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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова, 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 е завършила две специалности в ОКС „бакалавър“ в 
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – „Маркетинг“ и „Финанси“. Притежава 
магистърска степен по специалност „Финанси“ от същия университет, където 
продължава образованието си в ОНС „доктор“ по научна специалност 
„Финанси,парично обръщение, кредит и застраховка“. Паралелно със следването си, 

Теодора Динова работи последователно като маркетинг оператор, счетоводител, гост-
преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград и в Колежа по 
икономика и мениджмънт, Благоевград, а в момента е Координатор външни проекти в 
Американски университет в България. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представеният за разглеждане дисертационен труд е с обем от 230 страници, от 
които 209 основен текст и 21 – приложения. Използвани са 181 източника, от които 55 

на български език, 120 на английски език, 4 на руски език и 2 на гръцки език. Трудът се 
състои от увод, три глави и заключение.  
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Първа глава играе ролята на въвеждаща в тематиката на изследването и е 
посветена на същността на фискалната политика и някои нейните особености в ЕС. 

Представени са и някои теоретични модели за изследване на връзката между 
фискалната политика и икономическия растеж.  

Втора глава съдържа дескриптивен анализ на фискалната политика в ЕС и на 
особеностите на фискалната консолидация. 

Трета глава на дисертационния труд представлява същинското изследване като 

в нея са представени резултатите от проведен емпиричен анализ на връзката между 
фискалната политика и икономическия растеж в ЕС.  

Структурата на дисертационния труд се характеризира със съразмерност на 
отделните части, съответстваща на тяхната тематична значимост. 

Темата на труда се отличава с особена актуалност. Фискалната политика е сред 

основните лостове на държавата и изследването на връзката й с икономическия растеж 

е важно, за да се оцени нейната ефективност и да се търсят начини тя да бъде 
повишавана. 

Тезата, която се защитава в дисертационния труд е, че има връзка между 
фискалната политика и икономическия растеж в страните от ЕС. Наблюдаваният 
период е 2002-2013 г. като са изследвани данни от 28 страни-членки на ЕС. Целта, 
задачите, обектът и предметът на изследването са коректно и ясно очертани и работата 
върху тях в рамките на дисертационния труд подпомага доказването на поставената от 
докторантката изследователска теза. 

 

3. Оценка на научните резултати и научно-приложните приноси 

Могат да се очертаят следните приноси в дисертационният труд:  

• систематизация на основните теоретични постановки, описващи връзката 
между фискалната политика и икономическия растеж;  

• установяване на степента на ефективност на провежданата фискална 
политика в страните от ЕС (28) за периода 2002-2013 г.;  

• достигането въз основа на иконометричен анализ на конкретни 

заключения за влиянието на определени видове държавни разходи върху БВП на човек 
от населението; 

• установяването в резултат на регресионен анализ на факта, че се 
наблюдава съществено влияние на общите данъчни приходи и общите публични 
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разходи върху нормата на нарастване на БВП в страните от Еврозоната и достигането 

до извода, че ефективността на държавните разходи в Еврозоната все още не е 
достатъчно висока.  

 

Считам, че тези приноси са съществени и отразяват достойнствата на 

дисертационния труд.  

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията 

По дисертационния труд са представени общо седем на брой научни 

публикации, от които една статия в специализирано научно списание и шест доклада в 
сборници от научни конференции. Всички публикации са от областта на изследвания от 
докторантката в дисертационния й труд проблем и показват високата й научна 
активност. 

5. Оценка на автореферата 

Авторефератът се състои от 39 страници и адекватно представя дисертационния 
труд, приносите на докторантката и друга важна информация, каквато е тази за 
научните публикации, свързани с темата на дисертационния труд.  

6. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Нямам критични бележки – смятам, че дисертационният труд на Теодора Динова 
напълно съответства на изискванията за подобна научна разработка и показва силните 
качества на своя автор. 

Имам една препоръка от технически характер по отношение на оформянето на 
списъка на научните публикации на докторантката. Практиката е докладите от научни 

конференции да се отделят от статиите, т.е. те следва да се обособят в група, която да 
носи наименованието „Доклади в сборници от научни конференции“ с цел по-голяма 
прецизност и прегледност на списъка. 

 

7. Заключение 
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Представеният от Теодора Динова дисертационен труд отговаря на изискванията 
на Закона за развитие на академичния състав в Р България. Научните приноси в труда й 

и в публикациите й, свързани с него, са безспорни и доказват изследователския й 

потенциал. Давам своята положителна оценка на дисертационния труд и предлагам на 
уважаемото научно жури да присъди на Теодора Георгиева Динова образователната и 

научна степен „доктор“, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и 

застраховка, професионално направление 3.8 Икономика. 

 

 

 

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

гр. София                                                             (доц. д-р В. Желязкова) 


