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I. Общо представяне на дисертационния труд: 
Представеният ми за изготвяне на становище дисертационен труд може да 

бъде оценен като задълбочено научно изследване, посветено на проблемите на 
държавното регулиране и фискалната политика. Обекчът на настоящата 
разработка е именно връзката между фискалната политика и държавната политика, 
а неин предмет - възможностите на държавното регулиране чрез фискалната 
политика да стимулира икономическата активност. 

Основната цел, която поставя пред себе си докторантката е да изследва, 
структурира и оцени възможностите на държавното регулиране чрез 
инструментариума на фискалната политика. Постигането на посочената цел 
изисква изпълнение на т е с т задачи, за решението на които авторката използва 
динамичен, факторен и структурен анализ, корелационен, регресионен и 
дисперсионен анализ, системен и исторически подход, сравнителен метод, този на 
анализа, синтеза и наблюдението, индуктивния, дедуктивния и графичен метод. 
Прилагайки тази методология на изследване и на базата на така формулираните 
акуратно предмет, обект, цел и задачи, докторантката извежда своята 
изследователска теза, а именно: държавното регулиране, осъществено чрез 
елементите на фискалната политика, е важен инструмент за управление и 
стимулиране на потребителското търсене и корелира пряко със склонността на 
икономическите агенти към инвестиране, гарантирайки макроикономическата 
стабилизация и устойчив икономически растеж. 

Общият обем на дисертационния труд възлиза на 218 стандартни страници, 
разпределени в увод, 3 глави, заключение, използвана литература и приложения. 
Налице е добро графично онагледяване на настоящото изследване с 18 фигури и 4 
таблици. В подкрепа на направените изводи и изчисления докторантката е 
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прибавила и още 19 приложения, свързани с данните използвани в самото 
изследване. 

Дисертационният труд се отличава с умело подбрана и изчистена 
структура, която включва увод, 3 глави, заключение, използвана литература и 
приложения. Изложението е добре балансирано с известен превес на първа глава. 
Последната е посветена на развитието във възгледите на фискалната политика, като 
са поставени теоретичните й основи и тези на държавното регулиране. Извършен е 
обстоен критичен анализ на различни авторови дефиниции на понятието „фискална 
политика", като са отбелязани отделни техни предимства или недостатъци. В 
резултат докторантката дава своя собствена трактовка на понятието, като 
подчертава и нейните положителни достойнства. В по-нататъшния ход на 
изследването са идентифицирани и концепциите на фискалната политика, 
извършен е аналитичен преглед на ефектите от прилагането на фискалната 
дисциплина, въз основа на което са дефинирани краткосрочни и дългосрочни 
инструменти. Първите докторантката свързва със стабилна икономическа 
обстановка, а вторите - с увеличение на икономическия растеж. Извършен е 
подробен анализ и на държавното регулиране с неговите методи, което позволява 
на авторката да обобщи, че фискалната политика е част от държавното регулиране. 

Вгора глава на настоящия дисертационен труд разглежда динамиката на 
елементите на фискалната политика на национално и европейско ниво. Оценени са 
съвременните тенденции в динамиката на данъчните приходи в ЕС и България, 
като последователно са изложени особеностите на корпоративния, личния 
подоходен данък и ДДС. За обобщение на получените изводи докторантката се 
позовава на данни за данъчните пригоди в % от БВП, бюджетното салдо в % от 
БВП, дина.мика на преките и косвените данъци в % от БВП и дял на преките и 
косвените данъци в общата величина на данъчните приходи. 

Трета глава третира проблема на данъчните плащания като механизъм за 
държавно регулиране. Тя съдържа същинското емпирично изследване на връзката 
между държавното регулиране и икономическата активност чрез прилагане на 
основни иконометрични модели. Изследвана е връзката между бизнес 
инвестициите от една страна и приходите от корпоративен данък и социално 
осигурителни вноски за сметка на работодателя, като се стига до заключението, че 
държавите се характеризират с различия за степента на свързаност на посочените 
показатели. Чрез корелационно-регресионен модел е установена силата и 
влиянието между крайното потребление на домакинствата в % от БВП от една 
страна и от друга - приходите от ДДС и личен подоходен данък в % от БВП. 
Резултатите отново показват значителна диверсификация в зависимостта между 
отделните държави членки на ЕС, което позволява на докторантката да обособи 
отделните държави в три групи. 

При разработване на своето изследване авторката използва значим брой 
литературни източници общо 113, от които 74 български и 39 чуждестранни, 
както и 8 електронни източници. 

