
СТАНОВИЩE 

от доц. д-р Дафина Георгиева Донева 

за дисертационния труд  на Едуард Василев Маринов 

на тема „Регионална икономическа интеграция в Африка” за присъждане 

на образователната и научна степен „доктор”  

 

Настоящото становище е изготвено в качеството ми на член на 

Научно жури за защита на дисертационен труд на Едуард Василев 

Маринов докторант по професионално направление 3.8. „Икономика“, 

докторска програма „Световно стопанство и МИО“ (заповед №3520 от 

04.12.2014 г на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“). 

Като член на Научното жури съм приела за оценка:  

1. Дисертационен труд.  

2. Автореферат на дисертационния труд.  

3. Списък на публикациите. 

 

ОБЩА ОЦЕНКА 

Дисертационният труд съдържа 210 страници, от които 191 страници 

основен текст в три глави и 19 страници приложения. Включва 23 фигури 

и 20 таблици и 7 приложения. Библиографията обхваща 133 заглавия. 

Дисертацията е актуална с изследването на важни аспекти на 

икономическото развитие и регионалните интеграционни общности в 

Африка. Разкрито е влиянието на Европейския съюз (ЕС) върху 

икономическата интеграция на проучвания континент. Проблеми, значими 

и актуални за теоретичните изследвания в областта на международната 

икономика и за практиката.  

Уводът в докторската дисертация обосновава избора на темата, ясно 

и коректно дефинира обекта и предмета, основната цел, изследователските 



задачи и ограниченията на изследването. Формулирани са хипотезите, 

които се проверяват и доказват в дисертационния труд. Посочени са 

използваните методи, които са добра основа за дисертационното 

изследване.  

Дисертацията е структурирана с оглед на поставените задачи, като е 

постигнат необходимият баланс между отделните й части. Обобщенията и 

изводите към отделните части, както и заключението ясно показват 

достиженията на дисертационното изследване. Обобщен е значителен обем 

литература (изследвания на български и чуждестранни автори, официални 

издания и статистически данни на Световната банка, Световната търговска 

организация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 

Комисията за Африка на ООН, ЕС и др.), както и емпиричен материал. 

Оригинален принос са научните и научно-приложните резултати в текста. 

 

ОЦЕНКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ 

Проучването на икономическото развитие на регионалните 

интеграционни общности в Африка допринася за по-пълното и детайлно 

изследване на икономическата интеграция като аспект на международната 

икономика, който съществено увеличи своята значимост през последните 

десетилетия. Изследването на регионалната икономическа интеграция не 

само разширява познанието за глобалния опит в областта на интеграцията, 

но и допринася за разкриване на особеностите на интеграцията между 

развиващите се страни, която е възприемана като основа за постигане на 

икономически напредък. 

В първа глава за теоретична основа на анализа са систематизирани 

подходите при изследване на икономическата интеграция, традиционните 

и новите теории за ефектите от нея и са изведени онези подходи, които 

имат значение за развиващите се държави и участието им в интеграционни 

споразумения. Добре представени са факторите за включване на 



африканските държави в интеграционни обединения и развитието на 

интеграционните процеси. 

Във втора глава направените изследвания позволяват точно да се 

разкрият състоянието и тенденциите в икономическо развитие на 

регионалните интеграционни общности. Прецизен е подробният анализ  на 

развитието на международната и на вътрешнорегионалната търговия като 

динамика,  географска и стокова структура. Поставен е акцент върху 

постигнатите резултати в интеграционните процеси, както и оставащите 

проблеми. Изведени са значими характеристики на процесите и на 

основата на система от икономически и политически детерминанти 

аргументирано е оценен потенциалът за бъдещото развитие на 

икономическата интеграция на африканския континент.  

В трета глава се изследва и подлага на оценка влиянието на  

външноикономическите отношения върху интеграционните процеси в 

Африка, като основателно основно място е отделено на Европейския съюз. 

Положително следва да се оценят обобщенията относно естеството, 

формите на влияние и въздействието на политиката на ЕС върху 

регионалната интеграция в изследвания регион и интегрирането на 

континента в глобалната икономика. Постигнатите резултати от 

изследванията позволяват да се аргументират насоките за подобряване на 

търговско-икономическото сътрудничество между България и 

Африканските държави. 

Съдържанието на дисертацията  и резултатите от изследването дават 

основание да се откроят приноси, които могат да се характеризират като 

обогатяване на съществуващи знания и приложение на съществуващи 

научни постижения. 

Авторефератът отразява същността и съдържанието на дисертацията. 

Направените от автора изводи относно приносите на дисертационния труд 



представят коректно неговата научно-теоретичната и практико-приложна 

стойност.  

Публикациите на докторанта отразяват основни аспекти на 

изследванията по темата на дисертационния труд и свидетелстват, че 

резултатите от изследователската работа са познати на академичната 

аудитория. 

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Дисертационното изследване дава възможност в бъдещи разработки 

по темата да се доразвият вижданията относно ефективността на 

инструментите на политиката за развитие. 

Бележките и препоръките към дисертационния труд не намаляват 

получените резултати и приноси, но е уместно да се отбележи, че 

изследването има възможност да засили оценъчния характер при анализа 

на  формите, които приема интеграцията в Африка, с оглед очертаване на 

типа икономическа интеграция, която е най-подходяща за развиващите се 

страни. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изпълнени са изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав и Правилника за неговото прилагане. 

Представените по-горе качества и положителни резултати на 

изследването ми дават основание за положителна оценка, с което 

предлагам на Научното  жури да присъди образователната и научна степен 

„доктор“ на Едуард Василев Маринов. 

 

Велико Търново     Изготвил становището: 

19.01.2015 г.     Доц. д-р Дафина Донева 

 


