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Автор на дисертационния труд: Пламен Станиславов Петров,
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Тема на дисертационния труд: „Бюджетно управление на
общините в Република България"
I. Общо представяне на дисертационния труд
Настоящето становище е изготвено съобразно нормативните
изисквания на СА „Д. А. Ценов за придобиване на ОНС „Доктор" и на
нормативните изисквания на Закона за развитието на академичния състав в
Република България, Правилника за прилагане на закона за развитието на
академичния състав в Република България и ППЗРАС в СА „Д.А.Ценов".
Дисертационният труд е обсъден на заседание на Катедра „Финанси и
кредит" към Факултет „Финанси" при Стопанска академия „Д. А. Ценов" Свищов.
Заложеният в дисертационния труд предмет е прецизно формулиран,
и съответства на тематичното направление, в което докторантът развива
своите научни търсения. Списъкът на използваната литература включва 58
източника. Сред тях 30 са на български, 13 на чужд език и 15 интернет
сайта. В дисертацията се съдържат 39 броя фигури и 22 таблици.
С тези си характеристики дисертационният труд отговаря на
изискванията на чл. 27, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за
развитие на академичния състав в Република България. Представена е и
изискваната от Правилника декларация за оригиналност на получените
резултати. Съвместната ми работа с докторанта в качеството ми на научен
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ръководител, създаде убеждението, че разработката и тестваните хипотези
са самостоятелно дело на кандидата и успешно защитават претенциите му
за научни и научно-приложни приноси по темата.
II. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния
труд
Темата е актуална и важна за развитието на страната ни.
Дефинираният обект на дисертационния труд са общините в Република
България. Предметът на изследването е бюджетното управление на
общините като елемент от системата за управление на публичните
финанси в условията на фискална децентрализация и членство в ЕС.
Изследователска теза заявява, че правилата и принципите за бюджетно
управление на общините в Република България осигуряват изпълнение на
разписаните в Европейската харта за местно самоуправление отговорности
в условия на паралелен процес на развитие на фискалната децентрализация
и поетапно засилване на данъчната конкуренция между общините в
страната. В изследването се цели разкриването на реалната финансова
картина на българските общини при развитие на процеса по
децентрализация и търсене на възможности за преодоляване на
междуобщинските различия в икономическото развитие.
Структурата на дисертацията включва въведение, изложение в три
глави, заключение, списък с цитирана и използвана литература и
приложения. Обемът на дисертацията отговаря на приетите академични
стандарти. Авторът демонстрира висока компетентност в изследваната
проблематика, откроява и изследва нерешените и частично решени
проблеми на местното самоуправление. Успешно завършено е
самостоятелно научно изследване като резултатите от това изследване са
показани разбираемо, логично и аргументирано. Обработена е значителна
по обем литература. Авторефератът правилно отразява основните
аргументи, заключения и приносните моменти на дисертацията. Изготвен е
съгласно изискванията. Спазени са правилата на научната етика.
III. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния
труд:
Дефинираните на стр. 32 от Автореферата научни и научноприложни приноси мога да оценя като защитени, на база действително
постигнати резултати и изводи. Чрез приносите авторът категорично
демонстрира способност да проучва, аргументира, предлага идеи и
обобщава. Основната част на дисертационния труд е получила публичност
чрез публикациите на докторанта. Същите включват две статии и два
научни доклада.
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IV. Критични бележки, въпроси и препоръки по дисертационния
труд.
Критичният прочит на разработката води до извода за прекомерно и
безкритично приемане на модела на финансова децентрализация, наложен
преди десетилетие по повод присъединяването към ЕС. Очевидно
представената картина е на провален процес на финансова
децентрализация. Това заключение налага необходимост от търсене на
алтернативни модели за осъществяване на децентрализацията или отказ от
нея, което би променило съществено модела на бюджетно управление.
Смятам, че по време на публичната защита авторът може да вземе
отношение по следните въпроси:
1.Каква алтернатива на модела на споделяне на отговорности
между централна и местни власти може да се предложи в България на
фона на разнообразните решения в Европейския съюз?
2. Доколко децентрализацията оправда очакванията за по-висока
ефективност и прозрачност, по-добри публични услуги и икономически
растеж в страната ни? Нуждае ли се България от административнотериториална реформа?
V. Обобщено заключение и становище.
Представеният за рецензиране дисертационен труд отговаря на
утвърдените стандарти за придобиване на образователната и научна степен
„доктор". Разработката се отличава с характеристики на цялостно и
завършено научно изследване и доказва категорично авторовото участие.
Гореизложеното ми дава основание да предложа присъждането на
образователната и научна степен „доктор" по научна специалност
„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" (Финанси) на
докторант Пламен Станиславов Петров с дисертационен труд на тема
„Бюджетно управление на общините в Република България". Това би била
заслужена оценка на положения от него труд и насърчение за прилагането
на предложените идеи и за реализирането на подобни, полезни за
обществото ни изследвания.

Свищов, 14.11.2016 г.
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