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СТАНОВИЩЕ 

 

от член на научно жури: доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев 

преподавател към катедра „Икономика и финанси“ 

факултет по Икономика и управление, 

при Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив 

 

за придобиване на научната степен „доктор на науките“ от кандидат 

доц. д-р Анатолий Василиевич Кучер по обявена процедура от ВУАРР - 

Пловдив 

 

1. Обща информация 

Становището е изготвено на основание Заповед №203/30.06.2020 г. на 

Ректора на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова на основание чл. 13 от ЗРАСРБ и 

чл. 7, ал. 2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научната степен 

„доктор на науките“ (ПУРПНСДН) на Висше училище по агробизнес и развитие 

на регионите, както и във връзка с изготвен доклад от ръководителя на катедра 

„Икономика и финанси“ за взето решение на разширения катедрен съвет 

(Протокол №2/30.06.2020 г.). 

автор на дисертационния труд: доц. д-р Анатолий Василиевич Кучер 

тема на дисертационния труд: „FINANCIAL SUPPORT FOR THE 

FORMATION OF SUSTAINABLE COMPETITIVENESS OF LAND USE OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORY, METHODOLOGY, 

PRACTICE“ (ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ФОРМИРАНЕТО НА 

УСТОЙЧИВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО 

НА АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА) 

 

2. Общо представяне на дисертационния труд 

Представеният за обсъждане дисертационен труд с автор доц. д-р 

Анатолий Кучер се състои от 880 страници. От тях основният текст е 665 

страници. Дисертацията е изградена от увод, пет глави, заключение, справка с 

научните приноси, приложения и списък с използваната литература. В нея се 

съдържат 197 таблици, 110 фигури, 11 приложения и 877 литературни и 

интернет източници. Налице е логическа последователност и относителна 

балансираност между отделните части на научното изследване. 

В увода са формулирани целта, задачите, предметът и обектът на 

изследването. Авторът е представил своята основна теза и седем хипотези, чиято 

достоверност се доказва или отхвърля в рамките на изложението, 

методологическите основи, методите на изследването и информационната му 
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база. Той е направил преглед и на основните научни разработки, върху които е 

изградена структурата на дисертационния труд. 

В параграф 1.1. на глава първа дисертантът е представил теоретичните 

концепции, които стоят в основата на проблема за финансовата подкрепа във 

връзка с формирането на устойчива конкурентоспособност на използването на 

земята от земеделските стопанства. Сред тях изпъкват теорията за устойчивото 

развитие, институционалната теория и теорията на финансите с нейните 

специфични направления – финанси на селското стопанство, климатични 

финанси, зелени финанси и др. (фиг. 1.2., с. 19). Задълбочено е анализиран 

световният опит в областта на изследваната проблематика. 

В параграф 1.2. са описани най-важните методологически подходи, чрез 

които се изследва конкурентоспособността на селскостопанските предприятия 

по отношение на устойчивото управление на почвата. Към тях се причисляват 

систематичният, ситуационният, интердисциплинарният и синергетичният 

подходи (с. 65-68). 

В параграф 1.3. авторът е изложил своята визия по отношение 

изграждането на концепция за устойчиво управление на почвата в украинското 

земеделие като предпоставка за получаване на целево финансиране при 

кандидатстване по различни програми и разработване на различни 

инвестиционни проекти. 

В параграф 1.4. е извършен сравнителен анализ на интензивността на 

използването на земеделската земя в някои водещи държави с развито селско 

стопанство и Украйна. Прави се изводът, че украинските предприятия от 

аграрния сектор са съпоставими по ефективност и производително използване на 

земята с компаниите от развитите страни с относително ниски равнища на 

ефективност, но в краткосрочна и средносрочна перспектива се очаква тази 

ефективност да се повишава (с. 112). 

В края на глава първа (с. 113-115) авторът е представил основните 

изводи и обобщения от първата част на своето изследване. 

В параграф 2.1. на глава втора той излага възгледите си за структурата и 

съдържанието на методологията, по която ще се изследват особеностите на 

финансовото регулиране във връзка с формирането на устойчива 

конкурентоспособност на използването на земята от земеделските 

производители. Представени са нейните компоненти и основните мерки за 

постигане на нейните цели (с. 119-143). 

