
 
 
 
 
 

СТАНОВИЩЕ 
от: проф. д-р Йордан Атанасов Христосков 

 
относно: дисертационния труд на докторантката Кристина 

Карагьозова - Маркова  на тема 
„Застаряване на населението и  дългосрочна устойчивост на 

публичните финанси в България”, 
 

 
 
І. Общо описание на представените материали и 
пригодността им към законовите изисквания 

1. Изходен пункт за становището са следните представени 
материали: 

 Дисертационен труд „Застаряване на населението и  
дългосрочна устойчивост на публичните финанси в България” 
в обем от 252 стандартни страници, включително 
библиографска справка с 101 цитирани и ползвани научни 
източници и 7 приложения. 

 Автореферат в обем от 39 стандартни страници, включително 
авторска справка за приносите на дисертационния труд и 
списък с публикациите на автора, свързани с дисертационния 
труд. 

 Публикации по дисертацията в научната периодика и сборници 
от конференции – 4 научни публикации по темата на 
дисертационния труд. Eдна от публикациите е в съавторство, 
без да е представен разделителен протокол.  

 Декларация за оригиналност и достоверност. 
 Автобиография по europass. 

 
2. Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра 

„Икономика“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  - 
София. Като обем и като съдържание представените материали 
отговарят на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България  и на допълнителните изисквания в подзаконовите 
документи на МС. Те осветяват научното развитие  на докторанта 
достатъчно добре и  позволяват да се изготви едно обективно становище.  



 
 
 
 
ІІ. Основни моменти и изводи за дисертационния труд 
 

Основно внимание в становището е отделено на дисертационния 
труд и автореферата. По-малко внимание се отделя на  представените 
публикации, тъй като те са свързани с темата на дисертацията и съдържат 
много от идеите, изводите и препоръките,  развити по-широко и 
задълбочено в дисертационния труд. 
 

1. Заглавието на дисертационния труд на Кристина Карагьозова - 
Маркова  – „Застаряване на населението и  дългосрочна устойчивост 
на публичните финанси в България ” отговоря напълно на съдържанието. 
На някои места (основно в първа глава при прегледа на литературата) 
изложението до известна степен излиза извън рамките на темата и 
установените в предговора ограничения, но това очевидно е направено с цел 
да се стъпи на една по-широка теоретична основа.  
 

2. Темата на изследването – застаряването на населението и 
дългосрочната устойчивост на публичните финанси -  е актуална и значима, 
както в глобален, така и в национален план. Тя е предизвикателство за всеки 
изследовател, тъй като тук проблемите са многопластови и 
интердисциплинарни. Те се проявяват както  на секторно  така и на 
макроикономическо ниво. Дискусията по тази тема, както  в научните среди, 
така и сред практиците, е изключително интересна и с много отворени въпроси, 
което дава поле за лична изява. Дисертантката се е възползвала максимално 
от тези възможности, като същевременно е открила пред себе си и широк 
хоризонт  за бъдеща работа.  
 

3. Цел, задачи и методически инструментариум:  
Целта на дисертационния труд условно е разделена на две части: а) 
изясняване на основни теоретико-методологически въпроси по темата на 
дисертацията и б) провеждане на емпирично изследване на основата на 
специално разработен модел, който обхваща „всички важни за българската 
икономика  канали на влияние на застаряването на населението върху 
икономическия растеж и публичните финанси“. Тази двукомпонентна цел 
докторантът е детайлизирал до равнището на 16 конкретни изследователски 
задачи, следващи логиката на изследователския цикъл. На целта на 
изследването и за решаването на изследователските задачи е подчинен и 
избраният методологичен и методически инструментариум – разработване 
и калибриране на симулационен модел на общо равновесие със застъпващи се 
генерации и стохастични процеси на стареене. 
 

4. Тезата на дисертацията е, че застаряването на населението в 
България ще има осезаеми дългосрочни последствия за икономическата 
активност и застрашава устойчивостта на публичните финанси. Като 



алтернатива на този проблем се посочват навременните реформи в 
пенсионната система и най-вече обвързването на пенсионната възраст с 
очакваната продължителност на предстоящия живот.  

 
5. Обект на изследването е връзката между застаряването на 

населението в България и дългосрочната устойчивост на публичните финанси.  
Тази връзка се разглежда в една логическа последователност: първо, 
влиянието на промените в демографската структура на населението върху 
факторите на производството и икономическия растеж; второ, влиянието на 
застаряването на населението върху бюджетните разходи и данъчните приходи  
и като следствие  - очакваната динамика на държавния дълг. Авторката 
концентрира вниманието си само върху влиянието на застаряването на 
населението върху публичния първи стълб на пенсионната система. 
Капиталовите сегменти (втори и трети стълб) на пенсионната система са 
изключени поради тяхната все още незначителна роля.   

 
6. В структурно отношение дисертацията се състои от увод, четири 

глави, заключение и приложения. Избраният модел на структура на 
дисертационен труд го отличава от  „тривиалната“ дисертация от три глави и го 
прави оригинален и разпознаваем сред досегашните разработки в тази област.  

 
Уводът съдържа всички необходими за един дисертационен труд 

атрибути – аргументация за актуалността на изследваната тема, целта и 
задачите, защитаваната изследователска теза, обекта на изследване, 
методологията, както и някои ограничения. Тези атрибути са представени 
синтезирано и с  необходимата прецизност.  

 
Първа глава включва едно систематизирано изложение на основните 

теоретични модели и концепции, анализиращи връзката между застаряването 
на населението и устойчивостта на публичните финанси. В тази част на 
работата, докторантката демонстрира широка литературна осведоменост, 
умение да борави коректно с огромен брой източници, да класифицира и 
систематизира чужди научни знания и да изразява собствено отношение към 
тях. Точно тези научни умения са й позволили да избере модела на общото 
равновесие със застъпващи се генерации, който да бъде развит и калибриран 
за целите на изследването.  

