
СТАНОВИЩЕ 
от  

доц. д-р Здравка Димитрова Тонева 
 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор” по научна специалност „социология” шифър 
05.11.01. 

Основание за предоставяне на становището: участие в състава на Научно 
жури по  защита на дисертационен труд, съгласно Заповед №1578 
от 28.06.2016 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 
Благоевград 

Тема на дисертационния труд: „Социологическа концептуализация на 
одита на средствата от Европейския съюз и неговите социални 
ефекти” 

 
I. Информация за дисертанта 
Галина Димитрова Стоянова е зачислена като докторант през 2014 г. 

със Заповед № 99/27.01.2014 г. по докторска програма към Философския 
факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград. 

Обучението е осъществено през период 27.01.2014 г. до 28.06.2016 г. 
Докторантката има две бакалавърски степени – „бакалавър по 

икономика” и „бакалавър-икономист”. И двете степени са придобити в 
УНСС, София съответно през 2003 г. и 2004 г. В същия университет тя 
придобива и ОКС „магистър по икономика” през 2006 г.  

Галина Стоянова има и пет сертификата за завършена допълнителна 
квалификация, единият от които е издаден през 2007 г. от Института по 
публична администрация в Дъблин, Ирландия.  
 Докторантката има и седем участия в обучения по одитиране в 
страната и в чужбина и три участия с доклад на международни 
конференции и семинари. 

Галина Стоянова има успешно кариерно развитие в структурите на 
държавната администрация, като от 2005 г. и до момента тя израства от 
експерт до държавен одитор. 

 
II. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
Представеният за защита дисертационен труд е в обем 248 страници 

и е структуриран в увод, четири глави, заключение и приложения. 
Използваната литература наброява 177 източници на кирилица и 29 на 
латиница. Използвани са и 82 броя документи. Приетата структура следва 
класическата схема и се характеризира с последователност и логичен ход 
на анализа.  

Целта е формулирана прецизно и точно. Произтичащите от 
поставената цел задачи са предпоставка за реализация на 



мултидисциплинарен подход, ясно проследим в дисертационния труд. 
Изследователската теза, в която докторантката подчертава, че 
„коригиращите въздействия на одита в управленския процес разрешават 
проблеми и увеличават положителните резултати (ефекти) при 
усвояването на средствата от ЕС, за сметка на отрицателните” е 
аргументирано защитена и не оставя никакви съмнения за неточност. 

Актуалността на предложения дисертационен труд не подлежи на 
дискусия. Нещо повече – може само да се съжалява, че той не се появи 
преди поне пет години. 

 
III. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 
Възприетият мултидисциплинарен подход логично води 

докторантката към изследване и съпоставяне едновременно както на 
собствено одитните проблеми, така и към тяхната проекция в социалната 
практика, разкривайки положителните и отрицателните им ефекти. Това е 
направено както от теоретична, така и от практико-приложна гледна точка. 
Използвайки историзма в развитието на одита, докторантката извършва 
успешно прехвърляне на мостове между миналото и настоящето. 

Изведени са правните основи на одита и необходимостта от 
одитирането за защита на държавния финансов интерес. Разкрити и 
обосновано представени са субектите на управление на одита на 
средствата от ЕС, мястото и ролята на одитиращия и сертифициращия 
органи. 

Висока оценка заслужава сполучливият опит и неговото 
познавателно значение за оценка на политиките на интеграция на България 
към ЕС. Този опит е подкрепен с необходимата визуализация, което го 
прави ясен и разбираем. 

За постигане на по-добър социален ефект от усвояването на 
средствата от ЕС докторантката провежда сравнителен анализ със страните 
от Централна и Източна Европа. Подобен анализ има сериозен практико-
приложен заряд и служи като база за извеждане на препоръки за 
управленски решения. 

Особено внимание и висока оценка заслужава и анализът, който 
Галина Стоянова прави на допуснатите грешки, пропуските и сериозните 
проблеми при използване на европейските средства у нас. Публичният 
характер на разкриване на проблемите й позволява да изведе ползите от 
тези средства за институционалното изграждане и за отделните 
направления в националното стопанство. 

Въз основа на високото ниво на квалификация и натрупан 
многогодишен опит в одита на европейски средства, докторантката 
формулира обосновани „препоръки за усъвършенстване на процеса на 
управление и контрол на средствата от ЕС през новия планов период 2014-
2020 г. 



Това, което според мен представлява несъмнен успешен опит е 
проведеното емпирично социологическо изследване. 

Преодоляването на съществуващите граници между одита и 
социологията, на практика означава разширяване и взаимно проникване на 
двата подхода, което обогатява социологията, която завоюва нови 
изследователски полета. В същото време проведеното ЕСИ обогатява 
теорията и практиката на одитиране като й осигурява още един аспект на 
анализа. 

 
IV. Оценка на научните и научно-приложните приноси 
Изведените от докторантката научни и научно-приложни приноси 

отразяват и се основават на направения аргументиран и сериозен анализ. 
Поради това те не могат да не бъдат приети. Нещо повече – докторантката 
в случая е проявила скромност по отношение на собствените си 
постижения. 

 
V. Оценка на публикациите по дисертацията 
Направени са пет публикации по дисертационния труд, едната от 

които е под печат. Публикациите отразяват развитието и реализациите на 
идеите и методологическите постановки на разработения труд. 

 
VI. Оценка на автореферата 
Авторефератът на дисертационния труд отразява прецизно и точно 

неговото съдържание. 
 
VII. Критични бележки и препоръки 
Дисертационният труд, по мое мнение, сам по себе си представлява 

теоретична и практико-приложна новост в изследователската практика на 
социологията у нас. Това дава основание да се въздържа от някакви 
значими критични бележки. 

Бих препоръчала на докторантката да продължи изследователската си 
работа, а защо не и да се опита да привлече интереса и на други 
изследователи в работата по социологически анализ и оценка на 
проблемите и ефектите при одита през новия програмен период. 

 
 
 
Заключение 
Извършената сериозна по обем и с високо качество изследователска 

работа, логическата последователност и аргументираност на изложението, 
защитената теза и изпълнените поставени цели и задачи, формулираните 
препоръки и това, което особено искам да подчертая – разкриването на 
ново изследователско поле за социологията ми дават основание без 



колебание и напълно убедено да препоръчам на уважаемото жури да 
гласува единодушно за присъждане на образователната и научна степен 
„доктор” на Галина Димитрова Стоянова по научна специалност 
Социология, шифър 05.11.05. 

Лично аз гласувам „за”. 
 
 

02.08.2016                                                         
София       доц. д-р Здравка Тонева 


