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Описание на представените материали: 

А. Дисертационен труд – книжно тяло с текст на дисертацията (общо 188 

стр.) включващо: Съдържание, Предговор, Увод, три глави, заключение, 

библиография (142 източника, от които 66 на български език и 76 на 

английски език). В текста са включени 24 таблици. 

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

обем от 39 страници.  

В. Научни публикации по дисертационния труд. 

В предговора е определена актуалността на научния проблем и 

мотивите за избора на темата на дисертационния труд - непрекъснати 

реформи и нерешени проблеми на социално-осигурителната система на 

България, като основното внимание е насочено към пенсионното 

осигуряване. 

В увода обстоятелствено са формулирани целите, задачите, обекта, 

предмета на изследване, методологически предпоставки и изследовател-

ските хипотези на дисертацията. Посочени са ограниченията по 

изследваната проблематика, използвания изследователски инструмента-

риум и представяне на основните резултати от научното изследване. 

Коментира се тяхната обосновка и логиката на изложението, като се правят 

паралелни сравнения между сега действащата осигурителна система в 

България и как би изглеждала тя при приемането на новия модел.  
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Дисертацията е с подчертана научно-практическа и приложна 

насоченост. Проблематиката е актуална и значима за усъвършенстване на 

действащата система за социално-осигуряване в България чрез 

предложения от автора „Модел на осигурителния принос“ за по-

справедливо и правилно изчисляване на размера на пенсиите и 

разпределението на бюджета за пенсии.  

 

Първа глава, озаглавена „Теорeтични основи на осигурителните системи 

и някои съвременни осигурителни системи по света” е с обем от 50 стр. и 

има теоретичен и обзорен характер. Разгледани са възникването, 

принципите, методите и функциите на социално-осигурителните системи 

по света. Обзорът обхваща десет водещи в това направление страни (като 

Франция, Великобритания, Холандия, Германия, Швеция, Русия, САЩ, 

Канада, Япония, Чехия), всяка от които има индивидуален подход, но 

социалното осигуряване се базира на едни и същи принципи. Такива 

изисквания са: възраст за пенсиониране; ранно пенсиониране и отлагане на 

пенсионирането; формула за изчисляване на размера на пенсията; пенсии 

за инвалидност и наследствени пенсии; осигуровки върху пенсиите; 

обезщетения при майчинство и раждане на дете и тяхното финансиране; 

обезщетения за общо заболяване и за безработица и финансирането им.  

На второ место тук е разгледана пенсионната система на България и 

нейното състояние към края на 2012 година. Чрез примери, анализи и 

критика на системата, авторът посочва с какви проблеми се сблъсква всеки 

един гражданин на страната при отчитане на „осигурителният му стаж”, 

т.е.  приносът му към пенсионната система и какви недостатъци крие тя.  

Едно реформиране на социално-осигурителната система трябва да се 

предшества от решаването на такива въпроси като: 

1. Какъв да бъде социално-справедливия размер на вноските за пенсия 
и какъв да бъде размера на пенсиите? 

2. Каква да бъде възрастта за пенсиониране? 

3. За какъв период от време ще се постигне равновесие (баланс) в 

пенсионната система (колкото по-рязка е промяната, толкова по-

голяма е съпротивата срещу нея)? 

4. След постигане на равновесие, да се поддържа поне нулев естествен 

прираст на населението, с което да се гарантира баланса в 

пенсионната система в бъдеще. 

Анализът извършен от автора се основава на информация за 

продължителността на живота, възможностите за труд, пенсионната 

възраст, размера на осигуровката за пенсии и размера на пенсиите 

разглеждани от него като променливи величини.  
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 Изложението в главата е много подробно и изчерпателно. Показва 

отлично познаване на литературните източници. Положително 

впечатление прави конкретното цитиране и критичния анализ на 

съществуващите нормативни положения у нас. Анализът на резултатите 

включва 9 таблици, от които 5 цитирани и 4 съставени по изчисления на 

автора.  

