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                   1.Актуалност на разрабования в дисертациония труд 

проблем 

           Усъвършенстването   на  управленските инструменти в т.ч. подходи 

и теоретични методи  към изискванията на  новите индустриални 

измерения е изключително актуално  както в научен така и в приложен  

начин на разглеждане и изследване. Това означава че  такава научна 

разработка  е навременна и  полезна  за науката и особенно за практиката в 

областта на либерализация на газовия сектор , функциониращ като  

комплексен  ефективен  компонент  за Европа .  Дисертационен труд е 

актуален както в научен така и в приложен аспект.  . Разгледан  от тази 

гледна точка избрания  методологичен    подход         съдържа  значителни  

резерви в повишаване на  полезността  и ефективността  на теоретическата 

и практическата  основа на проблема. В този смисъл, такъв дисертационен 

труд е не само актуален, но и полезен за регулиране на паарното 

неравновесие в областта на газовия сектор.. 

           Доктората включва  десет глави, като с този  обем, обхват и 

структурен подход напълно изчерпва изискванията за такъв вид материал – 

доктор на науките.   Изследвани са теоретичните достижения и реалните 

предпоставки за решаване  на този проблем и на тази база  са формулирани 

целите  на доктората. Приемам,  че  извършеното  от автора отговаря на 

разработката на доктората и покрива изцяло  същноста на  докторската 

работа. Авторът демонстрира висока  степен на познаване състоянието на 

проблема и използва модерен математически инструментариум.  Оценката 

ми е, че той творчески  оценява проблема и сполучливо интрепетира с  

теоретичните постановки, реални и виртуални зависимости и 

математически дадености‚  

           За решаването на отделните задачи  при  разработването на 

доктората е използван богат информационен  (статистически ) материал, 



свързан с теоретично доказани зависимости, практически резултати и 

наложени практики.. Особено внимание заслужава  използваният подход  

за  представяне на състоянието на  проблема в реален  вид, с математичен 

инструментариум както от гледна точка на методологическото му 

разглеждане, така и на практическото му  решаване.  

                   2. Приноси на дисертациония труд 
           Материалът, върху който е изграден доктората е достоверен, 

базиращ се на реални  проблеми  от науката и  практиката и е с  

възможност  за  привеждане на конвенционалните инструменти към 

интелигентните форми и методи. Това са актуални проблеми, които 

изискват непрекъснато наблюдение, анализ и решение, и които за в бъдеще 

с развитието и приложението на  нови  технологии ще придобиват все по-

голяма значимост. Изследвани са реални  проблеми, свързани с пазарното 

неравновесие , както  и теоретични модели и емперични тестове на 

либерализиране на газовия сектор в Европа.    Приносите са с научно 

приложен  характер. Те са от такова естество, че освен теоретичнта им 

полезност могат да се използват и в практиката. Тяхната приложимост 

беспорно ще бъде полезна за студентите и специалистите, занимаващи се с 

тези проблеми.           

             Приемам така представните приноси в доктората за  добре 

формулирани.  Приносните са шест, а характерът им се свежда до научни  

и научно приложни приноси , класификационно разпределени както 

следва; 

           Формулиране и обосноваване на нов научен проблем, или на 

нова теория, към които могат да бъдат отнесени създадените нови 

хипотези: 

           Към тази група може да се отнесе принос  ( 6) 

  

           Обогатяване на съществуващите знания и доказване с нови 

средства на съществени нови страни в съществуващи научни 

проблеми и теории  

           Към тази група отнасям приносите (1,2,3,4 и 5) 

            От представените 16  публикации  всичките са свързани с доктората 

и ги приемам като част от дисертациония труд. 

            Авторефератът е направен съгласно изискванията на закона  за 

развитие на академичния състав в РБ и Правилника за приложението му в 

МГУ–София. 

 

          3.Бележки и препоръки. 

           Към така представения  докторат  имам  следната  препоръка:  

            Авторът  да продължи да работи по този проблем като направи опит 

да разшири  практическото му приложение.. Смятам, че тази препоръка ще 



бъде полезна както за него , така и за бъдещото практическото използване 

на приносите на доктората. 

            

            Заключение 

            

           Окончателното ми заключение е положително и давам висока 

оценка  на  дисертационния труд.  Въз основа на тази оценка 

предлагам на членовете на  научното жури да присъдят  на проф.д-р 

Юлии Тодорчев Радея   научната  степен “доктор на науките” в 

Професионално направление 5.13 Общо инженерство, научна 

специалност -  Индустриален мениджмънт. 
                                                    

                                            Член на научното жури: 

                                                                                   (проф.д-р  инж.Д.Дамянов) 

 
  

 