В параграф 2.2. е разработена система от показатели, чрез които се 

измерва равнището на устойчива конкурентоспособност на земеделските 

предприятия по отношение на използваните от тях земеделски земи. Тази 

система съдържа индекси, чрез които конкурентоспособността се оценява в 

технологичен, финансов, маркетингов, екологичен и социален аспекти. На базата 
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на получените от изчисляването на тези индекси стойности се предлага 

формирането на интегрален индекс за устойчива конкурентоспособност (SCI), 

според който отделните земеделски предприятия се причисляват към 5 различни 

групи (с. 159). Освен на равнище отделни земеделски стопанства, тази система 

от показатели е приложима и на равнище области и региони. По този начин 

изследването на конкурентоспособността на използването на земеделските земи 

може да се извърши както в териториален, така и в темпорален аспект. 

В параграф 2.3. дисертантът е предложил специфична методология, чрез 

която може да се извърши икономическа оценка на загубите от деградацията на 

почвата, отразяващи се върху финансовото състояние на земеделските 

предприятия и на собствениците на земеделски земи. Концептуалната рамка на 

тази методология е представена на фиг. 2.9. (с. 169). По-нататък в изложението 

се предлага подход за оценяване на загубите, причинени от замърсяването на 

почвата. В основата му стои предположението, че с нарастване на степента на 

замърсеност на земята добивите от отглежданите култури намаляват с определен 

процент, което се отразява негативно на приходите на земеделските стопанства. 

В параграф 2.4. доц. д-р Анатолий Кучер е представил комплексна 

методология, чрез която се определя инвестиционната привлекателност на 

земеделските земи. Нейната рамка се съдържа на фиг. 2.10. Тя обхваща т.нар. 

PESTEL анализ на факторите, влияещи върху инвестиционната привлекателност 

на земята, както и принципите, критериите и показателите за оценяване на 

инвестиционната привлекателност на земеделската земя (с. 186-202). 

В последния параграф 2.5. от глава втора се съдържа методологичната 

рамка за оценяване ефективността на финансирането на проекти, свързани с 

подобряване на качеството на почвата и рекултивацията на земята. Авторът 

прилага тази методология в глава пета на дисертационния си труд. 

В заключението към глава втора (с. 217-219) са представени основните 

изводи и обобщения от тази част на разработката. 

В параграф 3.1. на глава трета доц. д-р Анатолий Кучер очертава 

съвременното състояние и проблемите, възникващи в процеса на формирането 

на устойчива конкурентоспособност на използването на земята в условията на 

недостиг на финансови ресурси. 

В следващия параграф 3.2. той разкрива спецификите на украинските 

селскостопански предприятия и възможностите им да се конкурират на пазарен 

принцип в контекста на почвено-климатичните условия в отделните географски 

зони, в които оперират и отглеждат зимна пшеница, царевица и слънчоглед. За 

да представи резултатите от своето проучване, дисертантът използва метода на 

дискриминантния анализ. По-нататък в изложението, на базата на разработен от 

него иконометричен модел, авторът доказва, че 3019 украински селскостопански 

предприятия имат резерви за повишаване на своята конкурентоспособност чрез 
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подобряване на тяхното управление и/или постигане на по-ефективно 

използване на техните ресурси. 

В параграф 3.3. авторът прави обзор на състава и структурата на 

финансовите ресурси, с които разполагат земеделските предприятия в Украйна. 

Той анализира промените в техния собствен и заемен капитал, динамиката на 

ползваните от тях банкови кредити, финансовия лизинг, възможностите за 

привличане на акционерен капитал, обема на външните и вътрешни капиталови 

инвестиции, както и размера на бюджетното финансиране. 

В параграф 3.4. е предложена технология за извършване на стойностна 

оценка на икономическите и екологичните загуби от деградацията на почвата в 

селскостопанските предприятия. Тези загуби се дължат на намалените приходи 

на земеделските производители поради по-ниските добиви и по-високото 

равнище на замърсяване на почвата.  

В параграф 3.5. са изследвани негативните въздействия на почвената 

ерозия върху финансовите резултати на земеделските предприятия в Украйна 

чрез използването на метода на регресионно-корелационния анализ. Установява 

се, че при нарастване на площта на ерозираните обработваеми земеделски земи 

обемът на произведената земеделска продукция намалява, т.е. доказва се 

наличието на статистически значима обратна зависимост между рентабилността 

на използването на земята (приходите от продажби на продукция, произведена 

от 1 хектар земя) и степента на ерозируемост на почвата (с. 326-342). 

