РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Тилчо Иванов
за 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 в икономиката“, 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“
1. Актуалност и значимост на разработвания проблем, оценка на
решаването му и адекватност на методиката на изследване.
Предложеният за рецензиране дисертационен труд, с обем 211 стр.
компютърен текст на руски език, включва: въведение, пет глави, изводи и
препоръки,

три

приложения

и

библиография.

Авторът

основава

изследването на повече от 120 авторитетни монографични публикации на
полски и английски език.
Актуалността на труда се определя от критичната необходимост от
изследване на организационните и икономически аспекти на фискалната
децентрализация и предоставяне на по-голяма финансова автономия
(суверенитет на доходите и разходите) на органите на местната
администрация. В частност, поставянето на фокуса на изследването върху
„…анализ на ефективността на децентрализацията на доходния и разходен
суверенитет на местните самоуправления“ в Полша и оценката на това
„влияе ли и по какъв начин суверенитета на доходите и разходите на
функционирането на местния публичен сектор в Полша“ е отговор на
хроничен и назрял проблем на държавната политика и публичната
администрация в страната.

Значимостта, теоретическата важност и практическата стойност
на изследването се изразява в систематизация на възможните условия,
проблеми и решения за децентрализация на бюджетирането чрез
нарастването на теоретичната и емпирична база за конструиране на
ефективен практически подход за нейното осъществяване и постигане на
местно развитие. Като основна причина за пречки за този процес в Полша,
авторът посочва твърдото регламентиране на задачи на администрацията и
централизираното
финансиране.

установяване

Разкрива

също

на

правните

редица

актове

актуални

за

тяхното

проблеми

на

самостоятелното за местната администрация формиране на бюджета.
Подобни процеси на децентрализация в различна степен се
осъществяват в много страни, но на практика пълна децентрализация се
наблюдава рядко. Изследванията на свързаните с децентрализацията
проблеми има несъмнена значимост за редица страни с наследени
унитарни/централизирани бюджетни системи. Не са известни подобни
теоретични методически публикации, включващи емпирично обосновани
търсения

на

приемливо

решение

за

нашата

страна,

в

която

децентрализацията е заменена със секторна деконцентрация и запазване на
секторното управление, което определя логичен интерес към крайните
резултати от изследването.
Научната новост и оригиналност на изследването се състои в
добавянето на нови факти и знания с емпиричен характер за изясняване на
възможните ефекти от приемането на определени условия и частни
решения за финансова децентрализация в полски условия.
В методологически план използваните аналитични инструменти за:
оценка на характеристиките на жителите, които влияят на нивото на
разходите на местните органи (Опростен модел на средния избирател);
определяне на потенциала на суверенитета на приходите и разходите

(Алгоритъм DEA); статистически измервания (Секторна и панелна
регресия) и за количествен анализ на използваните данни от отчетите за
доходите и разходите (Програмен продукт STATA/SE 14), осигуряват
достатъчен методически капацитет за успешно решаване на задачите и
постигане на целта на изследването .
Приложената, фокусирана върху общата хипотеза, че „колкото е повисока степента на децентрализация, толкова е по-висока ефективността на
управление на местния държавен сектор“, е детайлизирана на четири
частни хипотези:
А. Със снижаване на суверенитета се намалява съответствието на
разходите с предпочитанията на жителите, а с това и на алокативната
(разпределителна) ефективност.
Б. Повишаването на суверенитета е свързано с повишаване на
икономическата ефективност на дейността на местните органи.
В. По-високата ефективност и свобода на решенията за отделяне на
средства ускорява темповете на местното икономическо развитие.
Г.

Увеличаването

на

фискалната

децентрализация

води

до

преизбиране на месния ръководител.
Проведените анализи отхвърлят три от четирите частни хипотези на
изследването, но изследването като цяло потвърждава основната хипотеза,
че повишаването на степента на децентрализация повишава ефективността
на местния сектор и отговаря на предпочитанията на гражданите, въпреки
че не доказват повишена ефективност на местните органи, темповете на
икономическо развитие и преизбиране на местните лидери. Този резултат
подсказва за наличие на значително по-комплексна връзка между
политиката за децентрализация и ефективността на териториалните
органи, която може да бъде изследвана в бъдеще.

