J ^ ^ / J r ^ . //

СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Анюта Георгиева Николова,
член на научно жури за присъждане на образователна и научна степен
„доктор" по научна специалност „Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка (Финанси)"
в СА Д А. Ценов" - Свищов
Автор на дисертационния труд: докторант Пламен Станиславов Петров,
D010213100
Тема на дисертационния труд: Бюджетно управление на общините в
Република България
Основание за написване на становището: Заповед № 940/10.10.2016 г. на
Ректора на СА „Д. А. Ценов" - Свищов доц. д-р Иван Марчевски и
Протокол от първо заседание на Научното жури, състояло се на 21.10.2016.
I. Общо представяне на дисертационния труд:
Докторската дисертация на Пламен Петров е с общ обем от 193
страници, от които 181 страници основен текст и две приложения в обем
от 9 страници. В разработката са представени 41 фигури и 22 таблици.
Списъкът на литературните източници се състои от 58 заглавия, от които
30 на кирилица, 13 на латиница и 15 интернет адреса. Използваната
българска литература, в т.ч. нормативните актове, се отличават с
актуалност, а чуждестранните източници разширяват обхвата на
изследването. В структурно отношение дисертационният труд съдържа
въведение, изложение в три глави, заключение, приложения и
библиография.
Посочените параметри на дисертационния труд и неговият
съдържателен преглед дават основание да се счита, че той отговаря на
изискванията и има всички необходими елементи и качества на завършено
научно изследване.
II. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния
труд
Темата на дисертационния труд е избрана сполучливо. Актуалността
и практическата значимост на изследвания научен проблем са добре
аргументирани във въведението, което дава възможност за точно
определяне на обекта и предмета на изследването. В тази връзка е
представена изследователската теза, която показва намеренията на автора.
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Ясно формулираната теза дава възможност за точното определяне на целта
на разработката - да се изследва процеса на фискална децентрализация
като инструмент за ефективно бюджетно управление на общините в
страната в условията на членство в ЕС и тенденция на изчерпване
капацитета за генериране на местни приходи при засилващи се регионални
и междуобщински дисбаланси.
Концептуалната рамка на изследването е логична и добре
реализирана в рамките на три глави. Всяка глава завършва с важните
междинни изводи и констатации като информационен вход за последващо
изложение, а заключението обобщава постигането на водещата цел.
Езикът и стилът, демонстрирани в дисертацията са научни,
използваният инструментариум е сполучлив. От богатият набор таблици и
фигури може да се направи извода за задълбоченост на изследването,
прецизност и аргументираност на анализа на данните и резултатите.
Дефинираните цел и задачи са постигнати.
Подготвеният във връзка със защитата автореферат представя ясно и
кратко съдържанието на структурните части на дисертационния труд.
Пълното и точно проследяване на логиката в изследването завършва със
справка за приносите на докторанта, списък на публикациите и декларация
за оригиналност.
Докторантът представя четири самостоятелни публикации - две
статии и два доклада, публикувани у нас. Те са пряко свързани с темата на
дисертационния труд и представят основни резултати от изследването.
Ш.Няучни и научно-приложни приноси на дисертационния труд.
Предлаганият дисертационен труд съдържа нови научни идеи и
резултати с характер на приноси в избраната тематична насоченост.
Представената в автореферата справка за приносите до голяма степен
отразява коректно основните постижения на докторанта в рамките на
цялостното изследване. Може да се приеме, че приносите с научен и
научно-приложен характер са изведени на базата на теоретикометодологическия и емпиричния анализ на конкретния обект на
изследване - общините в
България, както и от резултатите от
представителното анкетно проучване по въпроси на фискалната
децентрализация към началото на програмния период 2014-2020 г..
Формулираните приноси са логично следствие от постигната цел,
изпълнени задачи и потвърдена изследователска теза. Приносите са
коректно заявени и доказуеми от съдържанието на дисертационния труд.
IV. Критични бележки н препоръки
В дисертационния труд са постигнати добри научни и практикоприложни резултати. Позволявам си към докторанта несъществени
формални бележки. Първата е свързана с основните препоръки и
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възможните мерки за подкрепа на фискалната децентрализация в България
по мненията на общините, които са представени общо или по определен
ред. Считам, че е целесъобразно да се групират по избрани критерии за да
очертаят направленията за усъвършенстване на този процес и на местното
самоуправление. Второ, независимо, че има изводи и препоръки към всяка
структурна част на изложението е удачно в заключението да се отдели
повече място на синтезирани основни изводи, които представляват
успешно подбрани и значими резултати от завършеното изследване. На
тази база следва да се формулират и групират препоръките, разписани в
трите основни дисертационни глави, тъй като те имат голямо значение за
практиката.
Отправените бележки не са съществени, могат да се приемат за
естествени, препоръчителни и преодолими, защото не намаляват
значимостта и резултатите на представения дисертационен труд.
По съдържанието нямам въпроси, но като препоръка мога да
предложа на докторанта в кратък период да реализира декларираните в
автореферата насоки за бъдеща изследователска работа и да предложи
нови научнообосновани решения за бюджетното управление на общините.
V. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение.
Дисертационният труд на тема „Бюджетно управление на общините
в Република България" с автор Пламен Петров представлява задълбочено и
самостоятелно научно изследване в което се показва неговата литературна
осведоменост, методологическа подготвеност и аналитични способности
на изследовател. Получените и публикувани научно-приложни резултати
са актуални и представляват интерес за научната и обществената практика.
Въз основа на изложените по-горе факти и обобщената положителна
оценка на дисертационния труд се формира заключението, че докторант
Пламен Станиславов Петров отговаря на всички изисквания по
установените критерии. Затова убедено предлагам на уважаемите членове
на Научното жури да му бъде присъдена образователната и научна степен
"доктор" по научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка (финанси)".
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