
 
СТАНОВИЩЕ 

 
на доц. д-р Татяна Иванова Даскалова, катедра „Публична администрация 

и регионално развитие” при УНСС - София, професионално направление 

„Икономика”, научна специалност „Народно стопанство (Регионална 

икономика)” 

 

Относно: дисертационен труд на тема: “Инвестиционни възможности на 

съвременната европейска община – община Попово” за присъждане на 

образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 

“Икономика”, научна специалност “Световно стопанство и МИО” на 

Ивелина Константинова Андреева, докторант в катедра „Международна 

икономика и политика” при  ВСУ “Черноризец Храбър” - Варна. 

 
 

І. Оценка на резултатите и приносите 

 

Дисертационният труд е посветен на актуален изследователски и 

приложен проблем – инвестиционните възможности на съвременната 

европейска община и разкриване на възможностите за подобряване на 

инвестиционния й климат, яваващ се значим за бъдещото местно 

икономическо развитие. Изложението е структурирано в три логично 

свързани глави и е подчинено на решаването на поставените в 

дисертационния труд задачи и постигането на основната цел. Изследването 

се фокусира върху диверсификацията на подходите за привличане на 

инвестиции и провеждането на активна инвестиционна политика. 

Дисертантката правилно съчетава и систематизира знанията по различни 

обществени и хуманитарни науки, добросъвестно ги анализира и оценява и 

добре познава, проблема, който изследва. Представена е актуална 
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информация, добре подкрепена с нормативните документи, имащи 

отношение към дисертационния труд. Провела е самостоятелно изследване 

с определена практическа насоченост и перспектива въз основа на 

обработен значителен масив първична и качествена информация. 

Основните изследователски резултати и приноси в дисертационния 

труд могат да бъдат систематизирани и представени по следния начин: 

1. Извършено е задълбочено изследване на статуса на съвременната 

община и нейните инвестиционни възможности. Систематизирани са 

особеностите на местните финанси за осъществяване на общинската 

инвестиционна политика. В резултат на извършения сравнителен анализ 

според възприети от докторантката ключови показатели е оценена 

степента на развитие на финансовата децентрализация у нас. Установено е 

забавяне на този процес, което затруднява реализирането на общинската 

финансова и инвестиционна политика. Откроени са основните 

предизвикателства, свързани с общинските инвестиции – осигуряване на 

адекватни инвестиционни равнища на общините, усвояване на средствата 

от фондовете на Европейския съюз, увеличаване на собствената приходна 

база на общините. Изведени са основни инструменти за подобряване 

капиталовото финансиране на инвестиционната политика на общината – 

диверсификация на структурата на общинските приходи, реализиране на 

инвестиционните проекти, актуализация на общинската приватизационна 

програма, администриране на услуги. 

2. Систематизирани са основни фактори и условия за привличане и 

задържане на инвеститори в съвременната община, определящи нейните 

сравнителни предимства. Предложени са инструменти за повишаване на 

инвестиционната активност на общините – маркетинг на общината, 

лобиране в европейски институции, международно сътрудничество и 

прилагане на модела на публично-частното партньорство, като е оценено 

тяхното влияние за реализиране на общинската инвестиционна политика. 
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3.  В резултат на проведеното изследване и анкетно проучване са 

изведени насоки за формиране на благоприятна инвестиционна среда в 

община Попово - повишаване на управленския и административен 

капацитет, подобряване качеството на предлаганите местни публични 

услуги и на финансовия мениджмънт на общината. Очертаните основни 

области на по-нататъшно развитие следва да станат достояние на 

съществуващи и потенциални чуждестранни и национални инвеститори, 

както и могат да бъдат използвани от общините у нас за повишаване на 

институционалния им капацитет и конкурентоспособност.  

4. На основата на разгледаните в логическа последователност статус 

на съвременната община, възможности за инвестиции и основни 

инструменти за повишаване на инвестиционната активност на общината е 

анализиран и оценен инвестиционния климат в община Попово. Изведени 

са проблемите, свързани с инвестиционния потенциал на общината. 

Идентифицирани са основни възможности за повишаване на 

инвестиционната привлекателност и активност на община Попово чрез 

инструментариума на активния маркетинг – създаване на маркетинг отдел 

в общинската администрация, провеждане на проактивна информационна 

политика и развитие на междуобщинско сътрудничество. 

5. Приносите в дисертационния труд като цяло имат качествата на 

обогатяване на съществуващи знания и на проверка на изведени тези на 

базата на собствено емпирично изследване и анкетно проучване. Част от 

получените резултати са публикувани и представени на научни 

конференции и са станали достояние на академичната общност в страната. 

Развитите в дисертационния труд идеи и направените предложения за 

повишаване на инвестиционния капацитет на съвременната община могат 

да бъдат използвани в общинската практика с възможности за реализиране 

на икономически ефект в перспектива. 
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ІІ. Бележкии и препоръки 

 

Като се има предвид сложността и разностранността на изследвания 

проблем и възможностите, които дава за бъдещи изследвания на 

докторантката, могат да се направят следните бележки и препоръки:  

1. Да задълбочи анализа на финансовото структуриране на 

публично-частните партньорства в контекста на тяхната организационно-

управленска структура (параграф 1.2.1 и параграф 2.2.3). 

2.  Да разшири сравнителния анализ на европейския опит и 

практика при прилагането на финансовата децентрализация и влиянието й 

върху възможностите на общините за усвояване на средства от фондовете 

на Европейския съюз. 

 

ІІІ. Заключение 

 

Дисертационният труд на Ивелина Константинова Андреева е 

задълбочено изследване на актуален и значим за икономическата теория и 

практика у нас проблем – инвестиционните възможности на съвременната 

община. Постигнати са съществени резултати, които имат характера на 

научно-приложни приноси.  

Представените по-горе аргументи ми дават основание да изразя 

своето становище да бъде присъдена образователната и научна степен 

“доктор” по професионално направление “Икономика”, научна 

специалност „Световно стопанство и МИО” на авторката на 

дисертационния труд Ивелина Константинова Андреева. 

 

 

гр. София                                         Изготвил становището:    

08.06.2012 г.                                                            (доц. д-р Татяна Даскалова) 