Дисертационният труд е допълнен и с общо 19 приложения, които дават 
информация за данните, на които е базирано изследването. 
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11. Преценка на формата н съдържанието на дисертационния труд. 

Така представеният дисертационен труд е посветен на проблем с 
нестихваща актуалност, на който не би могло да се даде еднозначен отговор, но с 
подчертана значимост особено в годините на финансова и икономическа криза. 
Всичко това изцяло обосновава интереса на докторантката към така подбраната 
проблематика, в която тя внася свой собствен принос. Цялостното изложение е 
разработено на висок научен стил, но същевременно разбираем, характеризира се 
със силно авторово присъствие и мнение. Демонстрирана е компетентност и 
задълбоченост на изследваната проблематика, което дава възможност за висока 
оценка на настоящото изследване. Добре се открояват уменията на докторантката 
за осъществяване на критичен анализ на информация и данни, обобщаване на 
изводи, които са детайлно изведени в края на всеки отделен параграф и съответно 
глава в настоящия научен труд. 

Авторефератът, представен към дисертационния труд, е разработен в обем 
от 38 стандартни страници. Характеризира се с коректно, ггьлно и стегнато 
отражение на най-важните моменти и изводи от съдържанието на научното 
изследване. Напълно отговаря на възприетите норми за съставяне и структуриране 
на автореферат. 

Пряко свързани с тематиката на дисертационния труд са общо пет 
самостоятелни публикации, от които 2 статии и 3 научни доклади. Научните 
търсения на докторантката са допълнително разгърнати и обогатени от участието й 
в два научни проекта към Института за научни изследвания при СА „Д.А.Ценов". 

* 

III.Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд. 

Авторефератът, представен към дисертационния труд, включва справка за 
приносните моменти, които са общо пет на брой. Те са коректно формулирани и 
акуратно отразяват резултатите, получени в хода на цялостното изследване. Част от 
тях са с теоретичен, а други - с практико-приложен характер, като по-важните 
могат да бъдат обобщени в следните насоки: 

Първо. Въз основа на извършения критичен анализ на недостатъците на 
известни във финансовата теория определения за понятието „фискална политика" е 
предложена собствена авторова такава. 

Второ. Очертана е рамката на данъчната структура и развитието на данъчната 
тежест в старите и новоприетите държави-членки на ЕС. 

Трето. Чрез конструиран регресионен модел е доказано, че държавното 
регулиране влияе върху инвестиционната активност на икономическите агенти. 
Установени са съществени различия в силата и степента на свързаност между 
инвестициите и изменението на корпоративния подоходен данък и социално 
осигурителните вноски, които зависят от величината на данъчните ставки. 

Четвърто. Доказано е. че причинно-следствената връзка между държавното 
регулиране и потреблението на икономическите агенти зависи от специфичните 
особености на данъчната система и превеса на косвените или преките данъци. 

Пето. Доказано е, че данъчните плащания в нашата страна са регулативен 
икономически инструмент, който въздейства върху решенията на икономическите 
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агенти за инвестиране и върху потребителското търсене. Доказано е, че 
структурата на данъчната система в Република България е ефективна тогава, когато 
постига две цели - достатъчни постъпления в държавния бюджет и социална 
справедливост. 

IV. Въпроси по дисертационния труд. 
По- скоро като бележка към дисертационния труд бих могла да отбележа, че 

в българското законодателство здравните и образователни услуги са освободени от 
ДДС, а не са облагаеми с диференцирана намалена ставка. 

Бих могла да препоръчам на докторантката наистина да реализира 
представените в автореферата възможности за бъдеща изследователска работа, тъй 
като те биха били естествено продължение на така анализираната проблематика. 

V. Обобщена оценка на дисертационннн труд и заключение 

В заключение считам, че представеният за разглеждане дисертационен труд 
на тема „Държавно регулиране и фискална политика: причинно-следствени 
връзки" е изцяло в завършен вид и има характер на сериозно и задълбочено 
научно изследване. Дисертацията съдържа приноси, които обогатяват 
съществуващите знания и намират приложение в практиката, като отговаря на 
изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение. 

Посоченото по-горе ми дава основание с убеденост да дам своята 
положителна оценка, като препоръчам на уважаемите членове на Научното жури 
да гласуват за присъждане на наунната и образователна степен „доктор" на 
Наталия Пламенова Алексиева по научна специалност 05.02.05 Финанси, 
парично обръщение, кредит и застраховка. 

11.11.2017 изготвил становището 

(доц. д-р Н.Благоева) 
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