2. Аналитична характеристика на естеството и достоверност на
емпиричния материал, върху който се основават приносите и
естество на приносите.
Използваната информация включват емпирични статистически
данни от бюджетната практика на Полша, както и реферирането на
изследвания по темата и решавания проблем на богат набор от съвременни
литературни източници, представящи идеи и алтернативи за решаване на
изследователския проблем и поставените задачи.
Приносите от труда имат характер на разширяване и задълбочаване
на знанията и аргументи за бюджетна централизация и повишаване на
фискалния суверенитет в практиката на органите за местната власт в
Полша.
3. Оценка на авторско участие за получените приноси и
публикациите по труда
Посочените от автора приноси включват направените изводи от
проверката на издигнатата основна и частни хипотези на изследването.
Авторското участие за тяхното достигане е несъмнено. То се потвърждава
от изброения впечатляващ списък от 12 монографии и 16 статии
(самостоятелни и колективни) по изследваната тема.
4. Възможности за използване на получените резултати и
препоръки за внедряването им.
Изследването се фокусира върху стар, изключително комплексен,
сложен и актуален проблем, решението и прилагането, на който зависи не
само

от

организационни,

финансово-икономически,

но

и

редица

политически, правно-технологически и др. фактори. Проблематиката на
развитието на местните структури в Полша и балансирането на ролята на

централната и местна администрация за нейното решаване е само част от
сложна проблемна мрежа. Възможностите за внедряване на научните
резултати под формата на 25 изводи и препоръки от изследването са
частично адресирани към потребителите. Независимо от това, крайните
резултати от изследването ще бъдат полезни не само за Полша, но и за
практиката в нашата страната, в която този въпрос все още не е на дневен
ред, въпреки че бюджетите на местните органи са много по-ограничени от
тези на полските.
5. Характеристика на автореферата на дисертационния труд.
Авторефератът на труда на български език с обем 37 стр. включва:
обща характеристика на дисертационния труд (актуалност, обект и
предмет

на

изследване,

изследователска

теза,

цел

и

задачи,

методологическа основа на изследването, ограничения, апробиране); обем
и структура на дисертационния труд; синтезирано съдържание на труда;
обобщени изводи; основни приноси и научни публикации на автора,
свързани с дисертационния труд. Тази структура е съобразена с
националната практика и отразява направените бележки при обсъждане от
Хабилитационния съвет на ВСУ. Съдържанието на автореферата представя
адекватно основните елементи и резултати от дисертационния труд и
осигурява адекватна публичност на изследването и неговите резултати.
6. Критични оценки, забележки, препоръки и предложения за
по-нататъшна работа.
1/ При взимане на решение за бюджетна децентрализация се
противопоставят общодържавните и локални интереси, оценката на които
излиза извън рамката на икономическите и засяга основно политическите
критерии и административно-правни процедури за оценка и взимане на
решение за фискалния суверенитет. Това определя сложността на

изследванията за ефективност на децентрализацията и следва да бъде
подчертано като ограничение на изследването.
2/ За отразяване на сложността на изследването е препоръчително
по-синтетично дефиниране на изследователския проблем и формулиране
на предпоставките и ограниченията за децентрализация в дисертационния
труд.
3/ За обект на изследване приемам бюджетния суверенитет на
органите за местно самоуправление в Полша.
4/

Желателно е по-конкретно адресиране на направените

аналитични изводи от изследването към политическите и административни
актьори, които имат потенциал за решаване на установените проблемни
въпроси.
Направените бележки имат характер на препоръки към бъдещата
работа на автора по темата на труда и не променят високата оценка за
неговата изследователска стойност.
Заключение
Рецензираният труд търси решение на актуален, значим и много
сложен проблем на политиката, публичната администрация и местното
самоуправление. Характеризира се с подчертана многоаспектност, както и
национална

специфика.

Насочен

е

към

предмета

на

финансова

децентрализация и формиране на суверенитет на бюджетните приходи и
разходи на местната администрация в Полша и страни с младо
демократично управление.
Трудът съдържа необходимите основни елементи на теоретично
основано, методически развито и емпирично потвърдено задълбочено и

детайлизирано изследване. Прилага обосновани методи и процедури за
проблемен анализ.
Независимо от направените бележки, предложеният дисертационен
труд предлага възможности за практическо внедряване при решаване на
значим проблем на регионалната финансова децентрализация. Притежава
резултати и приноси, отговарящи на изискванията за успешна защита на
научната степен „доктор на науките“ на Закона за развитие на академичния
състав и правилата на ВСУ „Черноризец Храбър“. Предлагам на
Уважаемото научно жури на университета да присъди научната степен
„доктор на науките“ на д-р Яцек Стасяк.

София, 5 януари 2022 г.
Рецензент:
/проф. Т. Иванов/

