
До 

Председателя на Научното жури 

 

      Относно:  

Дисертационен труд под заглавие:  

„Влияние на  международното разделение 

на труда върху локализацията на 

производството на облекло в Югозападна и 

Южна Централна България“ 

за получаване на научната и образователна 

степен „доктор” на  

Поли Николова Рукова  

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Боян Кулов, председател на Научното жури, 

Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН 

 

   Уважаема господин Председател,  

Постъпилата документация за придобиване на научната и образователна степен 

„доктор” в професионално направление „4.4 Науки за земята“, научна специалност 

„Икономическа и социална география” от Поли Николова Рукова, докторант в 

самостоятелна форма на обучение към катедра „Икономическа и социална география”, 

департамент „География“ на Националния институт по геофизика, геодезия и 

география (НИГГГ) – БАН, е в съответствие с изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и на Правилника за прилагането му. 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширен семинар на 

Департамент „География“ при НИГГГ- БАН, съгласно заповед на Директора на НИГГГ 

– БАН и проведен на 11.02.2019 г. Дисертантът е асистент в секция „Икономическа и 

социална география“ на Департамент „География“, където е разработен и 
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дисертационния труд. Представеният труд е с общ обем 114 страници и се състои от 

увод, изложение в три глави, заключение и библиография със 140 заглавия, вкл. на 

български (71) и на английски език (69), и 35 фигури (цифрови карти, диаграми, снимки 

и др.), 2 таблици и 3 приложения. По отношение на обема и структурата, 

дисертационният труд съответства на изискванията на Правилника на обучаващата 

организация, както и на спецификата на изследваната тема. Представен е и автореферат 

от 48 страници, който, освен основен текст и библиография, съдържа и справка за 

приносите и списък на две публикации – едната на английски език, а другата на 

български - по темата дисертационния труд. Едната публикация е отпечатана в 

Проблеми на географията, а втората – в Сборник доклади от международна 

конференция „География и регионално развитие“, София, НИГГГ-БАН, 2010. Като 

положителни оценяваме фактите, че в първата статия Поли Рукова е втори автор, като е 

работила в колектив с трима известни американски географи, а във втората – тя е първи 

автор, като за съавтор успява да привлече специалист в областта на икономиката. И 

двата факта не са често срещани в нашата научна специалност, особено на това научно 

и образователно ниво. 

Дисертационният труд ясно показва много добро познаване на основната 

литература по изследваната тема. Отлично впечатление оставя умелото ползване на 

водещите български, така и на световно известни съвременни специалисти в 

изследваната научна област. Представянето на литературните източници отговаря на 

библиографските изисквания, но може още да се желае по отношение на техническата 

редакция. Не е приемливо да присъстват библиографски източници (напр. 106), които 

не са завършени, дори когато в тях участва научният консултант на дисертационния 

труд. Като извънредно положителни се оценяват фактите, че почти половината от 

източниците са на английски език, а близо 43% от използваната литература е издадена 

през последните 10 години. 

Предложеният дисертационен труд има съществени положителни страни. 

Темата, която изследва решаващото значение на международното разделение на труда 

за социално-икономическото развитие на специализираните в производството на 

облекло райони в България, е актуална и значима за управленската теория и практика, 

както в конкретните локализации, така и в регионален, и национален мащаб. Работата е 

добре структурирана, въпреки че би могло да се откроят по-добре резултатите и 

изводите от нея, и на тази основа да се представят тенденциите в съвременното 
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развитие на отрасъла в изследваните райони. Качествено изработен илюстративен 

материал и приложенията допринасят за разбирането на изследвания проблем.  

Поли Рукова е взела под внимание бележките, които бяха направени при 

предварителното обсъждане, което допринася за високото ниво на разработката. Могат 

да се отбележат отделни изречения, чието преосмисляне и внимателна редакция би 

спомогнало за яснотата на текста. Но като цяло, дисертантът демонстрира много умело 

използване на методите на научното изследване за постигане на поставената цел и 

задачи, както и за логично формулиране на съответни изводи. Приемам тезата на 

дисертационния труд за доказана. Особено ценни от научна и управленска гледна точка 

са резултатите от теренните изследвания на докторанта. 

Приносите на докторанта имат предимно научно-теоретичен характер, въпреки 

че най-съществените изводи от емпиричното изследване биха били съществен интерес, 

не само за бизнес сектора и планиращите органи при разработване на секторни и 

фирмени политики, но и всички пряко и косвено заинтересовани в горепосочените 

райони и общини. Приемам приносния характер на използването на теорията за 

глобалните продуктови вериги и глобалните производствени мрежи в изследването на 

пространствената организация на производството на облекло, както и решаващото 

значение на международното разделение на труда за социално-икономическото 

развитие на специализираните в производството на облекло райони в България и 

конкретно – на Югозападния и Южния Централен район за планиране. 

В заключение, предложеният труд доказва, че дисертантът притежава 

необходимата подготовка и умения за самостоятелно използване на методите на 

научното изследване, научната литература, статистически, картни и други материали. 

Представеното научно изследване отговаря напълно на изискванията за дисертационен 

труд. Дисертацията  съдържа необходимите научни и научно-приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в географската наука. Въз основа на моята 

положителна оценка, предлагам на членовете на почитаемото Научно жури да присъдят 

на кандидата образователната и научна степен „доктор” по икономическа и социална 

география. 

20. 03. 2019 г.    Изготвил:  

София                Б. Кулов 