В последния параграф 3.6. на глава трета авторът идентифицира 

заинтересованите страни, които подпомагат предотвратяването на процеса на 

деградация на земеделските земи в Украйна поради ерозия, причинена от вятъра. 

Той предлага те да ползват разнообразни източници на финансиране, за да 

постигнат успешно своите цели. 

В заключението към глава трета (с. 361-365) са представени основните 

изводи и обобщения от тази част на научната разработка. 

В параграф 4.1. на глава четвърта доц. д-р Анатолий Кучер доказва, че 

съществува умерена позитивна зависимост между равнището на 

платежоспособност и устойчивата конкурентоспособност на селскостопанските 

предприятия в Украйна. Той допуска, че подобна зависимост съществува и 

между плодородието на почвите, качеството на земята и климатичните условия, 

от една страна, и индексите на устойчивата конкурентоспособност на 

селскостопанските предприятия в Украйна, от друга. Степента на тази 

зависимост е различна за отделните райони на страната, тъй като се получават 

различни резултати за Волинска, Черниговска и Харковска области. Накрая 

авторът прави изводът, че повишаването на равнището на финансова подкрепа 

при производството на зърнени култури на иновативна основа води до 
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повишаване на устойчивата конкурентоспособност на земеделските стопанства 

по отношение на използването на земята (с. 402-403). 

В параграф 4.2. кандидатът за придобиване на научната степен „доктор на 

науките“ прави преглед на състоянието и особеностите на системата за данъчно 

облагане на аграрния бизнес в Украйна. Според нормативната база на страната 

данък върху земята плащат физически и юридически лица, които не са 

земеделски производители. Данъчната ставка е в размер от 0,3% до 1,0% от 

нормативно определената стойност на земеделската земя. Авторът предлага да 

се въведе индексация на данъка в зависимост от размера на годишната инфлация 

(с. 415), както и диференцирано облагане в зависимост от нивото на 

възпроизводство на почвеното плодородие (с. 416). Извършена е оценка на 

социално-икономическото развитие на селските региони в Украйна, като се 

предлагат мерки за неговото подобряване. 

В параграф 4.3. авторът е представил стратегическите приоритети, 

свързани с използването, възстановяването и управлението на почвите в 

Украйна, които следва да получат достатъчно като обем финансиране, за да се 

гарантира устойчивото развитие на сектора на земеделието. Установява се, че 

приоритетно следва да се финансира запазването на съдържанието на хумус в 

почвата, на второ място – да се защитава почвата от ерозия, на трето място – да 

се обогатява почвата с хранителни вещества и на последно място – да се 

извърши мелиорация на киселите и солонови почви (с. 448-449). 

В параграф 4.4. доц. д-р Анатолий Кучер изследва устойчивото 

управление на почвения органичен въглерод като стратегически приоритет на 

финансова подкрепа. Той представя макроикономическа оценка на 

необходимостта от финансов ресурс за прилагане на нисковъглеродно 

използване на земята в Украйна до 2030 г. 

В параграф 4.5. са анализирани финансовите разходи и ползи от 

употребата на течни органични торове, био хумус и минерални торове в Украйна 

през последните години. Оценява се икономическата ефективност от тяхното 

използване. 

В параграф 4.6. на глава четвърта авторът обосновава потребността от 

използването на различни източници за финансиране на мерките, насочени към 

устойчивото управление на почвата. Към тях се причисляват бюджетните 

средства от държавния и местните бюджети, фондовете на собствениците и 

ползвателите на земеделски земи, средства, постъпващи от международни 

финансови институции, глоби и други източници за финансиране. Той предлага 

30% от постъпленията от данъка върху земята в Украйна да се използват за 

възпроизводство на почвеното плодородие, да се създаде Държавен финансов 

фонд, който да се попълва от такса в размер на 0,5% от нормативно 

определената стойност на 1 хектар земя, или да се използва комбинация от 
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различни варианти за финансова подкрепа с цел запазването на плодородието на 

почвата (с. 491-496). Като допълнителни източници за финансиране могат да се 

използват приходите от въвеждане на екологичен данък и постъпленията от 

въглеродни кредити. 

В заключението към глава четвърта (с. 509-512) са формулирани 

основните изводи и обобщения от тази част на дисертационния труд. 

