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РЕЦЕНЗИЯ 

 

върху дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен  

„доктор” към професионално направление 3.8. „Икономика (Икономика и 

управление по отрасли – публичен сектор)” 

Автор на дисертационния труд: докторант, маг. Александър Божидаров 

Тодоров, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра 

„Икономика и управление по отрасли.“ 

Тема на дисертационния труд: „Нов модел на социално-осигурителната 

система в България – проблеми и перспективи,” 

Рецензент: доц. д-р Албена Христова Вуцова, Софийски университет, 

Св.Климент Охридски”,Стопански факултет, научна специалност 05.02.24 –

„Организация и управление извън сферата на материалното производство”, 

член на Научно жури, назначена със заповед № РД 38-583 от 23.10.2013 г. 

на Ректора на  университета  

1.Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем 

 Проблемите и задачите, разработени в дисертационния труд са 

актуални в научно и особено в научно-приложно отношение. След като не 

проработи на необходимото равнище националната социално-осигурителна 

система е налице крещяща необходимост от задълбочаване на 

изследванията, свързани с нейната ефективност и финансова стабилност. 

  Проблемите, изследвани в дисертационния труд, се отнасят до 

следните възлови моменти: 

-  Средностатистическият субект на системата следва да получи от   

 нея в максимална степен точно толкова, с колкото е допринесъл за 

 нейното развитие и консолидация; 

- Чрез осигурителната система трябва да се измери достатъчно 

прецизно реалния принос на всеки осигурен, който да получи 

подобаваща пенсия, при в задължително спазване принципа на 

солидарността; 
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- Всички осигуряващи се трябва да натрупват осигурителен принос 

при равни други условия; 

- Данъчно-осигурителното бреме е необходимо да бъде максимално 

ниско, за да не се намаляват несъразмерно текущите доходи на 

населението; 

     -   Държавната пенсия да се състои от два стълба: първия, който  

      осигурява минимална пенсия на всеки в такъв размер, че да покрие  

      минимума необходим за оцеляване и втори, осигуряващ добавка 

      към минималната пенсия в зависимост от индивидуалния принос 

      на лицето през цялата му кариера; 

- Задължително е единствено държавното обществено осигуряване. 

Частното осигуряване е вид инвестиция, и като всяка инвестиция 

подлежи на личен избор. Държавата няма право да влияе върху 

този личен избор; 

     -  Всеки трябва да може да се пенсионира когато пожелае, но по         

       никакъв начин ранното му пенсиониране, не трябва да е за сметка 

      на обществената солидарност;      

 -    Никой не трябва да може да се възползва неправомерно и без  

      основание от солидарността на осигурителната система. Опиталия 

      се да злоупотреби, трябва да реализира във всички случаи загуба и 

      понесе щетите от поведението си.     

 Проблемните ситуации посочени по-горе са изведени като основни 

принципи и постепенно развити в отделни параграфи на втора глава, 

разясняващи на теория как да бъдат реализирани и в защита на ползите от 

приемането на подобни принципи за осигурителната система в 

перспектива. 

2.Степен на познаване на проблема и творческа интерпретация на 

литературния материал        

 Дисертантът много добре познава актуалното състояние на 

проблемите свързани с националната социално-осигурителна система и 
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начините на изследване в дълбочина, като визира периода от 2010 до 

средата на 2013 г. Може да ги формулира и решава чрез съответните задачи 

на практическо равнище.      

 Използваната литература в дисертацията е с различва степен на 

иновация, но като цяло отразява съвременните тенденции на научните 

изследвания в избраната област.  За целта са използвани 142 литературни 

източници, от които на български език – 66, на английски – 76. Включените 

в труда 24 броя таблици и диаграми са повечето собствени разработки или 

адаптирани към изследваната проблематика.      

3.Съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел 

и задачи на дисертационния труд      

 В методически план избрания конкретен подход е позволил на 

дисертанта да конструира теоретичен  модел на националната социално-

осигурителна система, който в трета глава на рецензирания труд е 

подложен на операционен анализ с оглед на бъдещата му практическа 

реализация. