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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Яким Валентинов Китанов, Висше училище по застраховане и 
финанси, гр. София 

относно 

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в 
научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ 

на тема: 

„ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В СТРАНИТЕ 

ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 

                                   с автор Теодора Георгиева Динова 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното 
жури за защита на дисертационния труд, определено със заповед № 1510/ 21.06.2016 г. 
на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.  

1. Информация за докторанта 

Теодора Георгиева Динова завършва специалност „Маркетинг“ и специалност 
„Финанси“ в ОКС „бакалавър“, а след това специалност „Финанси“ в ОКС „магистър“ в 
Югозападен университет „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград. В същия университет 
продължава в ОНС „доктор“ с тема на дисертационния труд  „Фискална политика и 
икономически растеж в страните от Европейския съюз“ по научна специалност 
„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Изборът на специалности 
показва последователността на докторантката в нейните научни интереси.  

По време на своето следване, Теодора Динова работи за кратко като маркетинг 
оператор. След това години на ред работи като счетоводител, като гост-преподавател в 
Югозападен университет „Неофит Рилски“ и в Колежа по икономика и мениджмънт, 
Благоевград. Към настоящия момент е координатор външни проекти в Американски 
университет в Благоевград.  
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2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

 

Темата на дисертационния труд, представен за разглеждане, е актуална и 
значима. Фискалната политика е водеща за всяка държава, познаването й е 
предпоставка за ефективното функциониране на всеки икономически субект. Тезата, 
която се изследва, засяга изключително важния проблем за връзката между фискалната 
политика и икономическия растеж. Цел на всяка икономическа система е именно 
реализирането на ефективност, която се материализира в равнището на икономическия 
растеж. Затова и изследването на ролята на фискалната политика за постигането му е 
особено интересно. Оттук следва и коректността на предложената теза, а именно, че 
съществува връзка между ефективността на фискалната политика и равнището на 
икономическия растеж. Целта, задачите, обектът и предметът на изследването са ясно и 
правилно дефинирани.   

Дисертационният труд се състои от 209 страници основен текст и 21 

приложения, като прави впечатление значимият брой графики и таблици в 
изложението. От гледна точка на структура, дисертационният труд е разделен на три 
глави. Те се отличават с логическа последователност и същевременно изчерпателност 
предвид същността и ограничителните условия, характерни за подобен труд. 

Във фокуса на първа глава са представени основните теоретични рамки, които 
имат отношение към изследваната тематика. Те са разгледани коректно в аналитичен 
план. Втората глава е посветена на съществуващите фискални политики в ЕС и 
особеностите на фискалната консолидация. В трета глава, която е основната част на 
изследването, са представени изводите от извършения емпиричен анализ.  

Използвани са значим брой литературни източници – 181, основната част от 
които са на английски език, като научният апарат е отличен. Личи познаването на 
водещите автори по изследваната тематика в световен план.  

 

Оценка на научните резултати и научно-приложните приноси 

В дисертационния труд на Т. Динова категорично могат да се откроят няколко 
съществени приноса. На първо място, основните теории, които имат отношение към 

връзката между фискалната политика и икономическия растеж са систематизирани, 
като са откроени най-важните положения в тях, във връзка с изследваната тема. На 

второ място, очертана е степента на ефективност на провежданата фискална политика 
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в страните от ЕС(28) за периода 2002-2013 г. На трето място, влиянието на някои 
групи държавни разходи върху равнището на показателя БВП на човек от населението 
е анализирано с помощта на иконометричен анализ и авторката е достигнала до 
конкретни изводи за всяка една от изследваните групи държавни разходи. На четвърто 

място, установена е недостатъчната ефективност на публичните разходи в Еврозоната. 
Авторката прави това в резултат на извършен регресионен анализ на голямо количество 
данни от различни държави. 

Всички гореизброени научни приноси са значими и биха били от реална полза за 
управляващите както в България, така и в останалите страни-членки на ЕС, както и за 
всички лица, които проявяват интерес към изследваната тематика. 

 

3. Оценка на публикациите по дисертацията 

Представените от Теодора Динова публикации по дисертационния труд са 
седем, от които една статия в научно списание и шест са доклада в сборници от научни 
конференции. От заглавията на публикациите личи тясната им връзка с обекта на 
изследване в дисертационния труд и с убеденост може да се каже, че техният брой и 
характер говори за последователност от страна на докторантката в усилията й както за 
изграждане на знания по изследваната от нея тема, така и за популяризиране на 
изводите, до които достига. 

4. Оценка на автореферата 

Представеният от докторантката автореферат напълно отговаря на изискванията 
за изготвянето на подобен труд. Той се състои от 39 страници и в него коректно са 
представени основните положения от дисертационния труд, списъкът с публикациите 
на авторката, а също така и научните й приноси. 

5. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Нямам критични бележки. Имам само една препоръка - когато се изброяват 
научните публикации, докладите от научни конференции следва да попаднат в група 
„Доклади от научни конференции“, а не да се категоризират като „Статии от участия в 
научни конференции“.  
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6. Заключение 
Дисертационен труд на Теодора Георгиева Динова напълно отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р България. С оглед на 
това, че научните приноси в труда са значими, а също така и публикациите й показват 
сериозни научни качества, давам своята категорично положителна оценка за него и 
предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Теодора Георгиева Динова 
образователната и научна степен „доктор“, по научната специалност Финанси, парично 
обръшение, кредит и застраховка, професионално направлине 3.8 Икономика. 

 

 

06.07.2016 г.                                                      Подпис:............................. 

гр. София                                                                  (доц. д-р Я. Китанов) 

 


