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С Т А Н О В И Щ Е 

 

по дисертационен труд на тема  

 

„Нов модел на социално-осигурителната система в България 

– проблеми и перспективи” 

 

за присъждане на образователната и научната степен „доктор”  

на Александър Тодоров, докторант на самостоятелна подготовка към 

катедра „.Икономика и управление на отраслите.” на 

Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”  

 

изготвено от доц. д-р Александър Николов 

 

 

I. Представени материали 

А. Дисертационен труд – дисертационният труд се състои от увод (20 

страници), изложение в 3 глави (149 страници), обобщение (3 страници), 

справка за научни и научно-приложни приноси (1 страница), и 

библиография в общ обем от 188 стандартни машинописни страници. В 

основния текст са включени 24 таблици. Използваните източници на 

информация са 142, от които 66 на български език и 76 на английски език. 

Б. Автореферат на дисертация за образователна и научна степен „доктор”.  

В. Научни публикации по дисертационния труд. 

II. Оценка на дисертационния труд 

1. Темата на дисертационния труд е актуална, важна за теорията и 

управленската практика; разработката е своевременна. 
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2. Целите, задачите, обекта и предмета на изследването, методите, 

ограничителните условия са формулирани ясно и защитимо. 

3. Дисертационния труд претърпя значителен брой подобрения и 

редакции. Първоначалния текст с който беше зачислен докторанта е 

преработван над десет пъти. Взети са под внимание становища и 

бележки на експерти в областта, като проф. Любомир Стефанов, 

проф. Духомир Минев, Николай Николов - първия председател на 

НОИ , Вице-президент на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов и др. 

4. Дисертационният труд е добре и ясно структуриран. Докторантът е 

преработил основно, цялостно и изключително задълбочено 

първоначалния вариант на дисертационния труд взимайки под 

внимание голяма част от бележките по време на съвместните ни 

обсъждания. В новия си вариант изследването на социално-

осигурителната система в България и предложенията за нов модел за 

бъдещото й развитие (на социално-осигурителната система у нас) са 

представени в ясна и достъпна форма. 

5. Посочени са добрите практики и особености на социално-

осигурителните системи по света и в редица държави членки на 

Европейския съюз. Разгледана е подробно и българската практика.  

6. Оценявам положително литературната и практическа 

информираност на докторанта.  

Приемам формулираните от автора приноси, както следва: 

1. Направен е опит по най-лесния за разбиране начин да се обясни смисъла 

от съществуването на системата за социално осигуряване 

2. Направен е опит за систематизиране на основните теоретични 

концепции за социалното осигуряване. 

3. Направен е общ преглед на добри и лоши практики от някои съвременни 

осигурителни системи по света. 
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4. Направен е опит за дефиниране на проблемите и недостатъците на 

действащата осигурителна система в България. 

5. Предложен е нов теоретичен модел за осигурителна система в България. 

Проект с висока научно-практическа насоченост, ориентиран в помощ на 

държавното управление, и необременен от корпоративни или други 

групови интереси – наречен „Модел на осигурителния принос“. Моделът 

допълва и подобрява съществуващите теории за социално осигуряване. 

6. С разработката категорично се отхвърля идеята, че в социално-

осигурителната система има място за задължителни частни пенсионни 

фондове работещи за собствената си печалба. Доказва се с примери, че 

експеримента с частична или пълна приватизация на пенсионни системи е 

провал за обществото. 

7. Намерена е ниша за доброволните пенсионни фондове, които да могат 

да съществуват на пазарен принцип като допълващи към системата за 

социално осигуряване, но не и като част от нея, при много по-строги 

законови регулации, гарантирайки спокойствието на вложителите си и 

поемайки всички рискове за собствена сметка. 

8. Намерен е начина да се пресекат всякакви опити за злоупотреби при 

получаването на обезщетения и пенсии от осигурителната система, тъй 

като с предложения модел математически не е възможно или става 

прекалено рисково да се правят опити за реализиране на печалби на гърба 

на обществото. 

