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                                                                          До Председателя на Научно жури 

                                                                        доц. д-р Боян Кулов 

                                                                    Национален институт по геофизика,  

                                                              геодезия и география при БАН 

                                                                                       Т  У  К  

 

С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов 

Относно: защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор”   в професионално направление: 4.4 Науки за земята.  

Научна специалност: Икономическа и социална география 

 

 Научен консултант: доц. д-р Боян Кулов 

 

Дисертационният труд е разработен в Департамент „География“ при 

Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН.  

Тема на дисертацията е „Влияние на международното разделение на 

труда върху локализацията на производството на облекло в Югозападна и 

Южна Централна България”  

 Дисертант: Поли Николова Рукова 

Поли Рукова е докторант и асистент в секция „Икономическа и 

социална география“ на Департамент „География“, Национален институт по 

геофизика, геодезия и география при БАН. Дисертационният труд е обсъден 

и насочен за защита на разширен семинар на Департамент „География“ при 

Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН, 

организиран със заповед на Директора на НИГГГ – БАН и проведен на 

11.02.2019. Научен консултант е доцент д-р Боян Кулов.  
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Не бяха намерени допуснати нарушения при реализирането на 

дисертацията. 

Научният труд е с общ обем 114 стр.  и библиография със 140 заглавия, от 

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

диаграми, снимки и др.), 2 таблици и 3 приложения. 

 Трудът е структуриран в Увод , изложение в три глави, заключение: Гл. 1. 

Глобалните производствени мрежи и международното разделение на труда в 

производството на облекло; Гл. 2. Международно разделение на труда в 

производството на облекло в Европейския съюз; Гл. 3. Влияние на 

международното разделение на труда върху пространствената организация на 

производството на облекло в Югозападна и Южна централна България.  

Декларирани са обект, предмет, цел и задачи на изследването, както и 

методология и методи на изследване. Те кореспондират със структурата на 

дисертационния труд. 

Авторефератът се състои от 48 стандартни страници и е изготвен 

съобразно темата и текста на дисертацията.  

Представеният дисертационен труд е на актуална тема в 

икономическата география и регионалното развитие, предвид на все по-

разширяващото се основаване, локализиране и релокализиране на МСП в 

сферата на производството на облекло на територията на България. Трудът 

има ясна логическа структура – теоретичен раздел, емпирични изследвания с 

case study и политики. Показана е изключително висока теоретична 

компетентност в сферата на съвременните изследвания в икономическата 

география и регионалното развитие, в частност на пространствената 

организация на производството, индустриалните дистрикти, глобалните и 

локални производствени мрежи, индустриалното усъвършенстване на 

производството. Проведени са емпирични изследвания, както в научната 

литература, така и на терена в два планови района на България. Търсена е 

връзка с аналогични глобални и регионални тенденции, в случая с 
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Европейския съюз – Третата Италия, Централна и Източна Европа (ОРТ). 

Авторът е бил и ръководител от българска страна на редица международни 

научни проекти в изследваната сфера.  

Особено висока приносна стойност, според мен,  имат личните 

авторски изследвания в отделни райони на България, в изследването на 

проблемите в развитието на производството на облекло на регионално и 

локално равнище. Ключови аспекти в анализа са формите на организация на 

производството, видовете производствени мрежи и др., най-вече в района 

Хасково-Димитровград в периода 2002-2018 г.. Специално внимание е 

обърнато на ефектите на заетост на отрасъла.  

Изводите, според мен, могат да бъдат използвани от ведомства, 

профсъюзи и частни предприемачи, както и от институции занимаващи се с 

индустриална и регионална политика, регионално планиране.   

Приемам справката за приносите, като препоръчвам да се прецизират 

предложенията за научните приноси, в частност вместо изрази като  „някои 

аспекти”, „фактори” – да се посочат конкретно. Също, според мен, 

посоченият принос 2 в първия раздел „Научно-теоретични приноси” има 

повече емпиричен характер. 

Приведени са две публикации по дисертационния труд, те са поместени 

в реномирани издания или представени на научни форуми.   

 

Заключение: Представеният дисертационен труд е в съответствие и 

отговаря на изискванията на чл.6, ал.3 на Закона за развитие на научния състав 

на Република България. На основание на научните достойнства и приносите на 

изследването и съобразно изискването на чл. 10, ал. 1 на същия закон 
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оценявам положително дисертационния труд „ Влияние на международното 

разделение на труда върху локализацията на производството на облекло в 

Югозападна и Южна Централна България”. 

 Предлагам на уважаемите колеги от научното жури да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор” на Поли Николова Рукова. 

София, 19.03.2019 

                                               Изготвил становището:  

                                                                    (проф. д-р П. Стоянов) 

 

 

 

 

 

 

 


