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Настоящият дисертационен труд е посветен на един 
актуален проблем, характерен за развитието на българското 
общество  през  последните  години.  Научната област, към  която 
е насочен  изследователският  интерес  на  Галина Стоянова е 
обект на противоречиви интерпретации  и се проявява на 
различни институционални  нива. Това  е  проблематика, която  е  
сложна за анализ, доколкото изисква  комплексен подход и 
поради своята специфика трудно се поддава  на  обобщение. 

Дисертационният труд е балансирано структуриран и се 
състои от увод, четири глави, заключение, приложения и 
библиография. 

 От логическа гледна точка изследователската работа е  
осъществена  по  начин, чрез който максимално да бъде 
обхваната и представена проучваната материя .  



Още в  увода  проличава добра организираност на текста, 
въвеждане  на  определена  гледна точка, която присъства в хода 
на изложението. Избраната конфигурация е един от силните 
акценти на дисертацията и образува не само основен смислов 
център, но съдържа и значителен евристичен потенциал.  

Галина Стоянова  демонстрира  необходимия 
изследователски потенциал, което  позволява  да  проникне в 
един неизследван достатъчно и сложен за улавяне сектор на  
институционални  взаимоотношения.  Тя показва компетентно 
владеене на теоретичния и емпиричен инструментариум, както и 
детайлно познаване на съществуващата в тази област научна 
литература.  

Прави впечатление  умението да се трансформират 
теоретичните концепции в емпирична изследователска стратегия. 

Последователно се разглеждат ключовите понятия и 
проблемните полета, които конституират  теоретичната рамка на 
одита в българското общество.   

Одитът е изследван и анализиран като неразделна част от 
управлението на дадена  фирма или организация.  Той се 
разглежда като специфична професионална дейност, която 
организира и поддържа диалог между отделни  групи и 
обществото, от една страна, и неговите институции, от друга.   

Теоретичният материал  е  ситуиран  така, че  защитава 
едно цялостно  теоретично  и  методологическо  виждане. 
Същевременно, това е систематичен опит за създаване на строги 
концептуални рамки.  

Като  част  от  публичната  администрация Галина 
Стоянова  има  пряк поглед върху проблема с одита на средствата 
от ЕС, одитния процес и ефектите от него. Тя  изследва  по какъв 



начин одитните дейности при управление на евросредствата, 

въздействат за постигане на ефикасност и ефективност при 

тяхното усвояване, какви са реалните  резултати от 

усвояването на средствата от ЕС през двата изследвани 

периода за българското общество като цяло, какви проблеми и 

проблемни полета се разкриват през изследвания период и какви 

препоръки/решения следва да се направят за усъвършенстване на 

социалната практика по одита и цялостното управление и 

контрол на средствата от ЕС за ефективното им усвояване в 
новия период.  

  Галина Стоянова успява  да проникне в механизмите на 
един недостатъчно изследван и труден  за улавяне сектор на 
бюрократичния апарат.  Тя   определено  компетентно владее и 
детайлно познава съществуващата в тази област научна 
литература.   

Научната продукция и дейността на дисертанта се 
отличават със системност и методичност; със собствен стил на 
написаните текстове; с обосновани изводи; с аргуменирано 
защитени авторски тези. 

Прецизност, организираност, дисциплинираност  - така 
най-общо  мога  да  определя  работата  на  Галина Стоянова. 
Тези  й  качества, както и усилената работа  доведоха до 
предсрочно завършване на нейната дисертация на необходимото 
научно равнище. Това ми дава основание да препоръчам на 
уважаемото Научно жури да присъди на Галина Димитрова 
Стоянова образователната и научна степен „доктор”. 
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