 

Втора глава, озаглавена „Модел на осигурителния принос” е с обем от 53 

стр. Тук на база добрите практики на осигурителните системи тип 

„Бисмарк“ и тип „Беверидж“, като е обобщен положителния опит на 

пенсионни системи в други страни по света, докторантът дава 

предложение за нов модел на пенсионна система в България - „Модел на 

осигурителния принос“. Авторът представя подробен алгоритъм за 

промяната на социално-осигурителната система на България съгласно 

постановките на „Модела на осигурителния принос”. Тук един съществен 

принос на автора се отнася до това, как въвеждането на новия модел да не 

ощети настоящите потребители на т.нар. обществена солидарност и 

същевременно промените да не стресират системата за социално 

осигуряване. Специално внимание докторанта обръща на частните 

пенсионни фондове и тяхното място в модела на осигурителния принос. 

Докторантът изгражда своя Модел на осигурителния принос на 

основата на принципите на социалното осигуряване и на свободния пазар, 

като обобщава опита от осигурителните системи на някои от водещите 

страни по света, като отчита специфичните особености и дадености  на 

осигурителната система в България.  

По мнението на автора моделът в най-голяма степен дава 

възможност на средния гражданин да получи това, което е давал на 

системата по време на своята кариера спрямо това, което са давали всички 

останали осигурени и пенсионери. Посочен е начин чрез който в най-

голяма степен да се постигне справедливост и максимална полезност при 

разпределение на пенсии и обезщетения по време на кариерата на всеки, 

като се провежда гъвкава социална политика от правителството. 

Успоредно с това са отстранени дефекти на сега действащия модел на 

социално-осигурителна система у нас, съгласно която хората с най-малки 

възможности реално трябва да плащат най-високи данъци спрямо дохода 

си. Въведено е в действие правилото – всеки да плаща данъци и 

осигуровки (като вид данък със специално предназначение) според 

възможностите си. 

Моделът на осигурителната система зависеща от осигурителния стаж 

в България и по света има множество дефекти. Това дава поводи на редица 

заинтересовани страни да атакуват държавното обществено осигуряване и 

да се опитват да прокарват схеми от частична до пълна приватизация на 
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системата, чрез частни фондове работещи на „капиталов принцип“. 

Докторантът анализира схемите, които се прилагат сега от частните 

пенсионни фондове, като посочва тяхната икономическа несъстоятелност  

и вместо да решават проблеми на осигурителната система, те нанасят 

допълнителни поражения върху нея. 

Един от сериозните проблеми изтъкнат в анализа е, че както в много 

страни по света, така и в  България, корпоративните интереси са 

проникнали в осигурителната система, в резултат на което се изграждат 

задължителни частни пенсионни фондове, вместо да действа принципа за 

доброволно участие на гражданите в такива фондове. На практика 

съществуването на задължителни частни пенсионни фондове по мнението 

на автора, представлява принудителна инвестиция и противоречи на 

правилата на свободния пазар, с което всеки гражданин принудително се 

лишава от доход. Задължителната вноска в частен пенсионен фонд, след 

като е продиктувано от държавната принуда, фактически представлява 

плащане на данъци, които се прибират от частни компании. Това е в пълно 

противоречие с принципите на свободния пазар, в пълно противоречие с 

принципите на социалното осигуряване. 

Специално е изследван опита в Чили, където се прави експеримента 

с приватизация на пенсионната система за първи път в света, и Унгария - 

страна, която по подобие на България прилага частично моделът с 

частична приватизация на пенсионната система, но и страна където само 

11 години по-късно този експеримент се обявява за провален и се 

прекратява. 

Моделът на осигурителния принос, който е предложен за решение на 

проблемите на пенсионната и осигурителната системи в България, взима 

част от подхода на така наречените „капиталови пенсионни схеми“.  