9. Разработения теоретичен модел за осигурителна система може да се 

използва в държавното управление, като наръчник за провеждане на една 

бъдеща реформа на осигурителната система. Въпреки невъзможността 

веднага да се приложат идеалните променливи, които са служили за 

пример при онагледяването на модела, България може да проведе 

незабавно реформа на осигурителната система с някои компромиси. 
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III. Публикации по темата на дисертационния труд 

Представени са осем публикации - в тях са отразени съществени 

постижения на дисертанта в процеса на разработване на дисертационния 

труд: 

1. „Задължителните частни пенсионни фондове - спасители или финансови 

пирамиди с държавна протекция?“ – Списание „Понеделник“, бр. 1-2 – 

2012 г. 

2. „Закриване на задължителните частни пенсионни фондове като мярка за 

подобряване на развитието на икономиката в България“ – Тенденции и 

предизвикателства в развитието на икономиката – сборник с доклади от 

Международна научна конференция – гр. Варна – Май 2012 г., том II 

3. „Проблеми и нов модел на пенсионната система в България“ – сборник 

научни статии на докторанти, финансиран по проекта „ДАСУН“, 2013 г. 

4. „Не харчете Сребърния фонд само за покриване на дефицит“ – статия в 

електронното издание на Инвестор.БГ – 2012 г. 

5. „Здравната система – проблеми и решения“ – статия в електронното 

издание на Инвестор.БГ – 2012 г. 

6. „Бъдещето на частните пенсионни фондове – по модела на 

осигурителния принос“ – статия в електронното издание на Insurance 

Market - http://insmarket.bg, 2011 г. 

7. „Да се пенсионираш на инат“ – статия в електронните издания на 

DarikFinance и Българска Стопанска Камара – 2011 г. 

8. „В кодекса е заложена бомба“ – статия във вестник „Строителство – 

имоти“, бр. 40 от 2011 г. 

В личния си блог с над 500 хиляди посещения докторанта има множество 

статии посветени на проблеми свързани с темата на дисертацията 

Авторефератът отразява всички основни моменти на дисертационния 

труд. 
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Цитирания: в представените материали – дисертация и автореферат няма 

данни за цитирания на научните публикации на докторанта.  

IV. Критични бележки и препоръки 

Текстът на дисертацията е все още на места доста обстоятелствен и 

създава впечатление за известни повторения. Текстът е ориентиран към 

практическото изясняване на принципите заложени в предлагания модел 

на осигурителна система. Връзките с теорията и методологията на 

осигурителните отношения е в значително намален обем. Надявам се в 

бъдещи разработки младия учен да се насочи към по-категоричен 

теоретичен анализ за връзка със съществуващите теоретични концепции в 

предметната област на дисертацията. След обсъждането в разширено 

заседание на катедрата докторската работа на Александър Тодоров беше 

преработена в съответствие с направените бележки. Задълбочено и 

отговорно бяха анализирани въпросите поставени от доц. Соня Милева, 

проф. Михаил Мирчев и проф. Серафим Петров, като текста специално 

беше допълнен с анализи даващи основание да се отговори на поставените 

въпроси. 

 

V. Лични впечатления 

 Всички преценки в настоящата рецензия се базират на дългогодишна 

работа с Александър Тодоров и обсъждане на представените в 

дисертацията и автореферата тези. Дисертантът отлично познава 

проблемната област, източниците на информация свързани с нея, 

съществуващите проблеми и има критично отношение към тях. Умее да 

провежда самостоятелни научни изследвания и коректно да интерпретира 

резултатите от тях. Има съвестно отношение към извършваната работа и 

изследователската дейност. 

VI. Заключение 
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Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 

„Св. Климент Охридски”. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема „Нов 

модел на социално-осигурителната система в България - проблеми и 

перспективи”. Препоръчвам на уважаемите членове на избраното жури за 

докторска защита да вземат решение за приемане на дисертационния труд 

на  Александър Тодоров, за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор".  

 

 

     Изготвил становището:  

(доц.д-р Александър Николов) 

 

София, 15.12.2013 г 


