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С Т А Н О В И Щ Е 
 

От: доц. д-р Екатерина Стефанова Сотирова-Петкова 

 УНСС, КАТЕДРА“ИКОНОМИКС“  

 Научна специалност: „Политическа икономия 

 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по научна специалност „Политическа 

икономия“. 

 

Автор на дисертационния труд: Игнат Трифонов Игнатов 

Тема на дисертационния труд:„Фискалната консолидация в България и 

нейните макроикономически измерения“ 

 

Основание за представяне на становището: Участие в състава на Научното 

жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № Р33-2899 от 

20.06.2018 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 

1. Информация за дисертанта 

И.Игнатов се е обучавал по докторска програма към катедра 

„Икономически науки“/Факултет „Икономически и социални науки“ на ПУ 

„П.Хилендарски“, по научна специалност „Политическа икономия“ 

съгласно Заповед на  Р33-593 от 08.02.2016 г.  Обучението е осъществено в 

свободна форма през периода 2016-2018 г. 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертационният труд на Игнат Игнатов е в обем от 193 страници 

основен текст. Изложението е разположено в три глави, 9 приложения и 

списък с използваната литература. В основния текст са включени 16 

таблици и 20 фигури. В приложенията има още 25 таблици и 50 графики. 

Списъкът с използваната литература съдържа 161 източника, от които 20 на 

български език. 

Темата за фискалната консолидация в България и отражението й на 

макроравнище е изключително актуална, тъй като дава възможност да се 

изследват и прогнозират развития в икономиката, които имат силно 

влияние върху състоянието на страната. Постигането на фискална 

консолидация е сложен и динамичен процес, който се проектира върху 

множество други процеси на макроравнище. Разработването на подобна 
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тема е трудно и поради това, че тя не е много третирана в българската 

научна литература. Това е дало основание на дисертанта да си постави за 

цел разработването на методика за приложен анализ и оценка на ефектите 

от фискалната консолидация. Във връзка с целта са конкретизирани и 

коректно формулирани шест изследователски задачи, с чието решаване 

авторът се е справил успешно.  

Обект на дисертационния труд е фискалната политика в страната след 

въвеждането на Паричен съвет. Предметът е формулиран като анализ на 

влиянието на фискалната консолидация върху реалния сектор. 

Изследователската теза „...фискалната консолидация в България е основен 

принцип на фискалната политика в условията на паричен съвет в малка 

отворена икономика, като консервативният характер на провежданата 

фискална политика има своя специфика на проявление, което влияе 

стабилизиращо върху макроикономическата активност...“ е доказана 

успешно. За това е спомогнало и проучването на широк кръг научна 

литература от български и чуждестранни автори, от чиито изследвания 

И.Игнатов е използвал определени рационални моменти и идеи в работата 

си. 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Резултатите от разработката могат да се обобщят от гледна точка 

добре избраната структура. В първата глава е направен пространен анализ 

на теоретичните и емпирични основи на фискалната консолидация от гл.т. 

кейнсианските и некейнсианските ефекти. Втората глава има характера на 

дескриптивен анализ на фискалната политика в България през призмата на 

фискалната консолидация, а в трета глава е направен иконометричен анализ 

на равновесието в икономиката и оценка на кейнсианския разходен 

мултипликатор. 

 Между трите глави има логическа връзка и последователност, което 

дава възможност да се проследят и анализират основните зависимости, 

както и да се направят съответните изводи с теоретично и практико-

приложно значение.  Използваната методология е напълно подходяща и е в 

основата на правилно подбраните инструменти за изследване на процесите 

на макроравнище, които имат отношение към тезата и целта на работата. 

По отношение на практико-приложния характер на дисертацията и на 

постигнатите резултати – тя може да послужи като методологически и 

теоретичен ориентир за подобен род наблюдения и анализи на 

макроросистемата, обслужвайки определени аспекти на мотивиране и 

провеждане на макроикономическата политика в страната. 

4.  Оценка на научните и научно-приложни приноси 
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Приемам приносите от теоретичен и приложен характер, които 

дисертантът е посочил в края на Автореферата. Те отразяват в голяма 

степен самостоятелния характер на работата, използването на подходяща 

методика и възможностите за синтезиране на получените резултати. Към 

приносите бих добавила и интердисциплинарния характер на разработката, 

тъй като в нея освен чисто икономически анализ в контекста на  

тематичните проблеми в икономикса, има иконометричен анализ и са 

използвани знания из областта на статистиката и теорията на публичните 

финанси. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

Публикациите  свързани с разработката отразяват работата на Игнат 

Игнатов по дисертацията и го представят като един сериозен млад 

изследовател на проблемите, свързани с макроикономическото развитие на 

страната, през призмата на процесите във фискалната област и отражението 

им на макроравнище. 

 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът на дисертацията е в обем от 33 страници. В него е 

направена обща характеристика на дисертационния труд и е описана 

неговата структура. Представено е кратко изложение на дисертацията по 

глави, като е поставен акцент върху постигнатите теоретико-

методологични и емпирични резултати. Приложена е справка за 

основните приносни моменти в разработката, както и списък на 

свързаните с нея публикации на автора. Общата ми оценка за автореферата 

е, че той представя коректно, прецизно и в необходимата пълнота 

основните моменти от дисертационния труд. 

 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Нямам конкретни въпроси и критични бележки. В качеството си на 

научен ръководител съм имала възможност многократно да задавам 

въпроси и да изразявам мнения по работата на дисертанта, които той е 

отразявал коректно и добросъвестно.  

 

8. Заключение 

Представената дисертация е добре структурирано и задълбочено 

научно изследване по много актуален икономически проблем. Тя е 

разработена на високо професионално равнище и съдържа значими 

приноси за икономическата теория и практика, които представят нейния 
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автор като много сериозен и перспективен изследовател. Дисертацията 

отговаря напълно на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ.  

 Въз основа на всичко, посочено по-горе, давам категорична 

положителна оценка на представения дисертационен труд на тема 

“Фискалната консолидация в България и нейните макроикономически 

измерения“ и с пълна убеденост предлагам на членовете на 

уважаемото научно жури да присъдят на Игнат Трифонов Игнатов 

образователната и научна степен “доктор” в областта на висшето 

образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа 

икономия”. 

 

София, 31.09.2018 г.    Подпис:  

                                                     / доц.д-р Екатерина Сотирова/… 


