението са посочени резултатите от проведеното изследване и 
най-важните съществени изводи.

Посоченият обем е достатъчен, за да бъдат представени резултатите на 
проведеното от докторантката изследване.

Литературата е коректно цитирана и показва значителна осведоменост на 
авторката по темата на дисертационния труд.

3. Положителни качества на дисертационния труд.
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- Темата е дисертабилна и актуална. Има конкретна практическа 
насоченост.

- Наименованието на темата е оригинално,

- Има логическа обвързаност между отделните части на 
дисертацията.

- Литературните източници са достатъчно изчерпателни.

- Правилно са формулирани обекта, предмета, задачите основната 
теза.

- Проличава собственото виждане на докторантката изразено в 
изводите след всяка глава.

4. Оценка на получените научни и научно приложни резултати

1. Формулирана е оригинална дефиниция за интелигентна 
специализация.

2. Разработен е конкретен подход за анализ на интелигентната 
специализация на регионалното стопанство.

3. Предложени са конкретни показатели отчитащи специализацията 
на един регион.

4. На базата на задълбочен 10 годишен анализ са изведени 
тенденциите в икономическото развитие на област Ямбол, които 
могат да послужат за бъдещата интелигента специализация на област 
Ямбол.

5. Направени са конкретни препоръки насочени към интелигентната 
специализация на област Ямбол.

Считам, че научните и научно-приложните приноси са лично 
дело на докторантката.
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5. Оценка на публикациите по дисертацията.

Докторантката
дисертацията.

посочва 3 самостоятелни публикации по темата на

Посочените от докторантката публикации са докладвани на 
представителни научни форуми и са получили необходимата 
гласност.

6. Оценка на автореферата

Авторефератът отразява вярно и точно всички основни моменти в 
дисертацията. Той насочва вниманието върху изследването, 
представя убедително авторски решения и получените научно- 
приложни резултати.

Авторефератът на дисертационния труд по своята структура и 
съдържание вярно отразява същността на разработката.

7. Бележки и въпроси

Препоръчвам на кандидата да продължи участието в 
международни научни форуми в чужбина и включване в научни и 
научно-приложни проекти.

8. Заключение

Дисертационният труд изследва значим проблем. Авторът показва, 
че е в състояние да провежда самостоятелно научно изследване, да 
разработва инструментариум и да формулира обосновани изводи и 
заключения.

Основната цел на дисертацията е постигната, а конкретните задачи 
са решени. Тезата на изследването е доказана.

На базата на представените документи и изследователски труд и 
приносните моменти от проведеното изследване мога да направя
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заключението, че кандидатката Петя Атанасова отговаря на 
изискванията и препоръчвам на уважаваните членове на 
научното жури да подкрепят решение „ЗА“ присъждане 
на образователната и научна степен „доктор“ в Област 3. 
Социални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.8 Икономика, по докторска програма „Народно 
стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното 
стопанство)”.

София
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