В параграф 5.1. от глава пета на дисертационния труд авторът изгражда 

своята теза на основата на закона за намаляващата възвръщаемост, според който 

всяка допълнителна единица разходи води до все по-малки допълнителни 

добиви и допълнителни печалби за селскостопанските производители. 

Респективно чрез регресионен анализ се доказва, че увеличаването на добивите е 

пряко свързано с нарастването на оперативните разходи за производство на 

земеделска продукция. Чрез използването на производствената функция на Коб-

Дъглас се установява, че при нарастване на различните видове производствени 

разходи с 1% добивите от зимна пшеница и други култури се увеличават с много 

по-малко от 1%. За да се повиши допълнително ефективността на 

селскостопанските предприятия, е необходимо да се оптимизира структурата на 

техните разходи. Предлага се негативният ефект, дължащ се на закона за 

намаляващата възвръщаемост, да се неутрализира чрез въвеждането на иновации 

в отглеждането на основните земеделски култури (с. 513-551). 

В следващия параграф 5.2. е изследвано влиянието на концентрацията на 

земята върху формирането на финансовите резултати на земеделските 

предприятия. Авторът подчертава, че през периода 2010-2016 г. средния размер 

на селскостопанските предприятия в Украйна отбелязва тенденция към 

увеличаване, т.е. равнището на концентрация на земеделската земя нараства 

динамично (с. 559). На основата на резултатите от проведен регресионен анализ 

доц. д-р Анатолий Кучер стига до заключението, че нарастването на равнището 

на концентрация на земеделската земя влияе положително върху финансовата 

конкурентоспособност (измерена чрез реализираните приходи и добавената 

стойност от 1 хектар земя) на земеделските производители (фиг. 5.20. и фиг. 

5.21.). Това влияние обаче е позитивно до определена граница (около 30000 

хектара), след което финансовата конкурентоспособност започва да намалява (с. 

565). 

В параграф 5.3. дисертантът изследва възможността за реализиране на 

ефективни инвестиционни проекти в аграрния бизнес в контекста на 

либерализирането на пазара на земеделски земи в Украйна. Той прави изводът, 

че върху инвестиционната привлекателност на земята влияят положително 

различни климатични и технологични фактори, докато икономическите, 

политическите и правните фактори ѝ влияят негативно (с. 579-582). Представена 

е рейтингова оценка на инвестиционната привлекателност на земеделските 
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предприятия в Украйна на регионално равнище (фиг. 5.24.). Направена е 

прогноза, въз основа на която се очаква през периода 2020-2025 година 

стойността на земеделската земя да нараства, което я превръща в изгоден за 

инвестиране актив. 

В параграф 5.4. е представена методика за оценяване на икономическата 

ефективност на четири инвестиционни проекта, свързани с възможността за 

финансиране на различни дейности за устойчиво управление на почвата. В 

основата на оценката стои методът на капиталовото бюджетиране. Изчислени са 

техните нетна сегашна стойност, вътрешна норма на възвръщаемост, индекс на 

рентабилност и период на изплащане. Посочени са обемът и източниците за 

тяхното финансиране. 

В последния параграф 5.5. е изследвана ефективността на финансирането 

на разнообразни мерки, свързани с управлението на почвите в Украйна на 

микроравнище, на мезоравнище и на макроравнище. 

В края на глава пета (с. 638-641) са представени основните изводи от 

тази част на научната разработка. 

В заключението на дисертационния труд са формулирани и изложени 

основните изводи и обобщения от цялостното научно изследване. 

 

3. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд 

и мнение относно коректността на автореферата на дисертацията 

След внимателно запознаване със структурата и съдържането на 

дисертационния труд считам, че в структурно отношение той е изграден 

сполучливо. Съществува балансираност между обема на съдържащите се в него 

глави. Стилът на изложението е академичен, стегнат и строго научен. 

Техническото оформление на дисертационния труд е на много високо равнище. 

Налице е задълбочено и широкообхватно емпирично изследване, като 

резултатите от него са анализирани и представени от автора в подходяща форма 

и изключително професионално. Убеден съм, че доц. д-р Анатолий Кучер 

притежава необходимите задълбочени теоретически, методологически и научно-

приложни познания в областта на проблемите, свързани с финансовата подкрепа 

по отношение формирането на устойчива конкурентоспособност на 

използването на земеделските земи от страна на селскостопанските предприятия. 

Той е напълно способен да прави самостоятелни проучвания, да анализира 

задълбочено обекта на научното изследване и да извлича съответните изводи и 

обобщения. 