Бъдещите пенсии по модела на осигурителния принос представляват 

дял от бъдещето. Докторантът предлага пенсията да се състои от два 

стълба – първи, който дава на всички по равно, и който ще гарантира 

физическото оцеляване на възрастните хора, и втори стълб на държавното 

обществено осигуряване, който ще дава  допълнителна пенсия на всеки 

според личния реален принос (платени данъци, включително осигуровки 

спрямо средното равнище в страната през всеки един месец). На база 

отчитането на реалния принос към системата, ще се промени изцяло 

осигурителната система в България, което ще промени и негативното 

отношение на населението към данъчната и осигурителна система. Всеки, 

на базата на реалния си принос към системата, ще получава при 

необходимост и в максимална степен обратно това, което е внесъл като 

данъци (включително осигуровки) към системата. Средният гражданин на 

практика ще получи от осигурителната система толкова, с колкото е 

допринесъл в реално изражение. Моделът на осигурителния принос може 
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да се разглежда и като една капиталова система, на паритетен принцип 

реализиран от държавата и проявяваща солидарност. 

 Отново е демонстрирана научната ерудиция и отличното познаване 

на проблемната област от страна на докторанта. Цялата глава е 

демонстрация за способността му да организира и провежда самостоятелни 

научни изследвания, да използва съвременен научен инструментариум, да 

извършва статистически анализи и самостоятелно да достига до логически 

обосновани изводи. Анализът на резултатите включва 5 таблици, от които 

3 цитирани и 2 съставени по изчисления на автора.  

 

Трета глава, озаглавена „Практическа реализация на модела на 

осигурителния принос в България” е с обем от 45 страници и представлява 

подробно описание на проведено изследване от докторанта.  

Тук се разглеждат промените, които биха настъпили в пенсионната 

система на България, при въвеждането на модела на осигурителния 

принос, както и промените при определяне размера на обезщетенията за 

майчинство, общо заболяване и безработица. Докторантът предлага и 

приема (във всички примери), че размера на осигурителните вноски по 

новия модел са изцяло за сметка на работодателя както следва: за пенсия 

12,5%, за здравно осигуряване 8%, за общо заболяване и майчинство 3,5%, 

за безработица 1%, за трудова злополука и професионална болест 0,5% 

(независимо от вида професия се въвежда единна осигурителна вноска за 

този риск, който ще бъде споделен солидарно между цялото общество). 

В текста са включени 9 таблици, от които 4 са цитирани и 5 

съставени по изчисления на автора. Оценявана като цяло, трета глава 

показва едно много съвестно и професионално проведено изследване. В 

сравнение с подобни изследвания в сродни по методика дисертации, 

настоящата може да бъде посочена като образец. 

 

Заключение: В края на дисертационния труд е представено заключение в 

обем от 3 страници. Направена е съпоставка на целта и задачите на 

дисертацията с фактически представените резултати. На тази основа са 

формулирани авторските претенции за приноси. От заключението могат да 

се изведат насоки за по-нататъшно развитие на изследванията. 

Списъкът на литературните източници е разнообразен, съвременен и 

интересен. Докторантът показва отлично познаване на специализираните 

литературни източници. 

Списък на публикациите – включва 8 публикации, от които:  

1 публикация в сборник научни статии на докторанти, финансиран 

по проекта ДАСУН, СУ, Стопански факултет;  
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1 статия в списание „Понеделник“;  

1 публикация от участие в конференция  Тенденции и 

предизвикателства в развитието на икономиката – сборник с доклади 

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

II; 

2 публикации в електронното издание на Инвестор.БГ; 

1 публикация в електронното издание на Insurance Market - 

http://insmarket.bg; 

1 публикация в електронните издания на DarikFinance и Българска 

Стопанска Камара; 

1 публикация във вестник „Строителство – имоти“; 

Три от публикациите са представени на хартиен носител, а 

останалите пет са намират на сайтовете на съответните електронни 

издания. По съдържание публикациите са свързани непосредствено със 

засегнатите в дисертацията въпроси и са в същата тематична област. 

Всички публикации са самостоятелни. 

 

Авторефератът отразява всички основни моменти на дисертационния 

труд. 

