
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Павел Павлов

на дисертационен труд на д-р Яцек Стасяк по процедура за придобиване на

научна степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.7.

„Администрация и управление“, докторска програма „Организация и

управление извън сферата на материалното производство“

на тема „Суверенитет на доходите и разходите като потенциал за

управление на бюджетите на полските местни самоуправления“

Авторът на представения за рецензиране труд д-р Яцес Стасяк успешно

е защитил дисертационен труд за придобиване на образователна и научна

степен „доктор“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ в професионално направление

3.7. Администрация и управление, докторска програма „Организация и

управление извън сферата на материалното производство“ и понастоящем

представя труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“ в същото

професионално направление и същата докторска програма.

Рецензираният дисертационен труд е с обем 211 стр. компютърен текст

на руски език. Структуриран е във въведение; пет глави, изводи и препоръки;

приложения и библиография, в т.ч повече от 120 публикации по изследваната

проблематика на полски и английски език (в т.ч. 12 монографии и 16

самостоятелни и колективни статии по изследваната проблематика). Всяка

глава от изследването завършва с резюме и частни изводи.

АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ

Актулността на изследването се обуславя от съвременните виждания за

оптимизация на релацията „финансова централизация – децентрализация“ в

посока осигуряване на по-голяма финансова автономия (дефинирана от автора



като суверинитет на доходите и разходите) на органите на местната власт.

Става дума за формирането на нова „фискална реалност“, която от една страна

в много държави не се приема за безспорна, а от друга – разкрива нови

възможности за увеличаване на финансовата самостоятелност при

финансирането на публичния сектор на местно равнище. При това в

изследваната сфера е налице не само недостиг на научни и научно-приложни

изследвания, в които се анализират проблемите на съществуващата

понастоящем частична и ограничена фискална децентрализация, свързана с

редица проблеми на местната бюджетна система, липсата на нормативни

ориентири както на равнище ЕС, така и на равнище държава членка.

ПО-СЪЩЕСТВЕНИ НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ

РЕЗУЛТАТИ

В трудът  се изследват организационно-управленските, финансово-

икономическите аспекти на фискалната децентрализация и възможностите за

предоставяне на по-голяма финансова автономия на органите на местната

власт.

От тази гледна точка обосновано са формулирани целта на изследването,

свързана с оценката на влиянието на суверенитета върху доходите и разходите

за финансово осигуряване на функционирането на местния публичен сектор в

Полша. Като обект на изследването е дефиниран „…анализ на ефективността

на децентрализацията на доходния и разходен суверенитет на местните

самоуправления“, като предмет са органите на местното самоуправление в

Полша.

Дефинирана е обща хипотеза на изследването, че „колкото е по-висока

степента на децентрализация, толкова е по-висока ефективността на

управление на местния държавен сектор“. Общата хипотеза е декомпозирана

в четири частни хипотези:



 Със снижаване на суверенитета се намалява съответствието на

разходите с предпочитанията на жителите.

 Повишаването на суверенитета е свързано с повишаване на

икономическата ефективност на дейността на местните органи.

 По-високата ефективност и свобода на решенията за отделяне на

средства за ускоряване темповете на икономическо развитие.

 Увеличаването на фискалната децентрализация води до преизбиране на

местния ръководител.

Методиката на дисертационния труд е приемлива в научно отношение и

се базира на четири методически инструмента:

• За оценка на характеристиките на жителите, които влияят на нивото

на разходите на местните органи – опростен модел на средния избирател.

• За определяне на потенциала на суверенитета на приходите и

разходите – Алгоритъм DEA.

• За статистически измервания – Секторна и панелна регресия.

• За количествен анализ на използваните данни от отчетите за доходите

и разходите – програмен продукт STATA/SE 14.

Сред научните и научно-приложните резултати могат да се отбележат

следните пет:

− Измерването на автономните доходи и разходи, като база за

осигуряването на фискална децентрализация и суверенитет на органите на

местното самоуправление.

− Анализът в теоретичен и емпиричен аспект на проблемите за

ефективност на разпределението на финансовия ресурс с оглед

предпочитанията на гражданите.

− Анализът на влиянието на децентрализацията върху ефективността

на разходите, като потвърждение на теоретичните изводи за по-висока



рентабилност на местните разходи в сравнение с централизираните за

основните сфери на дейност.

− Анализът на релацията между равнището на фискална

децентрализация и резултатите от прекия избор на едноличните органи на

местната власт – кметове, градоначалници и др.

− Доказаното положително влияние на децентрализацията в градските

общини, и едновременно с това незначителното й влияние върху останалите

по-малки самоуправляващи се единици.

Положителна оценка заслужава и синтезираното резюме на отделните

резултати и частни изводи след всяка глава.

Изводите и резултатите от изследванията в отделните глави

потвърждават общата хипотеза, че децентрализацията по принцип повишава

ефективността на местния сектор.

По отношение на частните хипотези изследванията дават основание за

следните изводи:

− Между различните териториални общности съществуват значителни

различия на фискалния суверенитет, които корелират с нивото на развитие

и размера на местните данъци. Резултатите от анализа и синтеза на първата

частна хипотеза дават основание за извода, че тя може да се приеме за

потвърдена, защото както става ясно, местните онгани, които разполагат с

незначителен бюджетен ресурс не само по-малко харчат за самостоятелни

мероприятия, но и в по-малка степен коригират своите разходи съобразно

предпочитанията на своите жители;

− Икономическата ефективност се влияе от множество фактори, което обаче

не доказва общата зависимост от финансовия суверенитет, с което втората

частна хипотеза се приема за недоказана;



− Повишението на доходите и разходите не води до по-висока рентабилност

на местно равнище, с което третата частна хипотеза може да се приеме за

недоказана;

− Децентрализацията не влияе съществено на резултатите от преките избори

на едноличните органи на местна власт, както и на местната стабилност в

политически контекст. Анализът и синтезът водят до извода, че четвърта

частна хипотеза се приема за недоказана.