Авторефератът, отразяващ в синтезиран вид основните постановки и 

резултати от изследването в дисертационния труд, е с обем от 74 страници и е 

написан според изискванията на действащата нормативна база. В него са 

отразени общата характеристика на дисертационния труд, неговата структура и 



8 
 

съдържание, направено е кратко изложение на дисертацията, приложени са 

справка за научните приноси и списък с публикациите на автора по темата на 

дисертацията. Стилът на автореферата е стегнат и точен. В техническо 

отношение той също е изготвен на много високо равнище. 

Представените от доц. д-р Анатолий Кучер дисертационен труд и 

автореферат могат да бъдат оценени положително. Те не са заимствани от 

чужди публикации, в тях ясно личи авторовото участие и са отразени коректно и 

в пълна степен научните му позиции. 

 

4. Определяне и оценяване на научните и научно-приложните 

приноси в дисертационния труд 

Научните приноси на Анатолий Кучер, които са формулирани в 

автореферата към дисертацията, могат да се разделят в две групи: част от тях 

имат теоретико-методологичен характер, а друга част са с практико-приложен 

характер. 

Най-важните научни приноси с теоретико-методологичен характер са 

следните: 

1. За първи път е разработена методическа концепция за финансова регулация 

по отношение формирането на устойчива конкурентоспособност на 

използването на земята на земеделските предприятия, като се предлага 

разширяване на функциите на Държавната поземлена (ипотечна) банка и 

създаването на Държавен финансов фонд в Украйна, чрез който да се 

неутрализира деградацията на земята и да се гарантира възпроизводството на 

почвеното плодородие; 

2. Разработена е цялостна методология за оценка на устойчивата 

конкурентоспособност на използването на земята на селскостопанските 

предприятия в условията на недостиг на финансови ресурси; 

3. Разработена е методология за икономическа оценка на загубите от 

деградацията на почвата в селскостопанските предприятия, която позволява 

да се оценят и анализират тези загуби и да се отчете въздействието на 

ерозията на почвата върху финансовите резултати на тези предприятия; 

4. Разработена е методология за оценяване на инвестиционната 

привлекателност на земеделските земи, чрез която се прави оценка и се 

извършва клъстерен анализ на настоящото състояние на инвестиционната 

привлекателност на тези земи; 

5. Разработена е методология за оценяване ефективността на финансирането на 

разнообразни инвестиционни проекти, свързани с подобряването на 
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качеството на почвата, рекултивацията на земята и устойчивото управление 

на почвите на микроравнище, на мезоравнище и на макроравнище; 

6. Въведени са в научно обръщение и е определена икономическата същност на 

следните понятия: „устойчива конкурентоспособност на земеползването на 

земеделските предприятия“, „финансова подкрепа за формирането на 

устойчива конкурентоспособност на използването на земята на аграрните 

предприятия“, „глобален индекс за устойчива конкурентоспособност на 

селското стопанство“ и „инвестиционна привлекателност на използването на 

земята“; 

7. Разработена е концепция за устойчиво управление на почвата в украинското 

земеделие като предпоставка за кандидатстване и получаване на целево 

финансиране по различни програми; 

8. Представени са методическите подходи за проучване на финансовата 

подкрепа, необходима за формиране на устойчива конкурентоспособност на 

използването на земята от земеделските предприятия. 

Основните научни приноси с практико-приложен характер са 

следните: 

1. Научно-методическите препоръки за формирането на конкурентоспособност 

на аграрните предприятия и предложенията за финансова подкрепа на 

балансираното използване на почвените ресурси и възстановяване на 

почвеното плодородие са въведени от Министерството на аграрната политика 

и храните на Украйна в Държавната целева програма за развитие на 

украинските села до 2015 г.; 

2. Резултатите от изследването, свързано с постигането на неутрално ниво на 

деградация на земята, икономическото регулиране и нормативно-правното 

подпомагане на защитата и рационалното използване на земята, както и 

преминаването към устойчиво използване на земята за изглаждане на 

климатичните промени и адаптиране към тях отговарят на приоритетите, 

целите и задачите на държавната политика в съответната област и ще бъдат 

използвани от Министерството на екологията и природните ресурси на 

Украйна при изпълнение на държавната политика за борба с деградацията и 

опустиняването на почвите, както и в областта на изменението на климата до 

2030 г.;  