Цитирания: в представените материали – дисертация и автореферат не са 

представени данни за цитирания на научните публикации на докторанта. 

Оценка на постигнатите резултати и приносите на докторанта. 

Дисертационният труд има научно-приложен характер. Формулирани са и 

са  представени изводи, обобщения и препоръки, които са насочени към 

усъвършенстване на социално-осигурителната система на България.   

Представеното изследване е посветено на една актуална и 

злободневна тема в България – търси се решение на един от сериозните и 

актуални проблеми, свързани с пенсиите, пенсионирането, застаряване на 

населението.  

В представения дисертационен труд са:  

• систематизирани основните теоретични концепции за социалното 

осигуряване;  

• представени са позитивни и негативни практики на осигурителни 

системи на някои водещи страни по света;  

• изведени са проблемите и недостатъците на действащата 

осигурителна система в България;  
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• предложен е нов модел за осигурителна система в България с 

научно-практическа насоченост, ориентиран за нуждите 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;  

• анализите показват, че в социално-осигурителната система нямат 
място задължителни частни пенсионни фондове, като с примери се 

показва, че експеримента с частична или пълна приватизация на 

пенсионни системи е провал за обществото;  

• съществуващите доброволни пенсионни фондове могат да действат 

на пазарен принцип и по този начин да допълват системата за 

социално осигуряване, но не и като част от нея, при строги законови 

регулации, гарантирайки спокойствието на вложителите си и 

поемайки всички рискове за собствена сметка;  

• представеният модел за осигурителна система може да се използва 
от държавното управление, като един от вариантите за провеждане 

на бъдеща реформа на осигурителната система с цел достигане на 

идеалните пропорции. 

Текстът на заключението правилно отразява същността и основните 

насоки на научната дейност на докторанта. Можем да приемем всички 

приносни моменти, посочени в Заключението. 

Лични впечатления от докторанта. Личните ми контакти и обсъждания с 

докторанта  Александър Тодоров ми дават основание да заявя, че същия 

отлично познава проблемната област, литературните източници, свързани 

с нея, съществуващите проблеми и има критично отношение към тях. Умее 

да провежда самостоятелни научни изследвания и правилно да 

интерпретира резултатите от тях. Има съвестно отношение към 

извършваната работа и изследователската дейност. За качеството на 

представения дисертационен труд освен добрата теоретична подготовка, 

допринася и неговият опит от практиката.  

Дисертационният труд съдържа много интересни анализи и 

разсъждения. Препоръчвам публично представяне на модела на 

осигурителния принос, запознаване на управляващите с него, 

представянето му на конференции и семинари, както и публични дискусии 

по темата, и отпечатването му в книга. 

 

Критични бележки и препоръки: 

1. Бих препоръчал в по-нататъшната си научна работа докторантът да 

продължи досегашните си изследвания като обърне внимание на по-

активното си участие в научни семинари и конференции особено в 
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критичната среда на млади учени и запознаване на държавната 

администрация с резултатите от изследванията си. Това са важни 

фактори за „кристализиране" на собствените идеи на научното му  и 

професионално израстване. 

2. Поставената номерация на таблиците не е удобна да ползване. 

3. Много от представените резултати в доктората могат да бъдат 

онагледени с графики. 

 

Заключение: Дисертационният труд заслужава положителна оценка както 

по отношение на теоретичната задълбоченост, така и по отношение на 

извършените проучвания. Считам, че дисертационният труд отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника 

за неговото прилагане за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор". 

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема „Нов 

модел на социално-осигурителната система в България – проблеми и 

перспективи” и препоръчвам на Уважаемите членове на Научното жури да 

присъдят образователната и научна степен „доктор" на  Александър 

Божидаров Тодоров, докторант към катедра „Икономика и управление по 

отрасли” към Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”  по професионално направление 3.8. „Икономика (Икономика и 

управление по отрасли – Публичен сектор)” 

 

 

       Рецензент:  

(проф. д-р Серафим Петров) 
 

София, 15 декември 2013 г 

 

 


