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СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова 

катедра „Финанси и отчетност”,  Стопански факултет,  

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

 
член на научно жури за публична защита на дисертационен труд 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 

„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка”,  

професионално направление 3.8. Икономика 

съгласно Заповед № 1345/04.05.2015 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - 

Благоевград 

 

Относно: представения за публична защита дисертационен труд на Ардиан 

Хусни Дурмиши, докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград, на тема: 

„Публичните финанси на Република Албания – от Западни Балкани до 

интеграция в Европейския съюз” 
 

 

I. Обобщени данни за дисертационния труд и образователната 

дейност на докторанта 
 

Ардиан Дурмиши е роден в Република Албания през 1973 г. Висшето си 

образование в ОКС „Бакалавър“ по специалност „Маркетинг“ и ОКС „Магистър“ по 

специалност „Стопанско управление“ е придобил в Стопански факултет на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ – Благоевград. В момента е докторант на самостоятелна подготовка 

по научната специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ в 

катедра „Финанси и отчетност“ на Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 
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Благоевград. Ардиан Дурмиши е преподавател в Икономическия факултет при 

Елбасански университет “А. Джувани”, Република Албания. 

Разработеният от докторант Ардиан Дурмиши дисертационен труд на тема 

„Публичните финанси на Република Албания – от Западни Балкани до интеграция в 

Европейския съюз” е с общ обем от 138 страници, структурирани в увод, три глави, 

заключение и списък с използваните литературни и информационни източници. В 

разработката са включени 9 таблици и 21 графики, илюстриращи основните резултати 

от научното изследване. При написването на дисертационния труд са използвани 109 

източника, от които 37 на български език, 63 на английски език и 9 интернет сайта.  

В структурно отношение разработката създава предпоставки за постигане на 

поставените цел и задачи на научното изследване. Обектът и предметът на 

изследването са формулирани ясно и конкретно. Защитаваната теза точно отразява 

съдържанието и основните приносни моменти в дисертационния труд. Коректно са 

посочени обхвата и ограниченията на изследването. 

Трябва да се отбележи, че анализираните от докторанта въпроси изискват 

наличие на много добра теоретична подготовка, познаване на състоянието и 

проблемите на публичните финанси, както в Република Албания, така и в Словения, 

Хърватска и България, правилно избрани методи на изследване. В тази връзка следва да 

се подчертае фактът, че докторантът демонстрира добра специална подготовка, познава 

нормативната уредба и основните литературни източници по темата на дисертационния 

труд, добре се ориентира в методите на сравнителния и факторния анализ, умело 

използва анализа на еластичността и прилага метода на линейната интерполация и 

линейната регресия за прогнозиране на динамиката на изследваните показатели. На 

тази база докторантът формулира аргументирани изводи, целесъобразни предложения 

и препоръки. 

Резултатите от научното изследване са оформени и представени ясно, прецизно 

и логично и могат да бъдат използвани както от представителите на публичния сектор 

на централно, регионално и местно ниво, така и от преподаватели, научни работници, 

експерти, консултанти и анализатори.  

Публикационната активност на докторанта обхваща четири доклада, написани 

на български език и представени пред академичната общност по време на научни сесии 

и конференции и две статии (една на български и една на английски език), публикувани 

в научни списания. Публикациите са по темата на дисертационния труд. 
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II. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

дисертационния труд 
 

Представеният дисертационен труд на тема „Публичните финанси на Република 

Албания – от Западни Балкани до интеграция в Европейския съюз” съдържа някои 

резултати с характер на приноси, които обогатяват икономическата теория и практика.  

Основните приносни моменти в дисертационния труд могат да бъдат обобщени 

както следва: 

1. Анализирана е динамиката на относителните дялове на данъчните приходи, 

бюджетните разходи и бюджетното салдо от брутния вътрешен продукт на Република 

Албания, както и проекциите на настоящите тенденции в развитието на показателите. 

Установен е потенциалът на тенденцията на разходите да превишават приходите да се 

запази до 2020 г. На тази основа е обоснована необходимостта от реформи, които да 

доведат до увеличаване на бюджетните приходи, и са опровергани като несъвместими с 

целта за догонващо развитие ограничаването на бюджетните разходи и строгото 

придържане към балансиран бюджет. 

2. Анализирана е динамиката на външния дълг на Република Албания, като е 

установено наличието на неизползван потенциал за увеличаване на дълга. 

Аргументирано е становището, че подходът на управление на активната маса на дълга е 

в по-голяма степен приложим за албанските условия и съвместим с целта за 

реализиране на догонващо развитие, отколкото въвеждането на фискални правила за 

управлението на дълга. 

3. Извършен е анализ на приходите от облагане с основните видове данъци, 

формиращи данъчната система на Република Албания. Аргументирани са препоръки за 

увеличаване на съвкупните бюджетни приходи, което следва да бъде съпроводено с 

промени в структурата на данъчните приходи. На основата на идентифицирания 

неизползван потенциал за увеличение на приходите от преки данъци и анализа на 

еластичността на данъчните приходи от растежа на брутния вътрешен продукт е 

обосновано виждането, че увеличаването на бюджетните приходи следва да се извърши 

за сметка на увеличаване на приходите от преки данъци, основно чрез увеличаване на 

приложимите данъчни ставки. 
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III. Критични бележки и препоръки 
 

В материалите по защитата са представени шест публикации по темата на 

дисертационния труд, по-голямата част от които са доклади, представени на научни 

сесии и конференции, организирани от ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград. 

Препоръчвам на докторанта да представи резултатите от дисертационния си труд пред 

по-широка академична и научна общественост, посредством публикуване на основните 

резултати и изводи от разработката в специализирани научни издания в страната и 

чужбина. 

 

IV. Заключение 
 

В заключение трябва да се посочи, че докторант Ардиан Хусни Дурмиши е 

работил старателно и добросъвестно. Разработеният дисертационен труд на тема 

„Публичните финанси на Република Албания – от Западни Балкани до интеграция в 

Европейския съюз” е с добро качество и показва, че докторантът притежава както 

теоретични знания по научната специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка“, така и способности за самостоятелни научни изследвания. 

 

С оглед на горепосоченото предлагам на уважаемото научно жури да 

присъди на Ардиан Хусни Дурмиши образователната и научна степен „доктор“ по 

научната специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. 

 

 

 

15 юни 2015 г.     Член на научно жури: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

        (доц. д-р Десислава Стоилова) 

  


