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С Т А Н О В И Щ Е 

на проф. д-р ик. н. Станка Василева Тонкова, катедра „Международна 
икономика и политика” при ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна, 
професионално направление „Икономика”, научна специалност „Народно 
стопанство”. 

 

Относно:  дисертационния 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 във ВСУ “Черноризец 
Храбър”. 
 

Становището, което давам в качеството ми на член на научното жури,  

определено за обсъждане на дисертационния труд на тема: 

“Инвестиционни възможности на съвременната европейска община – 

община Попово”, представен от докторантката Ивелина Андреева не се 

различава от това, което съм изразила при разкриването на процедурата за 

защита. Защо? Защото съм научен ръководител на докторантката. В това ми 

качество съм запозната в детайли не само със структурата и съдържанието 

на представения за защита дисертационен труд, но и с изследователските й 

дирения и произтичащите от тях резултати. Ивелина Андреева концентрира 

вниманието си върху изследване на безспорно актуален проблем – 

проблемът за инвестиционните възможности на съвременната община и 

разкриване на възможностите за подобряване на инвестиционния  й климат, 

в отговор на непрекъснато променящата се среда на европейската община и 

в частност на община Попово. Докторантката търси отговор на въпроса: как 

съвременната община да се отговори на новите предизвикателства чрез 

разнообразяване на подходите за привличане на инвестиции и провеждането 

на активна инвестиционна политика. 
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1. Оценка на резултатите и научно-приложните приноси  

 1.1. В теоретичен аспект задълбочено е разгледан статусът на 

съвременната европейска община през призмата на нейните инвестиционни 

възможности. Систематизирани са особеностите на местните финанси за 

осъществяване на общинска инвестиционна политика. Акцентира се върху 

забавянето на процеса на финансова децентрализация у нас, което 

затруднява реализирането на регионални и общински политики. Откроени 

са инициативи за подобряване капиталовото финансиране на 

инвестиционната политика на общината: диверсификация на структурата на 

общинските приходи; реализиране на повече инвестиционни проекти; 

актуализация на общинската приватизационна програма; администриране на 

услуги.  

1.2. Откроени са сравнителните предимства на общината от локален 

характер и възможностите ѝ да привлича и задържа инвеститори. Особено 

място е отделено на инструменти за повишаване на инвестиционната 

активност на общините за реализиране на общинска инвестиционна 

политика, прилагани във високо развити страни – активен маркетинг на 

общината, прилагане модела на публично-частното партньорство, лобиране 

в европейски институции и международно сътрудничество.  

1.3. Изведени са насоки за формиране на благоприятна инвестиционна 

среда в конкретно разглеждана община - Попово, свързани с повишаване на 

управленския и административен капацитет на общината. Именно от този 

капацитет в много голяма степен зависи качеството не само на предлаганите 

местни публични услуги,  но и на стратегическите насоки на развитие на 

вътрешната среда на общината, които следва да станат достояние на 

съществуващи и потенциални национални и чуждестранни инвеститори.  

1.4. Като логическо следствие от казаното в т. 1.3.  са 

идентифицираните възможности на инструментариума на активния 
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маркетинг, използван за провеждане на проактивна информационна 

политика за налагане марката на община Попово с цел повишаване на 

нейните инвестиционни възможности.  

1.5. Съдържащите се в труда постижения имат характер не само на 

обогатяване на съществуващи знания, но и научно-приложен характер с 

възможности в бъдаще за реализиране на осезаем икономически ефект. 

Докторантката има възможност в бъдеще да внедри редица от направените в 

труда предложения за повишаване инвестиционната активност на 

съвременната община в качеството й на общински съветник. Нещо повече. 

Тези идеи могат да бъдат приложени и в други общини у нас, което е от 

особено значение за повишаване конкурентоспособността на българските 

общини в европейското икономическо пространство.  

1.6. Авторефератът представя основното съдържание на дисертационния 

труд, технологията на изследването, както и приносите на докторантката. Към 

труда са приложени три публикации – доклади, два от които публикувани в 

сборници с доклади от национални конференции (УНСС и ВСУ) и един под 

печат (ВСУ). Публикациите имат пряко отношение към темата на 

дисертационния труд и представят в съдържателно отношение идеи, развити в 

дисертационния труд и постигнати научни резултати от провежданите 

изследвания по темата, чрез които са станали достояние на научната общност у 

нас. Изданията, в които са публикациите на докторанта имат редакционни 

колегии и са рецензирани преди публикуване. 

 
2.  БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Редно е в становището да споделя и някои  бележки и препоръки към 

докторантката. Те могат да се обособят в две групи: първо, отнасящи се до 

предоверяването на резултати от чужди изследвания и липсата на 

критична оценка по някои тях, както и лекционният характер на 
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изложението; второ, свързани с бъдещи изследвания на докторантката: да 

разшири териториалния обхват на изследването за оценяване на 

административния капацитет в населените места в страната за открояване на 

различията и тяхното намаляване, за да се постигне по-висока спепен на 

териториално сближаване в контекста на социално-икономическото 

развитие на страната като цяло.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Дисертационният труд на Ивелина Константинова Андреева е посветен 

на актуален за икономическата теория и практика проблем. В труда се съдържат 

достатъчно убедителни доказателства за научно-приложни резултати с характер 

на приноси. Докторантката демонстрира умение да провежда самостоятелно 

научно изследване, да интерпретира правилно резултатите от изследването, да ги 

представя разбираемо и в логическа последователност. В процеса на 

изследването докторантката показва възможности за приложение на научния 

инструментариум за решаване на значими за развитието на общините проблеми. 

Изследванията, изводите и приносите са лично дело на авторката. Съдържащите 

се в дисертационния труд приноси могат да се използуват в практиката и на 

останалите общини в страната. Част от постиженията са докладвани на научни 

конференции, други са споделени с общинската управа на Попово и са станали 

обществено достояние.   

Значимостта на изследването, постигнатите изследователски резултати и 

приноси 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. 

08 юни 2012 г.     Изготвил становището:  

                         (проф. д.ик.н. Станка Тонкова) 


