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справяне с нея“ 

Научен ръководител: проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра Европеистика 

Становището е разработено от проф. д-р Ингрид  Шикова в съответствие със заповед РД-

38-139/16.03.2016г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за утвърждаване на научно 

жури 

 

1. Важност и актуалност на изследвания проблем  

Едва ли е необходимо да се обосновава важността и актуалността на изследвания 

проблем. Прочитът на дисертационния  труд не оставя съмнения в това отношение. 

Кризата в нейните различни проявления е и ще бъде във фокуса на изследователския 

интерес. Сложността на кризата и на нейните проявления предполагат не само 

изследвания от различни аналитични ъгли, но и от специалисти с различен професионален 

профил. Дисертацията на Георги Георгиев е доказателство за това, че  кризата успешно 

може и трябва да бъде анализирана не само от гледна точка на „чистите“ икономисти. 
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Принос за нейното задълбочено анализиране могат да дадат изследванията на  историци, 

социолози, политолози, европеисти. Прочитът на докторската дисертация потвърждава 

това твърдение и още веднъж доказва, че  европейските изследвания изискват наличието 

на  комплексни, задълбочени и системни знания  в различни области. 

Едновременно с това трябва да се отчете и фактът, че въпреки наличието на 

публикации, анализиращи кризата, дисертацията дава един интересен и по-различен  

научен поглед към тази тематика. Следва да се подчертае, че докторантът посрещна с 

необходимата сериозност и задълбоченост осъществяването на това изследване, което 

безспорно изискваше придобиване на много допълнителни знания и умения. Мисля, че 

прочитът на предложения труд ни оставя без съмнения, че в него са анализирани важни, 

актуални и подходящи за докторантско изследване, въпроси.  

2. Структура и съдържание на дисертационния труд 

Дисертационният труд на Георги Георгиев е в общ обем от 200 страници и включва 

увод, три  глави, заключение, библиография. 

Изследователският проблем е изчерпателно аргументиран в увода на дисертационния 

труд. Формулирани са както общата цел така и редица конкретни задачи, които си поставя 

авторът. Дисертационният труд цели да изложи една ясна историческа картина на 

възникването на кризата, да проучи и систематизира механизмите на проникване на 

заразата в страните от еврозоната, да анализира опитите за справянето с нея. Авторът 

решава  и редица конкретни изследователски задачи, които подробно са изложени в увода. 

Няма да бъде пресилено, ако се каже, че темата за кризата е необятна, поради, което 

авторът поставя в увода ограниченията на изследването с цел неговото по-добро 

фокусиране. 

В първа глава „Кризата като криза на инструментите и техниките за размяна и нуждата 

от исторически и антропологически подходи за разбирането й”  е направен преглед на 

академичната литература, изяснени са теоретичните основи на дисертацията, използвания  

метод, изворовата база, научното поле. Анализирана е кризата на инструментите и 
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техниките за размяна и е обоснована необходимостта от исторически и антропологически 

подходи за разбирането й.  

Във втората глава „ Кризата на ипотечните деривати в САЩ и дълговите кризи в 

Европа“  докторантът решава една от основните цели на дисертацията – да бъде очертана 

ясна историческа картина на възникването на кризата в САЩ и разпространението на 

заразата в европейските страни. Специално внимание авторът обръща на гръцкия случай, 

който е особено важен от гледна точка на анализа на стратегиите за справяне с кризата.  

В третата глава „Институционалната реакция на кризата и институционалните 

стратегии за справяне с нея“ е направен анализ, построен върху тримесечните доклади от 

серията „Юроеъриа куотърли рипорт“ – официалните доклади на Европейската комисия за 

състоянието на еврозоната, чрез които се разкрива хронологията на институционалните 

реакции и изграждането на стратегии за справяне с кризата.  Това е главата, която 

съдържа основните приносни елементи на дисертацията. Анализът показва не само 

задълбочения прочит на разглежданите документи, но и критичното отношение и 

излагането на обосновано авторово мнение.  

Заключението произтича логично от направените авторови анализи и обобщения. 

3. Оценка и приноси на дисертационния труд  

Дисертационният труд напълно отговаря на законовите изисквания – той е 

свидетелство, че авторът притежава задълбочени познания по темата,  познава теорията и 

академичната литература в изследваната област  и демонстрира висока способност за 

самостоятелно научно изследване. Дисертацията съдържа оригинални приносни моменти. 

