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СТАНОВИЩЕ

върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна
степен „доктор” във ВСУ „Черноризец Храбър”

Изготвил становището: доц. д-р Николина Грозева, катедра

„Икономика”, ВСУ „Черноризец Храбър”, направление 3.8. Икономика,

въз основа на Заповед № 222/ 06.04.2022г. на Ректора на ВСУ „Черноризец

Храбър”.

Автор на дисертационния труд: Крум Василев Овчаров

Тема на дисертационния труд: „Присъединяване на новоприетите

държави в Европейския съюз към еврозоната”

І. Общо представяне на дисертационния труд:

Дисертационният труд е в обем 165 стандартни страници, 149 от

които основен текст. В структурно отношение включва увод, три глави,

заключение и списък с използвана литература, наброяващ 139 източника.

Разработката следва класическата структура за дисертационно изследване.

В увода са дефинирани обектът и предметът на дисертационния

труд. Обект на изследването е Икономическият и паричен съюз на ЕС.

Предмет на изследването са основните предизвикателства и рискове пред

членството на България в ИПС.

Ясно и обосновано са дефинирани и изследователската теза на

автора, целта и задачите, които разработката решава. определен е обхватът

на изследването, както и ограниченията пред него. Представената в увода

методология е коректно реализирана в хода на научното изследване.

Отделните части на дисертационния труд са логически обвързани в

своята последователност, като в заключение са формулирани основни

изводи и резултати от проведеното научно изследване.
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ІІ. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния

труд.

Темата е значима поради необходимостта да бъдат изяснени

възможните стъпки, които всяка страна-членка трябва да извърви, за да

постигне пълноправно членство, както и обективно да бъдат представени

положителните и отрицателните последствия за икономиката й в резултат

на този дълъг и труден процес. Нещо повече, на дневен ред е прилагането

на практика на желанието на страната ни да приеме еврото като

единствено разплащателно средство.

Чрез правилното формулиране на изследователските задачи в

дисертацията, докторантът е постигнал изпълнението на поставената цел, а

именно да разкрие основните етапи и пътищата към постигане на

изискванията към Република България за присъединяването ѝ към

Еврозоната, като същевременно изясни необходимите стъпки и подходи за

адаптиране на паричната политика съобразно условията на валутно-

курсовия механизъм и приемането на еврото. Изследователската теза е

аргументирано защитена. Всичко това е постигнато чрез приложението на

подходящ научен инструментариум в хода на изследването.

Представеният дисертационен труд е логически издържан и научно

обоснован. Стилът на изложението би могъл още да се прецезира.

Дисертацията е в обем, оптимален за изискванията към подобен вид

научни трудове. Цитирането е коректно.

Авторефератът достоверно отразява съдържанието на

дисертационния труд. Представен е списък от 3 научни публикации по

темата на дисертацията в това число една студия, една статия в

съавторство и един доклад.

Не е установено плагиатство.
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ІІІ.Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд.

По моя преценка научните приноси са правилно формулирани от

докторанта. По-значимите са:

• Систематизирани са теоретичните подходи при създаването на

оптимална валутна зона и са дефинирани различията от

Икономическия и паричен съюз на ЕС. Обобщени са резултатите от

анализа на досегашното функциониране на валутно-курсовите

механизми ERM I и ERM II.

• На основата на сравнителен анализ на промените в икономиките на

новите страни-членки – Естония, Латвия, Словакия и Словения – са

формулирани изводи за резултатите от присъединяване на тези

държави към еврозоната.

• Проучени са възможностите на националната икономика и очертани

специфичните подходи в процеса на присъединяване на България

към еврозоната в условията на паричен съвет и ограниченията в

политиката на БНБ.

• Анализирани са допълнителните изисквания, поставени пред

България за влизането във валутно-курсовия механизъм ERM II,

особено присъединяването към Банковият съюз на ЕС. Направени са

изводи за предимствата и недостатъците за българската икономика

от въвеждането на еврото.

ІV. Бележки и въпроси по дисертационния труд.

Към докторанта нямам допълнителни въпроси, тъй като считам, че

дисертационният труд в достатъчна степен анализира формулирания в него

научно-изследователски проблем. Бих препоръчала на автора да разшири

изследванията си в областта на анализа и оптимизиране на планираните

действия и мерки на страните-членки за членство в еврозоната.
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V. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение.

Представеният дисертационен труд „Присъединяване на

новоприетите държави в Европейския съюз към еврозоната” представлява

самостоятелно, напълно завършено научно изследване и отговаря на

критериите и изискванията на Закона за развитието на академичния състав

в Република България, поради което изразявам своето положително

становище на докторант Крум Василев Овчаров да бъде присъдена ОНС

„доктор” по професионално направление 3.8. Икономика, докторска

програма „Световно стопанство и международни икономически

отношения”.

Дата: 29.04.2022 Изготвил становището:

(доц. д-р Николина Грозева)


