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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
  

Дисертационният труд разглежда актуални и много дискутабилни въпроси , които  все 
още не са намерили решение в рамките на новата законодателна уредба. Динамиката 
на промените по отношение на финансиране на средното образование  все още няма 
устойчивост и това създава среда за небалансираност при финансовите потоци и 
неравнопоставеност на отделните учебни заведения , без да се  отчитат спецификите 
им. 
Дисертационният труд е насочен към намиране на ново адаптивно решение относно 
приложими модели за финансиране на средното образование, с възможности за 
отчитане на определени специфични характеристики. Представен е алтернативен 
модел за финансова подкрепа, който осигурява флексибилност и значителна 
автономност на ръководствата на отделните училища, така че да се гарантира 
възможност за пренасочване на финансови средства, в зависимост от потребностите. 
Моделът е апробиран в 5 училища и резултатите доказват ефективността му. 
Дисертационният труд е със структура от три глави, заключение и списък от ползвана 
литература 
Докторантът показва висока степен на компетентност и познание на изследвания 
проблем. Използването на различни литературни източници показва умение да 
анализира теоретични концепции и практически подходи, да систематизира и 
анализира идеи и визии, както и да очертава  виждане за бъдещи изследвания  
В работата е обоснована необходимостта от структуриране на нов модел на 
финансиране. 
Дефинирани са общите цели на дисертацията; обектът и предметът на изследването. 
Очертан е обхватът на изследването и ползвания инструментариум. 
Структурата на работата е съобразена с поставените цели и защитаваната теза. 
В заключението са обобщени получените от докторанта резултати. 
В авторефератът се представени адекватно частите на дисертационния труд. 
Докторантът има 8 публикации по представената тематика. 
 
2. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА ДОКТОРАНТА 



 
В процеса на работа авторът постига  теоретико и практическо - приложни 
резултати : 

 Формулирането на обобщени изводи и очертаването на насоки 

за бъдеща работа в проблемната област. 

 Подготвени са практически указания, материали и форми за 

обучение на директори в български училища. 

 Разработени и анализирани са препоръчителни механизми и 

схеми, насочени към ефективното  развитие на 

образователната система. 

 Разработен  и апробиран е нов модел за разпределение на 
финансовите ресурси, 

 
Приемам приносите на докторанта.  
 
3     БЕЛЕЖКИ КЪМ ДОКТОРАНТА : 
1. Някои от приносите се нуждаят от прецизиране 
2. В отделните части на работата са направени обосновани изводи, част от които  
също биха могли да се използват в практиката и евентуално апробирани. 
 
Тези бележки не оказват влияние върху общата ми положителна оценка относно 
работата на докторанта. 

 
4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Представеното до тук ми дава основание да считам ,че дисертационният труд 
отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ и 
Правилника към него . 
Предлагам на академичното жури да присъди на Йоана Минова образователната и 
научна степен „Доктор“ в професионално направление „Икономика“ ( Икономика и 
управление на отрасли - образование, наука и иновации)  
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