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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Съвременната държава, функционираща в динамична и често 

непредсказуема обществено-икономическа среда, повлияна от глобализационните 

процеси, е изправена пред редица предизвикателства и изпитания. Все по-често в 

публичното пространство корупционните практики на съвременното 

демократично общество са обект на дискусии. Нещо повече, понятието 

“корупция” се превръща в ежедневно съпътстващ ни феномен, с който се 

сблъскваме на всички нива в публичния сектор, с най-голяма осезаемост на ниво 

местна власт, която е най-близо до гражданите на която и да е община.  

В търсенето на отговор за причините за този феномен, обсебил обществено-

икономическия ни живот, е представеният дисертационен труд, в който 

насочеността на научните търсения на автора са ориентирани към аргументация, 

свързана с намирането на нови и приспособяването на съществуващите подходи 

за превенция и борба с корупцията.  

Нещо повече, стремежът е към създаването на съвременни интегрирани 

подходи за рационалност на дейността на Центъра за превенция и 

противодействие на корупцията и организираната престъпност, като под 

внимание се има  и ниската степен на разработеност на проблема. Не се откриват 



комплексни научнометодически и научнопрактически изследвания и анализи по 

темата, които в изследваната област са ограничени и недостатъчни. В 

съответствие с това  и дискусионният характер на изследваните проблеми 

определят актуалността на темата на  дисертационния труд. С него по безспорен 

начин се запълва празнотата в научното познание за повишаване на 

ефективността на действията за успешна превенция и борба с корупцията в 

публичния сектор и по-конкретно на ниво местна власт. 

Неоспоримата актуалност и възможните решения на проблематиката в 

дисертационния труд са защитими в обем от 226 страници, от които основен 

текст – 183 страници. Точно и  ясно са формулирани целите на научните 

търсения на докторанта. Конкретизирани са научноизследователските задачи, 

обосновани са предметът, обектът, обхватът на научното изследване.  

Методите, инструментариумът и средствата за постигане на целите и 

решаването на научноизследователските задачи по подходящ начин са 

подбрани и използвани, които са в подкрепа на авторовата теза. Съобразно това 

е структуриран дисертационният труд, коректно е използвана подходяща за 

целите на изследването специализирана литература и нормативна уредба (169 

литературни източника на български, английски, френски, руски и италиански 

език, сред които нормативни актове, монографии, студии, статии, интернет 

сайтове).  

Резултатите от научните изследвания и анализи на докторанта публично 

са оповестени в приложените 8 (осем)  публикации, имащи пряка връзка с 

темата на дисертационния труд. Установени са 4 цитирания в трудове на други 

автори, 2 от които в чуждестранни издания. 

На научната общност е представен дисертационен труд,  отличаващ се  с 

яснота и логика на изследванията, с аналитичен научноизследователски  стил на 

изложение. Предложени са научни решения с практико-приложен характер за 

превенцията и борбата с корупцията в местната власт. Конкретиката на 

аналитико-изследователската работа в дисертационния труд по неоспорим начин 

доказват приносите на докторанта към обогатяване на теорията и 



усъвършенстване на практиката за ефективна дейност за превенция на 

корупцията. В подкрепа на това е съответствието на темата на дисертационния 

труд със съдържанието на същия. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Дисертационният труд се отличава със своята завършеност и постигане на 

целите на изследването, в потвърждение на което са получените научни и научно-

приложни резултати и приносни моменти, обособени както следва: 

2.1. Научни резултати 

2.1.1. Доразвита е теорията за управление на превенцията на корупцията на 

основата на систематизирането на теоретичните разработки и добри практики. 

2.1.2. Създадена е концептуална рамка за ефективно функционираща 

система за превенция на корупцията на основата на универсално приложим 

методически и систематичен подход. 

2.2. Научно-приложни резултати: 

2.2.1. Дефинирани  са оригинални сигнални индикатори за потенциални 

корупционни прояви, подпомагащи превенцията на корупцията. 

2.2.2. Предложени са и са адаптирани съвременни подходи и стандарти за 

рационализиране на решенията за превенция на корупцията посредством 

приложимостта на БОРКОР.  

2.2.3. Създадена е визуална тристълбова концепция за повишаване на 

ефективността от дейността на ЦППКОП на основата на „философията на 

обществената потребност”. 

2.2.4. Аргументирана е и е защитима  необходимостта и полезността от 

приложение на политиките, практиките и мерките за създаване на новия Закон за 

превенция на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

Дисертационният труд и публикациите по него са самостоятелно научно 

изследване. Постигнатите научни и научно-приложни резултати и приноси са 

лично дело на докторанта и се явяват база за по-нататъшни  изследвания в 

областта на  данъчното облагане. 

3. Критични бележки 



Към изследванията в дисертационния труд могат да се отправят някои 

бележки с характер на препоръки: 

- препоръчително е по-фокусирано конкретизиране на 

научноизследователските задачи, които в посочения вид затрудняват тяхната 

възприемчивост и резултатност; 

- целесъобразно е по-ясно и точно дефиниране на времевия обхват на 

дисертационния труд; 

- допуснати са правописни и редакционни грешки в отделни текстове. 

Посочените бележки носят или дискусионен, или технически характер и не 

намаляват стойността на резултатите и приносите, постигнати от докторанта. 

Препоръчително е постигнатите научни и научно-приложни резултати и приноси 

в дисертационния труд, по възможност да станат достояние на заинтересуваните 

структури и органи на ниво местна власт, чиято рационалност е в подкрепа на 

ефективна политика за превенция и борба с корупцията.  

4. Заключение 

Дисертационният труд, разработен от докторанта Нели Василева, е 

завършен труд, с постигнати значими за теорията и практиката научни и научно-

приложни резултати и приноси. Същият е в съответствие с изискванията на 

ЗРАСРБ и  Правилника за неговото приложение, както и с нормативната 

регламентираща база на ВСУ “Черноризец Храбър” за придобиване на 

образователна и научна степен “доктор”.  

 Достойнствата на дисертационния труд, общата научна  и практическа 

дейност на докторанта,   са основание за положителната ми оценка. С убеденост 

препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да присъди на Нели 

Василева образователната и научна степен „доктор” в област на висшето 

образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално 

направление 3.7. “Администрация и управление” ,докторска програма 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство” 

     Член на научното жури:  

       проф. д.н.  Севдалина Димитрова 18.04.2018 год. 