Преди да се даде оценка на този труд  е важно да се има предвид следното: да се пише 

по тази тема е като да се стреля по непрекъснато движеща се цел. Това понякога 

обезкуражава, особено когато става дума за историк. Като научен ръководител бих искала 

да подчертая, че докторантът се справи успешно с това предизвикателство, както и с 

редица други  от рода на необходимостта да навлезе в сфери, които първоначално му бяха 

недостатъчно познати. За това му помогнаха изследователското любопитство и желанието 

наистина да подготови смислен дисертационен труд, както и  гладът за четене и вникване 
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в проблемите, които изследва. Това, с което се справи докторdнтът е, че бидейки историк 

и търсейки исторически корени и изворов материал, успя да приложи интердисциплиран 

подход към анализираните проблеми.  

Трудът недвусмислено показва уменията на докторанта  да анализира, да прави 

аргументирани заключения и да предлага теоретични обобщения. Дори и да не споделям 

някои от авторовите становища, оценявам високо  това, което често липсва в много 

дисертации, а именно   наличието и отстояването на собствено обосновано авторово 

мнение. 

Тази дисертация се характеризира с авторов език и стил, които трудно могат да бъдат 

квалифицирани като традиционни. Това придава на дисертацията особен привкус на 

философско и в някои случаи на литературно произведение. Вероятно този език и стил не 

би се възприел еднозначно от всички читатели и оценители на труда. От друга страна, 

именно той придава нещо типично и характерно, което отличава тази дисертация. 

Въпреки, че понякога дългите изречения и вметнатите фрази са трудни да възприемане, 

дисертацията се чете с интерес и буди размисли. Възможни са още редакционни усилия в 

тази насока без да се накърнява собствения стил на автора. Библиографията е  

изчерпателна, цитиранията са коректни. 

Приносните елементи на дисертация са отразени в автореферата. Докторантът постига 

целта да изложи една ясна историческа картина на възникването на кризата, да проучи и 

систематизира механизмите на проникване на заразата в страните от еврозоната, да 

анализира опитите за справянето с нея. По мое мнение, основният принос в дисертацията 

може да се търси преди всичко в пространния анализ на стратегическите документи на 

Европейската комисия и авторовата критика на стратегиите. Приносен елемент има и в 

анализа на агенциите за кредитен рейтинг и изведените от този анализ препоръки. Макар 

и млад изследовател, авторът има вкус към теоретичните разсъждения и критики – като 

пример може да бъде посочена авторовата критика на теорията за оптималните валутни 

зони. Както вече беше посочено по–горе, дисертацията дава един интересен и по-различен  

научен поглед към тематиката за кризата, нейните корени, проявления и стратегиите за 

справянето с тях. 
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4.Публикации  

Докторант Георгиев  има четири   научни публикации по темата. Статиите са 

публикувани в рецензирани издания на Софийския университет. Две от статиите са 

публикувани в том първи и том трети на Докторантските сборници „Традиции и 

новаторство, традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните 

науки“ на Софийския университет.  Статиите са както с практическа насоченост: 

напр.„Агенциите за кредитен рейтинг: олигополът на големите три („big three“) и корените 

на финансовата криза“, така и  в сферата на теорията: напр. „Съществуват ли оптимални 

валутни зони: към интердисциплинарна критика на теорията на Робърт Мъндел“ или 

„Гръцката криза: етичен проблем в една статия на Караянис и Кондеас“. 

5.Бележки и препоръки 

Към всеки дисертационен труд на млад изследовател е възможно да бъдат 

отправени бележки и да бъдат дадени препоръки както за усъвършенстване на самия труд, 

така и за неговите бъдещи изследователски търсения. Моите бележки са насочени 

предимно към стила на автора, над който смятам, че трябва да поработи в бъдеще. Бих 

препоръчала повече стегнатост, яснота, целенасоченост и по-малко „лирически 

отклонения“ и многословие. Това би направило текстовете по-четивни, по-ясни и по-

концентрирани върху същността на изследвания въпрос. Склонността да се включват 

разсъждения, които макар и интересни сами по себе си, до известна степен отклоняват 

вниманието в друга посока и допринасят за загубата на фокуса към същността на 

изследването, е добре да бъде преодоляна в бъдеще.  

6. Заключение 

Дисертационният труд на Георги Георгиев е компетентно и завършено изследване, 

основано на отличното познаване на академичните дискусии и на конкретните проблеми. 

То е осъществено добросъвестно и задълбочено. Дисертационният труд   показва 

отличната  научна осведоменост и високата информационна култура на  докторанта и 
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отговаря на изискванията за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. Въз 

основа на цялостната положителна оценка, посочените достойнства и научните приноси 

на дисертационния труд  подкрепям присъждането на образователна и научна степен 

“доктор” на Георги Денчев Георгиев. 

 

30 март  2016г.        проф. д-р Ингрид Шикова 


