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I. Актуалност на проблема в научно и научно-приложно отношение 

 

 

Дисертационният труд на тема "Интегрираните подходи за постигане на устойчиво 

развитие – основа за усъвършенстване на екологичните инициативи и програми”, 

разработена от Симеон Григоров е актуална и значима за обществото в икономически, 

социален и екологичен аспект. 

Тематиката е в унисон със стратегията от Лисабон, вплетена в новата конституция на 

обединена Европа, която провъзгласява “устойчивото развитие на Европа въз основа на 

равномерен икономически растеж и ценова стабилност, високо конкурентоспособна 

социална пазарна икономика, с цел да бъде постигната пълна заетост и социален прогрес 

при висока степен на опазване и подобряване на качеството на околната среда”. 

Устойчивото развитие не следва да се разглежда като застинал процес, поставено в дневният 

ред на човечеството през 1992г в Рио де Жанейро, а като динамична концепция изградена 

върху основата на устойчиви форми на развитие, осигуряващи по-висока степен на 

функциониране на системата; необходимост за бъдещето; форма на развитие на различни 

нива – регионални, национални, общоевропейски. 

 



 

II. Цели и задачи на работата 

 

Целта на дисертационната теза е анализ и обобщаване на екологичните подходи за 

постигане на устойчиво развитие и екологичност в дългосрочен аспект. 

За постигане на целта докторанта изследва и обобщава екологични програми от 

дневният ред на обществото ни, като отчита влиянието и на общественото развитие 

поставящи основите за формиране на устойчиви екологична политика. 

Задачите, които си е поставил докторанта са: „Дефиниране на концепцията за 

устойчивото развитие; Анализиране на интеграционната среда за постигане на устойчиво 

развитие; Определяне въздействието на интеграционната среда върху екологията; 

Изследване на инициативите за управление на околната среда; Анализ на екологичните 

програми и инициативи в България; Определяне на възможностите за подобряване на 

екологичните програми и инициативи“.  Докторанта изследва тезата на многоаспектността 

на концепцията за устойчивото развитие предопределя значението на интеграционната 

среда като съществен фактор за постигане на набелязаните цели, при което 

институционалната подкрепа следва да изиграе решаваща роля в тази насока. Използването 

на посочените методи позволява всестранното обследване на екологичните програми и 

инициативи за устойчивото развитие като специфичен социално-икономически проблем, 

оказващ съществено влияние върху общественото развитие като цяло. По този начин 

дисертационният труд придобива концептуален характер, определен от сложността и 

преплитането на различни научни области и съвременни достижения в областта на 

технологиите за устойчиво развитие. 

 Опазването на ресурсите е неразделна част от средствата за постигане на устойчиво 

селско стопанство. Основна цел от дисертацията е търсенето на решения относно бедността; 

подходи за  рационални и екологосъобразни решения в енергодобива и в строителството и 

намиране на подходи за усъвършенстване на разпределителната система в обществото.  

 

III. Използван литературен материал 

 

Списъка на използваната в дисертацията литература на Симеон Григоров,  включва 

171 заглавия, 14 от които на кирилица, 103 - на латиница и 54 нормативни документи и 

интернет източници.  

Изследванията по дисертацията са проведени в Изследователския център на 

Международното Висше Бизнес Училище.  

 

 

IV. Методика, цел и задачи на дисертационния труд 

 

Докторантът обследва методи които позволяват да се анализират значими 

екологични програми и инициативи; методически правилно използва количествени и 

качествени методи за оценка на процесите на преминаване от едно в друго качествено 

състояние на обществото като се прилагат аналитичният, интуитивният и системният 

подходи, както и методите за наблюдение, индукция и дедукция, включително и 

експертният метод.  По този начин се изясняват и дефинират конкретните изследвания и на 



тази основа обобщават закономерностите и тенденциите в устойчивото развитие на 

обществото и на околната среда. 

 Последователността заложената в дисертацията отразява концептуалния, сложен и 

интердисциплинарния характер на средата в която се развива обществото ни.  

 

 

V. Аналитична характеристика  

 

Дисертационният труд е с обем 191 страници и включва увод, три глави, заключение 

и използвана литература. Така структурирана дисертацията отговаря на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Р. България и Правилника към него, на 

Правилника на Международното Висше Бизнес Училище за изготвяне на  дисертация за 

образователната и научна степен ''Доктор‘‘. 

Приносът на докторанта  в дисертацията е обединяване на изпълнението на 

екологичните програми и инициативи, основани на теорията на интеграционната среда, 

която се базира на внесените промени в политиките за околната среда.Докторанта  

демонстрира добро познаване на нормативна уредба правейки анализ на релацията между 

околна среда и икономика.  

 В заключението докторанта правилно отбелязва значимостта на политиките по 

околната среда  вплетени в теорията за устойчивото развитие като гаранция за успешна 

икономика. 

 

 

VI. Личен принос на докторанта  в разработката  

 

Докторанта Симеон Григоров е докторант на самостоятелна  подготовка, отчислен с 

право на защита е в Международното Висше Бизнес Училище. 

 Симеон Григоров е завършил средното си образование в Берн, Швейцария, а по-късно 

завършва магистратура по икономика в Нов български университет. 

Работил е в различни  творчески и международни организации. Бил е и  изпълнителен 

директор на Европейски център за екологична икономика. Григоров е видно че има много 

добра езикова подготовка по немски, френски и английски, което ми дава основание да 

считам, че е ползвал в оригинал редица източници поради което личния  му принос в 

работата е значителен. Представянето на резултатите от дисертационното изследване на 

няколко научни форума доказват активното му присъствие в научения живот. 
 Приносен елемент в работата на С.Григоров е формулирането на обобщеното определение 

на понятието „Устойчиво развитие на обществото” и извеждането  систематизирано на препоръки 

за насърчаване на интегриран подход към устойчивостта, влияещи  на концепцията за устойчиво 

развитие като се набляга на екологичния подход към това развитие. 

Адмирирам формулираните от Григоров приноси, определяйки взаимовръзката 

между интеграционния подход и екологията и е анализирана еволюцията в концепцията за 

устойчивото развитие на обществото.  

 

 

 



 

VII. Публикациите  

 

 Докторанта Симеон Григоров представя 4 броя самостоятелни  публикации по 

дисертацията, което напълно покрива изискванията за придобиване на научно-

обрлазователна степен „Доктор“. 

Нямам общи публикации с дисертанта и не съм свързано лице с него по смисъла на 

параграф 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ 

  

VIII. Автореферата  

 

Авторефератът отразява  пълно съдържанието на дисертационния труд, като 

откроява приносните елементи и отговаря на изисквания на  Правилника на МВБУ. 

 

 

 

IX. Мнения, препоръки и бележки 

 

Актуалността на темата дава предпоставки за допълнение и доразвиване на 

проблематиката. Темата е обширна, даваща възможност за диференциране на 

„устойчивостта“ и разглеждане от различни аспекти. Има потенциал за формиране на 

изводи в областта на управлението на проекти свързани с устойчиво управление на околната 

среда. 

В дисертацията са открити незначителни правописни грешки. 

 

 

X. Заключение 

 

Оценявам положително актуалността, постигнатите резултати и формираните 

приноси  в дисертационния труд на Симеон Григоров на тема: "Интегрираните 

подходи за постигане на устойчиво развитие – основа за усъвършенстване на 

екологичните инициативи и програми” по професионално направление 3.7. 

„Администрация и управление” и предлагам научното жури да вземе решение да се 

присъди на Симеон Здравков Григоров образователната и научна степен “Доктор”. 
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