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!.Общо представяне на дисертационния труд: 
Предмет на дисертационния труд са инструментите за ефективно и рационално 

управление на средствата предоставени от Европейския съюз. В процеса на 
изследването е извършено систематизирано представяне на финансово-бюджетните 
аспекти на европейското финансиране, в качеството му на структурен елемент на 
финансовата система на ЕС. Анализът на европейското финансиране, усвоено на 
територията на България, е основа за оценка на неговата ефективност. Авторът 
извършва емпирично изследване, чрез което очертава възможностите за 
усъвършенстване на дейностите по управление на европейското финансиране. 

Дисертационният труд е в обем от 260 стандартни страници, от които 250 
основен текст. В структурно отношение съдържанието е систематизирано в три глави, 
въведение, заключение, библиография и приложения. Съдържанието се допълва с 25 
таблици и 90 фигури, които подобряват качеството на научния труд. 

Библиографията съдържа 144 източника, включващи текстове на български и 
английски език от печатни и интернет издания. 

Приложенията са 4 на брой, които съдържат анкетна карта за изследване на 
ефективността на европейското финансиране в България; представена в табличен вид 
финансовата рамка за периода 2007-2013 г и периода 2014-2020 г; както и 
разпределение на европейското финансиране между отделните страни-членки. Те са 
прецизно подбрани за попълване съдържанието на основния текст с емпиричен 
материал. 
II. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд: 

България е част от европейската общност, както в икономически, така и в 
социален аспект. Чрез системата на финансиране се подпомагат интеграционните 
процеси протичащи между страните-членки, с цел намаляване на неравенството между 
тях. Проблемите свързани с неговото управление придобиват по-голяма тежест в 
условията на динамична социално-икономическа конюнктура. 



Основната цел на изследването е ясно формулирана и обвързва значимостта и 
въздействието на европейското финансиране през първия програмен период и 
възможностите за оптимизиране на ефективността на финансирането през новия 
програмен период. На база извършен емпиричен анализ са изведени значимите нагласи 
на българските бенефициенти към европейското финансиране и да се открият силните 
и слаби страни в процеса, като се откроят възможностите и заплахите. Представените 
изследователски задачи са конкретни и решени в своята последователност водят до 
постигане на поставената цел. 

Методичните подходи и модели използвани в настоящото изследване са 
правилно подбрани, съответстват на поставената цел и позволяват да се изпълнят 
изследователските задачи. Получените крайни резултати се основават на 
инструментите на анкетното проучване и SWOT анализ. В обхвата на изследването се 
включва анализ и синтез на теоретичните и финансово-бюджетни аспекти на 
европейското финансиране; емпирично изследване на финансовото управление на 
оперативните програми в България за периода 2007-2013 г.; както и систематизиране на 
основните приоритети през настоящия програмен период. 

Структурата на дисертационния труд е логична и добре балансирана, което дава 
възможност на автора да представи същността на европейското финансиране и 
неговото влияние върху икономическите и социални процеси в България. На база 
извършено анкетно проучване на бенефициентите по оперативни програми са разкрити 
възможностите за усъвършенстване на управлението на европейското финансиране. 

В първа глава научното изследване на добро теоретично ниво са представени 
финансово-бюджетните аспекти на европейското финансиране, като елемент от 
финансовата система на ЕС и инструментите, чрез които функционира. Извършен е 
анализ на стратегическите европейски и национални цели в контекста на европейското 
финансиране. 

Във втора глава е анализирано влиянието на европейското финансиране върху 
икономическото развитие на България. Авторът оценява ефективността на усвояване на 
европейските средства по оперативни програми, базиран на данни за бенефициентите и 
икономическото развитие в отделните български региони. 

В трета глава е представена оценка на ефективността на европейското 
финансиране в България. Резултатите, до които достига авторът, се основават върху 
разработване, провеждане и анализ на анкетно проучване сред бенефициентите на 
европейски средства. Чрез събраните данни и тяхната интерпретация се аргументират 
възможности за повишаване ефективността на управление на европейското 
финансиране. 

Авторефератът е в обем от 42 стр. и представя пълно и точно съдържанието на 
дисертационния труд. Езикът на автора е в съответствие с изискванията за 
структуриране и представяне на научен текст. 

III. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 
Представените приноси в дисертационния труд се характеризират с яснота и 

прецизна обоснованост. Те включват, както такива които могат да се разглеждат в 
чисто теоретичен аспект, така и други с добре изразена приложна насоченост. Към 
първата група се причислява оригиналната дефиниция формулирана от автора на 



понятието „европейско финансиране", както и разработената класификация на 
основните инструменти на европейско финансиране. Те са резултат от задълбочено 
многоаспектно проучване на проблематиката в контекста на нормативната уредба и 
нейното приложение. 

Научно-приложните приноси в дисертационния труд се свързват с извършения 
сравнителен анализ на приоритетите през двата програмни периода и на тази база е 
оценено финансовото управление на договорените, отпуснати и реално усвоени 
средства по линия на оперативните програми в отделните планови региона на България. 
Авторът доказва влиянието на европейското финансиране върху националната 
икономика и проследява логическата връзка между усвоените средства и достигнатото 
равнище на икономическо развитие на отделните региони. 

Задълбоченото анкетно проучване е основа за аргументиране на основните 
проблеми при кандидатстване, усвояване и управление на европейските средства. 
Направени са препоръки за повишаване на ефективността на управление, въз основа на 
извършен SWOT анализ. 

IV. Въпроси към дисертационния труд 
Дисертационният труд е резултат на задълбочено проучване на анализираната 

проблематика. Доказателство за това са научните публикации свързани с темата общо 5 
на брой, от които 1 студия. 1 статии, 3 доклада от конференции с международно 
участие. Въпроси към дисертационния труд: 

1. Как оценявате въвеждане на електронна система на отчитане на проектите и 
нейното отражение върху административния капацитет? 

2. Кои от изброените в анкетните карти в т. 5 области, считате за приоритетни в 
национален мащаб и защо? 
V. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение 

Представеният от Галя Павлова Георгиева дисертационен труд е оригинално и 
завършено научно изследване върху ефективността на европейското финансиране в 
България. Като се вземат в предвид добре обоснованите теоретични и методологични 
подходи, задълбочения анализ, ясно формулираните резултати и конкретните 
предложения считам, че представения дисертационен труд отговаря на изискванията на 
ЗРАСРБ и Правилника на СА „Д. А. Ценов" за неговото приложение, което ми дава 
основание да го оценя ПОЛОЖИТЕЛНО. 

Позволявам си да предложа на почитаемото научно жури също да гласува 
положително и да присъди на Галя Павлова Георгиева образователна и научна 
степен „доктор" по научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и 
застраховка (Финанси)". 

Дата:26.10.2017 г. 
Гр. Пловдив 