3. Резултатите от изследванията, свързани с организационно-икономическото 

регулиране на рационалното използване на земите и възстановяване на 

почвеното плодородие, както и препоръките за подобряване на финансовата 

подкрепа за формиране на устойчива конкурентоспособност на използването 



10 
 

на земята от земеделските предприятия, се препоръчват за практическо 

използване при разработването на управленски решения за финансова и 

селскостопанска политика в Украйна на национално и регионално ниво; 

4. Препоръките за формиране на конкурентоспособност на аграрните 

предприятия и възстановяване на почвеното плодородие, стимулирането на 

трансфера на екологични иновации, икономическата аргументация на 

почвозащитните технологии за производство на конкурентоспособни 

селскостопански продукти, разработването на икономически механизъм за 

възстановяване на почвеното плодородие, организационно-икономическата и 

финансова подкрепа за рационално използване на почвените ресурси, 

очакваната необходимост от инвестиции и прогнозираният обем и 

ефективност на производството се въвеждат от Департамента по 

агропромишлено развитие на Харковската областна администрация; 

5. Основните резултати от изследванията са въведени в образователния процес 

на Харковския национален аграрен университет при разработването на 

учебни програми, учебни помагала и научно-методическо осигуряване на 

курсовете по „Екологична икономика”, „Икономика на предприятията“, 

„Управление на конкурентоспособността на предприятията“, „Управление на 

проекти“ и „Управление на проекти в екологията“, както и при обучението на 

студенти в бакалавърска и магистърска степени.  

Във връзка с това смятам, че приносите в дисертационния труд отразяват 

вярно и точно неговите научни достойнства, както и значимостта му за 

развитието на науката и практиката в областта на изследването на влиянието на 

финансовата подкрепа за формирането на устойчива конкурентоспособност на 

използването на земята от аграрните предприятия. 

 

5. Публикации и участия в научни форуми  

Дисертантът е представил общо 148 публикации, свързани с 

дисертационния му труд. От тях 2 са монографии, 13 са части от колективни 

монографии, 19 са статии в международни научни издания, включени в 

наукометричните бази данни Scopus и/или Web of Science, 33 са статии в научни 

издания, включени в други наукометрични бази данни, 49 са статии в други 

научни издания и научни доклади и 31 са други научни публикации. Те са 

публикувани в реферирани и реномирани издания с научно рецензиране. 

Публикациите обхващат основните проблеми, изводи и обобщения на 

автора, направени в дисертационния му труд. Те са достатъчни като количество, 

съответстват на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и ал. 3 от 
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ЗРАСРБ и на допълнителните изисквания на чл. 6 от ПУРПНСДН във ВУАРР и 

показват, че дисертантът е запознал в максимална степен представителите на 

академичната общност и заинтересованите специалисти с резултатите от своята 

научна продукция. 

Според наукометричните показатели за придобиване на научната степен 

„доктор на науките“ при изискван минимум от 350 т. Анатолий Кучер има 2000 

т. (50 т. от раздел А - Дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен "доктор", 100 т. от раздел Б - Дисертационен труд за присъждане 

на научната степен "доктор на науките", 1570 т. по раздел Г – Научни 

публикации и 280 т. по раздел Д – Цитирания (посочена е справка за 25 бр. 

цитирания)). 

 

6. Критични бележки и препоръки 

Вместо да отправям критични бележки към дисертанта, му препоръчвам 

да задълбочи изследванията си в областта на икономическата и финансовата 

теория и политика, както и да продължи да развива успешно публикационната 

си дейност у нас и в чужбина. 

 

7. Въпроси към дисертанта  

Нямам въпроси към дисертанта. 

 

8. Заключение  

Дисертационният труд има напълно завършен вид, съдържа оригинални 

научни приноси и може да служи като основа за бъдещи научни изследвания. 

Той отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България (ЗРАСРБ) и на Правилника за неговото прилагане. 

Това ми дава основание да присъдя с пълно убеждение своята положителна 

оценка на дисертационния труд заедно с автореферата към него и предлагам на 

почитаемото научно жури да присъди научната степен „доктор на науките“ 

на доц. д-р Анатолий Василиевич Кучер в Област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.8. 

Икономика, Докторска програма „Финанси и банково дело“.  

 

 

 

 

14.08.2020 г.     Изготвил становището: .…………….……... 

гр. Пловдив              (доц. д-р Б. Кръстев) 
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