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РЕЦЕНЗИЯ 
на дисертационен труд за получаване на научната и образователна степен „доктор“ 

„ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ДЪЛГОСРОЧНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ 
ФИНАНСИ В БЪЛГАРИЯ  

 Рецензент: доц. д-р Владимир Радев Пеовски, катедра Икономика, Стопански 
факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 Кандидат: Кристина Александрова Карагьозова- Маркова, задочен докторант по 
професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия)в катедра 
Икономика, Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 

1. Кратки биографични данни за кандидата 
 
 Кристина Александрова Карагьозова- Маркова е задочен докторант по 
професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия) в катедра 
Икономика, Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“. Завършила е бакалавърска 
степен – специалност „Стопанско управление” в Стопанския факултет, СУ „Св. Кл. 
Охридски“ с отличен успех и магистърска степен по икономика в Централноевропейския 
университет, Будапеща. Работила е като консултант в отдел „Корпоративни финанси” на 
КПМГ България. От 2005 г. до момента е главен експерт в дирекция „Икономически 
изследвания и прогнози” на БНБ.  
 

2. Обща характеристика на дисертационния труд 
 
 Представеният дисертационен труд „ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И 
ДЪЛГОСРОЧНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ В БЪЛГАРИЯ” е с обем 261 с. и 
включва: съдържание, увод, четири глави, заключение, седем приложения (всяко от тях 
имат пряко отношение към изследването и представлява необходима част от изложението), 
библиография (102 заглавия, преобладаващата част от тях са на чужди автори). 
Дисертационният труд има обем, съдържание и структура, отговарящи на изискването за 
монографично изследване. 
 Темата за въздействието на неблагоприятните демографски тенденции върху 
дългосрочния икономически растеж и по-специално върху устойчивостта на публичните 
финанси несъмнено е сред най-значимите и актуални както за икономическата теория, така 
и за стопанската, социалната и политическата практика. Застаряването на населението се 
превръща във все по-очевидна заплаха за социално-икономическия просперитет на 
повечето от развитите страни. С особена сила това важи за България, която според 
данните, посочени още в начало на разработката е една от страните в света с най-бързо 
застаряващо население, с непрекъснато нарастващ недостиг на средства в пенсионната 
система; с високи темпове на натрупване на държавен дълг и високи нива на дългосрочна 
и структурна безработица (с.7-9).  
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 В увода на дисертацията детайлно са представени: изследваният обект и предмет; 
научната аргументация за избора им; теоретичните и емпиричните цели на изследването и 
неговата структурата. Подчертано е, че изследването не се ограничава до преките 
последствия от застаряването върху макро-фискалните променливи, а включва и 
влиянието на алтернативните политики за противодействие на ефектите от демографската 
промяна върху икономиката. Този акцент съответства на защитавана от докторантката 
основна теза: провеждането на реформи в пенсионната система е от ключово значение за 
размера и посоката на ефектите от застаряването на населението върху дългосрочния 
растеж, а увеличаването на пенсионната възраст успоредно с очакваната продължителност 
на живота е адекватната мярка за противодействие на негативните ефекти от 
демографските промени върху икономическата активност и върху устойчивостта на 
публичните финанси (с. 12).  
 Структурата на обсъждания текст съответства на декларираните в началото 
изследователски задачи: критичен преглед на литературата по темата с акцент върху 
представянето на най-използваните модели за оценка на въздействието на демографските 
фактори върху макро-фискалните променливи; разработване на собствен модел на общо 
равновесие със застъпващи се генерации; стилизиране на статистически данни и 
калибриране на модела с данни за България; представяне на резултатите от симулациите 
на модела и основните изводи от тях.  
 В края на уводната част са представени научните приноси на авторката. Коректно 
се акцентира върху моделът BG-OLG, който е първия подобен модел за оценяване на 
ефектите от застаряването на населението върху устойчивостта на публичните финанси и 
дългосрочния икономически растеж за България.   
 В първа глава след като дефинирана понятието фискална устойчивост, авторката 
го операционализира посредством емпирични индикатори, които отразяват условията за 
постигането й. Обстойно е представен съществуващият методологически 
инструментариум за анализ и оценка на проблемите пред икономическия растеж и 
състоянието на публичните финанси, породени от застаряването на населението.  
 На база на разгледаните в първа глава съществуващи модели на общо равновесие 
със застъпващи се генерации, във втора глава докторантката разработва собствен модел. 
При изграждането му тя успява да съчетае предимства на всеки от базисните модели, както 
и да избегне някои от недостатъците им.  
 В първата част на главата е представено съдържанието на модела: демографски 
допускания; условия за оптимизация на индивидуалното потребление; агрегиране на 
съвкупното потребление, спестяванията и човешкия капитал; модифицирана 
производствена функция; променливи, отразяващи състоянието на външната среда и на 
фискалния блок. Втората част е фокусирана върху очертаване на траекторията на преход 
от едно стационарно състояние към друго и върху използваните числени методи за 
решение на модела. 
 В трета глава са представени стилизирани факти, които отразяват най-
същественото в актуалните демографски промени в България. Откроени са и спецификите 
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на пенсионната ни система. Проследена е връзка между текущото състояние на 
икономиката на страната и дългосрочните перспективи за фискална устойчивост. 
Представени са алтернативните демографски прогнози за България за периода 2015 – 2080 
г. (на Евростат и на Отдела за населението на ООН), които са използвани при 
симулациите. Установените значителни различия между тях обосновават решението на 
докторантката да прецизира оценките на ефектите от застаряването като сравни 
симулациите с модела BG-OLG при всяка от двете прогнози.  
 В четвърта глава са описани резултатите от симулациите с модела BG-OLG. 
Застаряването на населението е възпроизведено чрез постепенно намаляване на броя на 
новопостъпилите работници, което отразява официалните прогнози за намаляване на 
работната сила и постепенно увеличаване на очакваната продължителност на живота. 
Разгледани са пет различни сценария за развитие на икономиката на база на провежданата 
фискална и пенсионна политика. Въз основа на съпоставката им докторантката достига до 
изводи, които имат непосредствена практическа насоченост.  
 Заключението съдържа синтезирано и систематизирано представяне на основните 
резултати от изследването. Те са послужили за обосновка на препоръките на 
докторантката за промени в регулацията на фискалната и пенсионната система, които ще 
смекчат негативните ефекти от застаряването на населението върху икономическия растеж 
и дългосрочната устойчивост на публичните финанси.  
 В края на дисертацията са разгледани възможностите за разширяване на 
представения модел и за приложението му в бъдещи анализи. Чрез тях докторантката 
демонстрира вярна ориентация към въпроси, чиито отговори биха затвърдили и разширили 
постигнатото в представената разработка.  
 

