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СТАНОВИЩЕ
ПО ПРОЦЕДУРА НА ВСУ „Ч. ХРАБЪР“
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР НА НАУКИТЕ”

1. Обща информация
ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО: проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ВСУ „Ч. Храбър“.
Автор на дисертационния труд: проф. д-р Йоанна Рогожинска.
Професионално направление 3.7 Администрация и управление, докторска
програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.
Тема на дисертационния труд: „Данъкът върху доходите на физическите
лица като инструмент за реализация на социалните функции на данъчното облагане“.
2. Общо представяне на дисертационния труд и представените от докторанта материали
Становището е изготвено въз основа на запознаването ми с дисертационния труд и
автореферата към него, на списъка на публикациите п темата на дисертационния труд и лични
впечатления от работата на докторанта. Представените материали отговарят на изискванията
на ЗРАС и Правилника за неговото приложение. Дисертационният труд е с обем 287 страници,
библиография от 120 заглавия и 53 помощни източника. Емпиричните данни , на които се гради
изследването, са автентични и актуални. Научният апарат е коректен , езикът на изложението е
научен, структурата на дисертацията логично построена – пет глави, заключение и
библиография. Авторефератът коректно отразява същността на изследването и представя
резултатите от него.
Така представените материали дават основание да констатираме добросъвестно отношение
на докторанта към изследването и убеждение, че дисертационният труд е плод на добра
компетентност, системна и задълбочена работа на колегата проф. д-р Йоанна Рогожинска.
3. Актуалност и значимост на темата и на изследванията по нея.
Темата и нейната теоретична и приложна разработка са определена ниша за научното
познание и изключително важни за усъвършенстване на политиките, които регулират
разпределителните отношения в условията на нарастващо неравенство. Видим е стремежът на
докторанта да постави на оценка и анализ управлението на социалните рискове и факторите,
които ги пораждат. С подчертана икономическа компетентност са потърсени и отразени
връзките между икономическа ефективност и качество на живот, като е откроена ролята на
данъчната система и системата за социално осигуряване. Интересен подход е приложен при
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анализа на чуждия опит и добрите практики, които са систематизирани и класифицирани по
удачен начин.
Научни приноси и постижения на докторанта.
Дисертационният труд е с ясно и еднозначно определени цел, задачи, предмет и обект на
изследването. Дефинирани са тезите на автора, посочен е научен апарат, с който ще се търси
доказването им. Трудът, както и другите публикации по темата показват,че авторът е изпълнил
поставените задачи, верифицирал е тезите си и е извел на тази база изводи и предложения.
Макар и от характер на систематизиране и доразвитие на съществуващо знание, приносите не
са за подценяване, тъй като касаят социалната функция на данъците и личния подоходен данък
като съществен елемент на социалната политика. Особено ценен е сравнителният анализ на
системите в различни държави на ЕС, защото именно този анализ е позволил да се направят
коректни класификации и систематизации, които сериозно обогатяват съществуващото знание.
Значим принос с характер на ново знание е актуализацията към настоящия момент на
ключовите възможности за усъвършенстване на данъчната политика с оглед на нейната
социална ориентация.
Бележки и препоръки
Бележките и препоръките, които правя са пряко свързани именно с богатството на темата и
възможността да се разшири както теоретико методологическата част, така и
интердисциплинарните връзки, които безспорно съществуват в аспекта на правните
механизми, усъвършенстване на държавното управление, националната сигурност и т.н.
Бих препоръчала на докторанта и по-ясно заявяване на възприетите ограничения и логиката на
техния избор с оглед на избягване на чувството за известна непълнота при представяне и
изследване на проблема.
Заключение
Приемам представените ми материали и дисертационното изследване като завършен и
сериозен научен продукт, отговарящ на изискванията за присъждане на научната степен
„доктор на науките“. Допълнени с личните ми впечатления за отговорността на автора и
неговия авторитет в научните среди не само в Полша, а и в други държави, те са мотив за
положителен вот по процедурата за присъждане на научната степен „доктор на науките“ на
проф. д-р Йоанна Рогожинска.
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