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СТАНОВИЩЕ 
 

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”  с автор Ивелина Константинова 

Андреева, докторант във ВСУ “Черноризец Храбър”. 
 

От: доц. д-р Христо Катранджиев 
Университет за национално и световно стопанство 
Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 

 

 

Дисертационният труд на Ивелина Константинова Андреева 

се характеризира с ясно формулирани цели и задачи. Трудът сам 

по себе си е актуален, тъй като е посветен на подходите за 

привличане на инвестиции и формулирането и провеждането на 

адекватна инвестиционна политика.  

Структурната композиция на разработката е логична и 

стройна. Авторката е проучила и анализирала значителен брой 

нормативни документи,свързани с местното самоуправление. 

Анкетното проучване, което докторантката е провела може да се 

определи като уместно и добре ориентирано спрямо основната 

изследователска теза на разработката. 

Авторефератът е разработен съгласно изискванията и в него 

се съдържат логиката и технологията на научното изследвания, 

както и научните приноси на авторката.  
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Авторефератът представя основното съдържание на 

дисертационния труд, технологията на изследването, както и 

приносите на докторантката.  Публикациите (които са приложени към 

автореферата) са пряко свързани с темата на дисертационния труд и 

коректно представят вижданията на докторантката, които са развити в 

дисертационния труд. Авторефератът също така коректно представя 

и крайните резултати от научното изследване.  от провежданите 

изследвания по темата, чрез които са станали достояние на научната.  

 
 
ОЦЕНКА НА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИТЕ ПРИНОСИ  

 

• Един от важните приноси на дисертационния труд е свързан с 

местните сравнителни предимства на общината, които са 

основа за генериране на инвеститорски интерес. 

Формулирани са също така и важни проблеми, свързани с 

децентрализацията. Положителна оценка може да се даде на 

анализа на възможностите за прилагане на специфични 

подходи за увеличаване на инвестиционната активност на 

общинско нива, а именно – стратегически маркетинг, 

публично-частно партньорство, лобиране и др.  

 

• Друг важен принос на дисертационния труд е свързан с 

препоръките за формиране на благоприятна инвестиционна 

политика в общината. Изведени са не само възможностите за 

подобряване на инвестиционния климат в община Попово, но 

е разработен и маркетингов инструментариум за постигането 

на тази цел. Акцентите в нея падат върху провеждане на 
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проактивна рекламна и информационна политика по налагане 

марката на община Попово, създаване на маркентиг отдел в 

общината, развитие на междуобщинско сътрудничество. 

 

• Задълбочено е анализиран инвестиционният климат в 

община Попово и на база на неговата оценка са са изведени 

насоките за формиране на благоприятна инвестиционна 

среда, изразяващи се в повишаване на управленския и 

административен капацитет, подобряване качеството на 

предлаганите местни публични услуги и на финансовия 

мениджмънт на общината, които следва да станат достояние 

на съществуващи и потенциални чуждестранни и национални 

инвеститори.  

 

• Друг принос на докторантката е изследването на статусът на 

съвременната община от гледна точка на нейните 

инвестиционни възможности. Изведени са инициативи за 

подобряване капиталовото финансиране на инвестиционната 

политика на общината като диверсификация на структурата на 

общинските приходи; реализиране на инвестиционните 

проекти; актуализация на общинската приватизационна 

програма; администриране на услуги. 

 
 
БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 
 

• Бележките и препоръките на към докторантката 

обхващат следните направление: 
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• Прекомерни теоретизиране на изложението, което на 

някои места наподобява лекционен курс за сметка на 

изследователския акцент и аналитичния подход. 

• Личните мнение на авторката би следвало да се открои 

на базата на аргументирана и състоятелна критика. 

• В параграф 3.3.4. авторката би следвало да коментира и 

научно да обоснове представителността на извадката 

си -  в това число размера на грешката, доверителния 

интервал и т.н.. В тази насока определено има пропуски. 

• Като препоръка относно бъдещите изследвания на 

докторантката може да се изведе разширяването на 

териториалния обхват на изследването и прецизното 

приложение на извадковия подход.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Представеният труд е посветен на актуален и значим проблем, 

свързан с икономическото развитие на съвременните общини. 

Независимо от неизбежните слабости, присъщи на подобен тип 

разработки, докторантката е постигнала категорични научно-приложни 

постижения, които имат характер на приноси.  

Докторантката е демонстрирала способност за планиране и 

провеждане на самостоятелно научно изследване, умение за боравене 

с научен инструментариум и възможност за анализ и интерпретация на 

резултатите.  

Изследването в рамките на община Попово определено може да 

послужи и за изследване на други общини. Основните изводи от 
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дисертационното изследване са публикувани и са споделени с 

общинската управа.  

 

Постигнатите научно-приложни резултати и приносни моменти в 

разглеждания дисертационен труд ми дават основание да изразя 
своето становище да бъде присъдена образователната и научна 
степен „доктор” по професионално направление 3.8 
Икономика, научната специалност: “СВЕТОВНО 
СТОПАНСТВО И МИО” на авторката на дисертационния труд 
Ивелина Константинова Андреева. 

 

 

 

 

 

10 юни 2012 г.  Изготвил становището:  

                    (доц. д-р Христо Катранджиев) 


