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С Т А Н О В И Щ Е 

 
 

От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; 

Университет за национално и световно стопанство; 

Научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ по научна специалност в УНСС. 

 

Автор на дисертационния труд: Калина Лазарова Дурова 

Тема на дисертационния труд: Въздействие на фондовете на Европейския съюз 

върху икономиките на новите страни-членки от Централна и Източна 

Европа 

 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по 

защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 918/2.05.2019 на Ректора на 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград. 

 

1. Информация за дисертанта 

Дисертантката Калина Лазарова Дурова се е обучавала по докторска 

програма към катедра „Финанси и отчетност“ при Стопански факултет на 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград по научна специалност 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ съгласно Заповед № 

33/06.01.2016 г., издадена от ЮЗУ „Неофит Рилски.  Обучението е осъществено в 

редовна форма със срок от три години, считано от януари 2016 г.  

Калина Дурова е родена през март 1991 година. Тя е завършила средното си 

образование в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев”, гр. Благоевград, 

специалност „Икономика и мениджмънт”. След това продължава обучението си в 

специалност „Финанси“ като завършва и бакалавърска и магистърска степен в ЮЗУ 

“Неофит Рилски” – Благоевград, Стопански факултет.  

През януари 2016 г. е приета да се обучава в редовна форма  по докторска 

програма под научното ръководство на доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова. Тя е 

изпълнила успешно индивидуалния си план и дисертационният й труд е предложен за 

защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по 
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професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично 

обръщение, кредит и застраховка“. 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертационният труд е разработен в обем от 188  страници, от които  

същинското изследване е с обем 172 страници. Той съдържа въведение, три глави, 

заключение, списък на използваните източници и приложения. Дисертационният труд 

представлява едно завършено, логически обвързано и добре балансирано изследване.  

Темата на изследване е актуална предвид на наличните икономически различия 

между отделните държави в ЕС, както и икономическите различия между 

отделните региони, които следва да бъдат преодолени с оглед на запазването на 

стабилността и функционирането на ЕС като цяло.  

Дисертантката Дурова ясно разграничава в дисертационния си труд обекта и 

предмета на изследване. Според нея обект на изследване е политиката на ЕС за 

намаляването на икономическите различия, намиращи израз в различните нива на 

заетост, безработица, икономически растеж, неравенство и различно ниво на 

жизнен стандарт в отделните региони и държави. Предметът на дисертационния 

труд са ефикасността и ефективността на Кохезионната политика на ЕС.   

Целта на дисертациониня труд е също коректно формулирана, а именно да се 

направи теоретична характеристика и емпирична оценка на въздействието на 

Регионалната политика на ЕС върху икономиките на новите страни-членки на ЕС, 

присъединили се през 2004, 2007 и 2013 година.  

В увода на дисертационния труд е формулирана ясно тезата, която защитава 

дисертантката, а имено: „Кохезионната политика на ЕС еволюира от чисто 

преразпределителен механизъм, отразяващ предимно националните интереси на 

държавите-членки, до ефикасен общностен инструмент за регионално развитие и за 

икономическото и социално сближаване”.   

В глава първа „Икономическите различия и Кохезионната политика на 

Европейския съюз“ дисертантката изследва различията между регионите и 

държавите в Европейския съюз за периода 1995-2017 година. Представя целите, 
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инструментите и механизма на действие на Кохезионната политика като разглежда 

и двата програмни периода 2007-2013 г. и 2014-2020 година. 

В глава втора „Влияние на фондовете на ЕС върху икономиките на новите 

страни-членки от Централна и Източна Европа“ дисертантката анализира и 

систематизира наличните изследвания за ефектите на Кохезионната политика като 

ги групира по редица критерии. Представени са характеристиките и особеностите 

на фондовете на ЕС по държави за двата програмни периода 2007-2013 и 2014-2020г. 

В тази глава дисертантката  Дурова емпирично изследва въздействието на 

фондовете на ЕС върху краткосрочния икономически растеж, заетостта, 

безработицата и бедността в новите страни-членки на ЕС. 

Третата глава „Ефекти на фондовете на ЕС върху икономиката на 

България“е посветена на изследването на краткосрочните ефекти на фондовете на 

ЕС върху заетостта, безработицата, икономическия растеж в България. 

Дисертантката Дурова изследва и въздействието на усвояемостта на фондовете на 

ЕС върху естествената норма на безработица, нормата на трайна безработица, 

потенциалния БВП на България. Поставен е специален акцент и върху ефектите на 

фондовете на ЕС върху жизнения стандарт на населението в областите на 

страната.  

В заключението са систематизирани най-важните изводи, до които достига 

дисертантката Дурова в хода на извършения анализ, решаващ конкретните 

изследователски задачи. 

В дисертационния труд са използвани добросъвестно 129 източника на 

информация, от които 38 са на български език. Големият брой използвани източници 

показва добрата осведоменост на дисертантката за научните постижения в 

областта.  

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Като основни научни и научно-приложни приноси могат да се посочат 

следните: 

 Систематизиране на теоретичните и емпиричните изследвания на 

ефектите от Кохезионната политика върху икономическите различия в 

ЕС. 
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 Емпирична оценка на въздействието на фондовете на ЕС върху 

краткосрочния икономически растеж, заетостта и безработицата в 

новите страни-членки на ЕС. 

 Изследване на краткосрочните ефекти на фондовете на ЕС върху 

икономическия растеж, заетостта и безработицата в България чрез 

регресионен анализ. 

 Изследване на въздействието на фондовете на ЕС върху жизнения 

стандарт в областите в България 

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията 

Дисертантката е публикувала 8 статии в научни списания и има 3 доклада в 

научни конференции, публикувани в сборници от конференциите. Взела е участие и в 

написването на една монография. Представените публикации са  с високо качество и 

съдържат основни резултати от дисертационния труд. Дисертацията е апробирана 

в голяма степен, доказателство за което са множеството публикации, които като 

брой са над минималните национални изисквания. 

 

5. Оценка на автореферата 

Представеният автореферат от дисертантката Калина Дурова отразява 

важните и съществените моменти в дисертационния труд.  

 

6. Критични бележки, препоръки и въпроси 

На дисертантката Калина Дурова препоръчвам да продължи да задълбочава 

своите изследвания в областта на ефектите от усвояването на средствата по 

фондовете на ЕС и за следващия програмен период.  

 

7. Заключение 

Дисертационният труд на тема „Въздействие на фондовете на Европейския 

съюз върху икономиките на новите страни-членки от Централна и Източна Европа“ 

представлява едно завършено изследване с високо качество и научно-приложни 

приноси. Поради тази причина предлагам на научното жури да гласува за 



 5 

присъждането на образователната и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, 

кредит и застраховка“ на дисертантката Калина Дурова. 

 

17.05.2019г. 

Гр. София    Подпис: ……………………… 

 

 

 


