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Становището за дисертационния труд на тема „Данъкът 

върху доходите на физическите лица като инструмент за 

реализация на социалните функции на данъчното облагане“ е 

съобразено с изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България и Вътрешните правила за развитие 

на академичния състав във ВСУ „Черноризец Храбър“. 

За изготвянето на становището са представени 

дисертационен труд, автореферат и 14 публикации на докторанта 

по темата на дисертационното изследване. Представената 

документация е достатъчна по обем и съдържание. 

Представеният за защита дисертационен труд съдържа 

резултатите от извършеното изследване на много актуалния за 

страната ни и Полша проблем, свързан с данъка върху доходите 

на физическите лица. 

Дисертационният труд е развит в голям обем от 

285 страници и се състои от съдържание, увод, пет глави, 

заключение (изводи) и списък на използваните 169, включително 

и електронни, източници на български, руски и английски език, в 

т.ч. монографии, научни статии, експертизи, доклади и 

нормативни актове. 

Издирването и ползването на посочените източници е 

показателно за компетентността на докторантката по широк кръг 

аспекти на изследвания проблем.  

Цитирането на много нормативни документи, включващи 

български и полски закони, наредби и постановления, европейски 

директиви и решения, меморандуми, стратегии и програми, е 

показателно за доброто познаване както на българските, на 

полските, така и на европейските нормативни документи.  

Формирането на научно-методични основи и предлагането 

на практически препоръки за данъчното облагане и неговото 
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използване в условията на криза и решаване на социалните 

проблеми е основната цел на дисертационния труд, постигната 

чрез доказването на поставените две хипотези и редицата 

конкретни задачи.  

Представеният за защита дисертационен труд е удачно 

структуриран, с много добър език, стил и логика на изложението. 

В него с логическа последователност се изследват същностни, 

методически, управленски, икономически и административно-

организационни аспекти на разглежданата тематика.  

Предложеният за становище дисертационен труд е посветен 

на една много актуална и особено полезна за наукознанието и 

практиката тема. Това дисертантът аргументирано доказва още с 

общото представяне на дисертационния труд и актуалността на 

темата. 

Изследването на актуалните и процедурни аспекти в 

разглежданата проблематика е научно обосновано, като се 

извеждат и аргументират интересни и оригинални тези. Много 

добро е познаването на предметната област, която е в рамките на 

научната специалност. С много добра научна осведоменост 

докторанта познава, цитира, анализира, оценява позициите на 

използваните автори, което прави с уважение и научна 

добросъвестност. Методиката и методологията на изследването 

също са правилни и много добри, а теоретичните обобщения се 

правят на основата на проведените проучвания и апробации, 

които подробно се описват и оценяват. Дисертацията безспорно 

има сериозна практико-приложна стойност. Трудът е 

самостоятелно научно-приложно изследване, а докторантът е 

направил публикации в 14 научни разработки с общ обем 98 

издателски листа, в т.ч. монографии с общ обем 18 издателски 

листа, в отделни глави на монографии с обем 46 издателски листа, 
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както и научни статии и материали от конференции с обем 34 

издателски листа.  

Тезите на дисертацията аргументирано и убедително са 

представени и защитени по време на International scientific – 

practical conferences, обобщаващи project No 6 ICW_2009 “Impact 

of economic crisis on the management of companies”  

Резултатите от изследването се съпровождат с авторови 

идеи, мнения и предложения, направени на базата на обобщени 

изводи и заключения към всяка глава. Могат да се посочат в 

становището още много суперлативи за качествата на 

перфектната дисертация. 

Получените научни резултати в дисертационния труд ми 

дават сериозни основания да подкрепя посочените от кандидата 

претенции за приноси, които определям основно като научни и 

научно-приложни. Приемам напълно тяхното формулиране и 

подреждане в дисертацията и автореферата.  

С всичко изложено дотук, искам да подчертая, че са 

спазени и осъществени всички изисквания на Закона за научните 

степени и звания.  

Няма да посочвам други неточности в текста на 

дисертацията, но ще възразя върху първото изречение в реферата, 

защото се твърди, че „данъкът върху доходите се появява в 

данъчните системи на страните от ЕС в края на ХVІІІ век“. Може 

би това е неточност в превода. 

Предложената дисертация на Йоанна Рогожинска-Митрут е 

завършен научен труд със значителни научни и научно-приложни 

приноси и в пълно съответствие с изискванията за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор на науките“. 

Дисертационният труд показва, че кандидатът притежава 
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задълбочени теоретични знания и способности за самостоятелни 

научни изследвания. 

Като отчитам качествата на дисертационният труд и 

постигнатите в него резултати, давам положителна оценка и 

предлагам на научното жури да даде на Йоанна Рогожинска-

Митрут образователната и научна степен „доктор на науките“ по 

професионално направление 3.7 „Администрация и управление в 

икономиката“, докторска програма „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство“. 
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