3. Оценка на получените научни и приложни резултати 
 

 Представеният дисертационен труд е на много добро научно равнище. Сред 
несъмнените му достойнства са: значимостта и актуалността на темата; точната 
формулировка на изследователските цели и съответстваща им структура на изложение; 
широтата на представянето и коректността при използването на публикации в областта на 
изследването; адекватността на използваните методи и техники на изследване; коректното 
и точно представяне на резултатите от изследването в изводите и заключенията след всяка 
глава; умелото съчетаване в стила на изложението на научната прецизност и четивността. 
Наред с изброеното, за крайната ми положителна оценка на дисертацията придавам 
особена тежест на следните нейни качества:  
 Първо, тя е самостоятелно и оригинално изследване както в теоретичната, така 
и в емпиричната си част. Трудът съдържа забележим научен принос - модела BG-OLG, 
който е първия подобен модел за оценяване на ефектите от застаряването на населението 
върху устойчивостта на публичните финанси и дългосрочния икономически растеж за 
България. 
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 Второ, във всички фази на изследването - от подготовката, през разработването на 
собствен иконометричен модел, вторичната обработка и стилизирането на статистически 
данни, калибрирането на модел с данни за България, симулациите с модела, до препоръки 
за политически решения - е демонстрирано високото ниво на компетентност и 
изследователски амбиции на докторантката.  
 Трето, този дисертационен труд освен, че ще намери подобаващо място в научната 
и научно-приложната литература, би могъл значително да подпомогне и изработването на 
подходящи политически решения за справяне с един изключително сложен и болезнен за 
нашата страна социално-икономически проблем.  
 Нямам конкретни критични бележки по дисертацията. В по-общ план може да се 
дискутира около наличието на известен дисбаланс в полза на количествения анализ и за 
сметка на качествения; като пример може да се посочи липсата на класификация на 
представените в четвърта глава сценарии като песимистични, оптимистични и 
реалистични. 
  

4. Публикации на кандидата, свързани с дисертационното изследване 
 
 Получените от докторанта резултати в рамките на дисертационния труд са 
публикувани в четири научни статии, три от които са напълно самостоятелни. Те дават 
основание да се приеме, че изследванията по дисертационната тема са получили 
необходимата публичност. 
 

5. Заключение 
 
 Представените по-горе аргументи ми позволяват убедено да твърдя, че чрез 
дисертационния си труд Кристина Карагьозова- Маркова доказва, че притежава 
задълбочени теоретични знания по икономика и иконометрия, както и умения и воля за 
успешно реализиране на самостоятелни научни изследвания. Заключителната ми 
констатация е за пълно съответствие на постигнатите научноизследователски резултати от 
докторантката с изискванията на действащата нормативна уредба, поради което предлагам 
на членовете на научното жури да присъдят научно-образователна степен „доктор“ на 
Кристина Карагьозова-Маркова. 
  
24 септември 2015 г.                                                                                    Рецензент:  
гр. София   
 
 