 
Втора глава на дисертацията е развито математическото представяне 

на модела BG–OLD, избран като най-подходящ за оценяване на ефектите от 
застаряването на населението в България върху дългосрочния растеж и 
устойчивостта на публичните финанси. Тук изключително ясно изпъкват 
високото ниво на подготовка на дисертантката по математика и иконометрия.    

 
Трета глава е с подчертано практическа насоченост.  В нея се 

представят основните стилизирани факти относно демографските промени в 
България и спецификите на пенсионната система в страната. На тази основа е 
направено и калибриране на модела BG–OLD с отчетни и прогнозни данни за 
България. Тук много ярко се очертават добрите познания на дисертантката 



по съдържанието и проблемите на пенсионната система на България, както 
и умението й да селектира емпирични данни в тяхната взаимна 
обвързаност. 

 
Четвърта глава включва резултатите от симулациите с модела BG–

OLD. Застаряването на населението е представено чрез прогнозни данни за  
намаляване на коефициента на заместване и нарастващата 
продължителност на живота. Разгледани са пет различни сценария за 
развитие на икономиката на основата на провежданите фискална и 
пенсионна политика.  Моделът е „зареден“ с данни от демографските 
прогнози на Евростат и Отдела за население на ООН. В тази глава 
дисертанката  е показала умение да интерпретира емпирични данни, 
изразяващи сложни зависимости.  

 
Заключението представя основните изводи и резултати, постигнати в 

дисертационния труд. В него са формулирани и основните препоръки към 
фискалната и пенсионната политика за смекчаване на негативните ефекти от 
застаряването на населението. Подчертава се и отвореността и потенциала на 
модела BG–OLD за последващи подобни изследвания.  

 
7.  Стилът и езикът на дисертационния труд са строго научни.  Четенето 

на дисертацията се улеснява от факта, че широко са използвани графики, 
схеми и таблици. Допълващата информация сполучливо е включена в 
приложения. 
 
ІІІ. Общо становище и  научни приноси в дисертационния 
труд 
 

Общото становище е, че докторантката Кристина Карагьозова – 
Маркова  е разработила дисертация по значим обществен проблем, ясно е 
формулирала изследователската теза, целта и задачите и е подбрала и 
доразвила подходящ инструментариум за самото научно изследване. Тя 
познава много добре научната литература и научните постижения в 
изследваната област и успешно е откроила решените от нерешените въпроси. 
Показала е умение да систематизира и осмисля емпирична информация и 
самата тя да провежда емпирични изследвания. В състояние е не само да 
формулира проблеми, но и да дава конкретни и работещи предложения за 
тяхното решаване.  
 

Приносните моменти в  могат да се характеризират в следните няколко 
пункта: 

 Правилна формулировка на проблема както от теоретична, така 
и от практическа гледна точка – потребността от една 
обективна оценка на влиянието на проблема със намаляването 
и застаряването на населението в България върху 



дългосрочния растеж и финансовата устойчивост  на 
публичните финанси.  

 На основата на моделите на застъпващи се генерации, 
разработени от Gertler(1997) и Grafenhofer et al. (2006) е 
разработена структурата на модела BG-OLG и са изведени 
основните зависимости, които характеризират стационарното 
състояние на модела. Моделът BG-OLG  е първият подобен 
модел, калибриран със стилизирани  факти за демографските 
процеси и спецификата на пенсионната система в България. 

 На основата на този модел са разработени и анализирани  
различни сценарии с промени в демографските характеристики 
на населението,  коефициента на заместване на доходите и 
допустими размери на акумулирания държавен дълг. 
Получените резултати от симулациите са сравнени с 
резултатите от други емпирични изследвания на ефектите от 
фискалната политика върху икономическата активност в 
България.  

 На основата на получените резултати от симулациите върху 
модела BG-OLG и анализа на тези резултати  са формулирани 
препоръки за водената фискална и  пенсионна  политика, като 
се  посочват и възможностите за разширяване на изследването.  
 

ІV. Бележки и препоръки 
 Целта на изследването е „размита“  две групи под цели, които 

на практика са изследователски задачи. 
 Някои от допусканията се разминават с фактически 

характеристики на българския пенсионен модел. Така наприме 
допускането за еднакви пенсии, несвързани с получаваното 
възнаграждение, не съответства на принципа на 
еквивалентността, заложен в пенсионната формула. 

 Данните НОИ за брутния коефициент на заместване на 
доходите от пенсии за осигурителен стаж и възраст са  – около 
45 – 46 на сто, а не 39 на сто. 

 Препоръчително е в бъдещи изследвания да се включат 
промените в осигурителното законодателство от 2015 г. -  
постепенното изравняване на възрастта за пенсиониране на 
мъжете и жените до 65 години в 2037 г. и последващо 
увеличение на тази възраст, съобразно нарастването на 
очакваната продължителност на живота, нарастването на 
тежестта на 1 година осигурителен стаж от 1.1 на 1.5 и други. 



 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 
Дисертационният труд „Застаряване на населението и  дългосрочна 

устойчивост на публичните финанси в България ”  е в цялостен завършен 
вид и  отговаря на  изискванията за съчетаване на теория с  практически 
изследвания и произтичащи от това изводи и препоръки за решаване на 
конкретен проблем. Това дава основание за изцяло положителна оценка за 
присъждане на образователната и научна степен „доктор” на   Кристина 
Карагьозова Маркова  пред членовете на Научното жури. 
 
 
София, 17.09.2015г.  
 

Изготвил становището: 
(проф. д-р Йордан Христосков) 


