
 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д-р Георги Шопов, член на научното жури 

за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор” по научната специалност 05.02.01 “Политическа икономия” 

 

 

 

Докторант:  Кристина Карагоьозова - Маркова. 

Дисертационен труд: “Застаряване на населението и дългосрочна 

устойчивост на публичните финанси в България”. 

Процедура: Дисертацията е разработена чрез задочна докторантура в 

катедра “Икономика” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Научното жури е определено с решение на Факултетния съвет на 

Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“– протокол № 8 / 

07.07.2015 г. и е назначено със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“ № РД 38-480 / 16.07.2015 година. 

 

ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД 

Дисертацията (общо 252 страници) има увод, четири глави и заключение, 

плюс 7 приложения. Списъкът на литературата включва над 100 източника, от 

които преобладаваща част са на чуждестранни автори. Това е свидетелство за 

добрата литературна осведоменост на авторката и е база за нейната работа – 

особено по теоретичната част на дисертацията. 

Основните акценти в структурата на дисертацията са следните: 

 В първа глава е направен аналитичен преглед на литературата, 

посветена на връзката „устойчивост на публичните финанси – 

застаряване на населението“. На тази основа са дефинирани основни 

понятия и подходи за оценката на тази връзка. Критично са 

разгледани теоретични модели за оценка на ефектите от 

застаряването на населението. Обоснован е изборът на конкретен 

модел (BG-OLG), който да бъде приспособен и развит за целите на 

изследването в следващите му части.  

 Във втора глава избраният модел е развит и представен 

математически, като авторовите приноси са свързани с 

модификациите в неговата формулировка.  
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 Третата част е посветена на представяне на основни измерения на 

демографските промени в страната и на нейната пенсионна система. 

Разгледани са също влиянията на глобалната фискална криза върху 

параметри, свързани с модела, използван в изследването, които – на 

тази база, също са описани и калибрирани (квантифицирани).  

 Четвъртата глава съдържа емпиричните резултати от прилагането на 

модела BG-OLG. Симулирани са пет сценария за развитие на 

икономиката на база на провежданата фискална и пенсионна 

политика, както и при две различни демографски прогнози (на 

Евростат и ООН). Допълнителен положителен момент е, че са 

направени сравнения с други дългосрочни модели за България и са 

направени изводи. Формулирането на изводи към тази и към всяка от 

останалите глави на дисертацията са добра изследователска практика, 

която бих искал да подчертая и която илюстрира способностите на 

докторантката да достига до самостоятелни научни обобщения.  

 Заключението синтезира основните резултати и изводи от 

проведеното изследване, които са база за формулиране на препоръки 

към фискалната и пенсионната политика с оглед намаляване на 

отрицателните ефекти от застаряването на населението върху 

растежа и стабилността на публичните финанси.  

ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ 

Дисертацията е логически структурирана и обвързана по оста „изясняване 

на теоретичните и методологическите основи на изследването – конструиране 

на модел - провеждане на емпирично изследване на връзката „застаряване на 

населението-устойчивост на публичните финанси“ – анализ и оценки на 

ефекти от застаряването – изводи, обобщения и препоръки“. Очевидно е, че 

дисертационният труд е резултат от сериозни целенасочени търсения, в които 

авторката се е изграждала като изследовател на една нелека проблематика. 

В глава първа авторката убедително демонстрира умения за 

идентифициране и анализ на подходяща научна литература, способности да води 

научна дискусия и да достига до изводи, създаващи мост и основа за разгръщане 

на емпиричните части от дисертационния труд.  

Във втора глава докторантката реализира умения за творческо 

надграждане на съществуващи математически модели с оглед целите, обхвата и 

ограниченията на собственото й изследване. 

Третата и четвъртата част защитават безспорните качества на 

дисертантката да провежда самостоятелно емпирично проучване въз основа на 

доразвития от нея модел BG-OLG и да достига до съответни научни изводи и 

обобщения.   
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Приносите в дисертационния труд намирам преди всичко в:  

(а) обогатяването на и адаптирането на съществуващ изследователски 

инструментариум (модел) за целите на специфично научно проучване;  

(б) апробирането на този модел с реални данни и извеждането на 

собствени резултати от проведените с него симулации;  

(в) формулирането на препоръки към фискалната и пенсионната политика 

в условията на застаряващо население на страната.  

По такъв начин приносите имат методологичен, аналитичен и 

конструктивен характер.  

Като бележка и препоръка към бъдещи изследвания бих посочил 

недостатъчното внимание, което е отделено в дисертацията на проблема с 

нарастващия натиск върху публичните финанси, който ще има търсенето на 

дългосрочни услуги (социални и здравни), произтичащо от застаряването на 

населението и увеличената продължителност на живот.  

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

По темата на дисертацията са представени четири научни публикации, 

направени през периода 2013-2015 година: 2 от статиите са приети за печат 

(едната е в сп. „Икономическа мисъл“, а другата – в Годишника на Стопанския 

факултет на СУ); има публикуван един доклад от научна конференция с 

международно участие в УНСС и една публикация на английски език (в 

съавторство) – в Дискусионните материали, издавани от БНБ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертацията представлява научно изследване с ясно формулирани теза, 

обект, цели и задачи, които са постигнати. 

Докторантката познава литературата и научните достижения в своята 

област. Систематизира и оценява критично съществуващи методи и модели за 

оценка на изучавания обект и предмет, като на тази основа прави избор и 

изгражда методологическия апарат на изследването си. 

Демонстриран е богат опит в набирането и обработката на статистическа 

информация, както и ясен стил на изложение.  

Докторантката Маркова е провела научно изследване въз основа на 

оригинални и специално калибрирани за целта на дисертацията входящи 

статистически параметри и при съответните допускания за използвания модел. 

Резултатите представляват приложение на съществуваща методология и 

адаптиран модел, като въз основа на получените резултати се достига до изводи 

и препоръки за управленската практика по отношение на фискалната и 

пенсионната политика. 

Категорично и убедително са демонстрирани способности за организиране 

и осъществяване на самостоятелни научни изследвания, което ясно показва 

наличие на знания и овладяване на умения, необходими за добиването на 

образователната и научна степен „доктор“. 

Представени са публикации, надвишаващи минимума, изискван за 

защитата. 

На тази основа, предлагам на Кристина Карагоьозова - Маркова да бъде 

присъдена образователната и научна степен “доктор” по научната 

специалност 05.02.01 “Политическа икономия”. 

 

24.09.2015 г. 

: 

 

 

Подпис: 

проф. д-р Георги Шопов 

 

 