Като цяло може да се направи обоснования извод, че посочените научно-

приложни резултати и констатации представят достоверна картина на

възможностите, проблемите и перспективите за по-нататъшно развитие на

бюджетния суверенитет, но са необходими нови по-мащабни и задълбочени

изследвания на местно и на национално равнище в контекста на новите

национални и наднационални предизвикателства и нееднаквото развитие на

отделните териториални общности (особено по отношение на равнището на

данъчното облагане, равнището на бедност – напр. за България т.нар. споделен

модел и др.).

По принцип приемам научните и научно-приложни приноси,

формулирани от автора на дисертационния труд, които независимо, че са

представени по нетрадиционен и сравнително оригинален начин несъмнено

доказват теоретичната важност и практическата стойност на изследването.

Научната новост и оригиналност на изследването се обуславя от

получените резултати от анализа и синтеза на финансовата децентрализация в

полски условия, които допълват и обогатяват съществуващите теоретични и

приложни знания в изследваната област.

В практико-приложен аспект от приносен характер са и

систематизираните в заключението 25 конкретни предложения за повишаване

на суверенитета на доходите и разходите като потенциал за управление на



местните бюджети, които могат да се приемат за своеобразна примерна

практическа процедура.

Така представените научни и научно-приложни приноси са лично дело

на автора и показват неговата теоретична подготовка и задълбоченост в

интерпретирането на теоретични разработки и конкретни данни за

състоянието, проблемите и перспективите на финансовата децентрализация в

Полша.

Представените публикации – 12 монографии, 16 инидивидуални и

колективни научни трудове и статии в научни списания, съдържат съществени

части от научните изследвания на автора, които са представени в

дисертацията. С оглед актуалността на изследваната проблематика би било

полезно апробирането на тезите на автора, както на ниво органи за управление

на конкретна територална общност, така и докладването им на национални и

международни научни форуми.

ОЦЕНКА НА АВТОРЕФЕРАТА

Авторефератът на дисертациониня труд на д-р Яцек Стасяк отразява

коректно и обективно структурата и съдържанието на дисертационния труд,

получените научни и научно-приложни резултати и приноси. В автореферата

на дисертационния труд, с обем от 37 страници, са представени основните

компоненти на подхода на автора към изследването – актуалност, цел и

задачи, хипотези и изследователски проблеми, методология и ограничения.

Докторантът Яцек Стасяк е изпълнил минималните национални

изисквания за придобиване на научна степен „доктор на науките“ в област на

висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, ПН 3.7.

„Администрация и управление“.



Има представена справка за използване и цитиране на публикациите на

докторанта от други автори от страната и чужбина. Не са установени случаи

на плагиатство.

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

С удовлетворение следва да се посочи, че голяма част от критичните

бележки, предложения и препоръки на рецензента, дадени в хода на

първоначалните обсъждания на ръкописа в катедра „Администрация,

управление и политически науки“, както и на обсъждането в

Хабилитационния съвет на Университета добросъвестно и коректно са взети

под внимание от д-р Яцек Стасяк. В допълнение могат да се посочат следните

препоръки:

1. С оглед по-нататъшното развитие на научно-творческите търсения на д-р

Яцек Стасяк в разглежданата област би било полезно:

− Да се потърсят възможности за локален експеримент (напр. Пилотен

проект) в партньорство с местни еднолични органи на местно

самоуправление за практическо приложение на резултатите и

препоръките от дисертационния труд с последваща научно-приложна

дискусия на високо равнище.

− С оглед обществения авторитет и влияние на д-р Яцек Стасяк да се

инициира национална кръгла маса под патронажа на финансовите

институции в Полша по проблемите на финансовата децентрализация

в контекста на перспективите за по-нататъшното развитие на

финансовия суверенитет на местно равнище в страната.

2. Авторът на дисертационния труд би могъл да синтезира дайджест от

дисертационното изследване, който може да бъде публикуван (напр. от

университетското издателство на ВСУ), насочен към перспективите за

финансова децентрализация в българското управление и самоуправление.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представеният дисертационен труд от д-р Яцек Стасяк на тема:

„Суверенитет на доходите и разходите като потенциал за управление на

бюджетите на полските местни самоуправления“ (на руски език) изцяло

съответства на изискванията за придобиване на научната степен “Доктор на

науките” на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и Наредба № 12 за

придобиване на ОНС „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ във

Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, както и на

минималните национални наукометрични изисквания за публикационна

дейност (чл. 2б на ЗРАСРБ). Дисертационният труд съдържа актуални и

значими научни и научно-приложни приноси на база полски опит в областта

на финансовата децентрализация, като алтернатива на съществуващите

(наследени) централизирани (унитарни) бюджетни системи в редица страни от

Централна и Източна Европа.

Всичко изложено ми дава основание с убеденост да предложа на

уважаемите членове на Научното жури да присъдим научната степен „доктор

на науките“ на д-р Яцек Стасяк в област на висше образование 3. „Социални,

стопански и правни науки“, ПН 3.7. „Администрация и управление“.

7.01.2022 г. Рецензент:

/проф. д-р Павел Павлов/


