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на научната и образователна степен „доктор“  

Професионално направление: 3.8. Икономика и управление по отрасли 

на тема: 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИТЕ 

УЧИЛИЩА, В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА 

КАЧЕСТВО 

 

Представеният дисертационен труд разглежда изключително актуален 

проблем, свързан с финансирането на системата за висше образование въз 

основа на ефективното и качествено  обучение. Финансирането на 

системата на висше образование е обект на множество дискусии, 

перманентно обновяване на нормативната уредба, липса на устойчива 

политика у нас. 

I. Обща характеристика на дисертационния труд 

Представеният за оценка дисертационен труд е разработен в обем от 190 

стандартни страници. Структуриран е както следва: увод, основен текст, 

систематизиран в четири глави, заключение и използвана литература. В 

структурно отношение дисертационният труд е логически издържан. На 

лице е добър баланс между отделните части на дисертацията. 

Библиографската справка съдържа 86 източника на български и английски 

език. Разграничени са предмета и обекта на изследването. Целите и 

изследователските задачи за дефинирани ясно. Използвана е  система от 

методи и подходи , което дава възможност да се проведе задълбочено 

научно изследване по темата и да се аргументира основната теза на 

дисертационния труд. 
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В дисертационния труд са използвани количествени и качествени методи, 

релевантни на различните структурни нива, въз основа на които е 

организиран текстът. 

II. Оценка на съдържанието на дисертационния труд  

В първа глава на дисертационния труд задълбочено и изчерпателно са 

изследвани политиките и добрите практика в страни на Европейския съюз 

до 2020 г. в областта на финансиране на висшето образование. Основният 

акцент в изследването им е поставен върху ефективно прилаганите 

инструменти за финансиране на ВО в контекста на гарантиране на 

подобряване на качеството на образователната услуга и повишаване 

конкурентоспособността й. 

Разгледани са възможностите за внедряване на иновативни модели за 

финансиране на ВО. 

Втора глава е посветена на анализ на системата на финансиране на 

висшето образование в България. Изследвани нормативната рамка на 

системата на финансиране; елементи на влияние на институционалната 

среда. 

Трета глава е посветена на проблемите на качеството на ВО, 

предоставяната услуга, фактори на влияние; релации на качеството на ВО 

със системата на финансиране на сектора , възможни проблеми и пътища 

за оптимизация. 

Четвърта глава анализира възможните индикатори на въздействие;  

критерии и показатели за оценка, както и на основата на акумулираният 

обем информация  ( бюджетите и годишните отчетите на ВУ ) е изведен 

теоретичен модел за финансиране. Моделът е апробиран в конкретно ВУ, а 

на базата на екстраполация е представен възможен модел, приложим за 

цялата система, за постигане на оптимизация на процесите , насочени към 

подобряване  качеството и ефективността на предоставяните 

образователни услуги.  

III. Публикации по темата на дисертационния труд – 5 броя 
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бр.4, 2016 

4) Арабаджиева, М. & Вуцова, А., Методи на финансиране на висше 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на Мартина Сребкова Арабаджиева отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р.България и 

на Правилника за неговото приложение. Дисертационният труд носи 

белезите на комплексно, задълбочено и добросъвестно научно изследване 

на важен теоретичен и практико-приложен проблем. Темата е актуална, 

значима и дисертабилна. В хода на изследването са изпълнени поставените 

цели и задачи.  

Това ми дава основание да дам положителна оценка на обсъждания 

дисертационен труд и на Мартина Арабаджиева да бъде присъдена 

образователната и научна степен ДОКТОР по Професионално 

направление: 3.8. Икономика и управление по отрасли 

София         Подпис: 

23 април 2017          (проф. Албена Вуцова ) 

 


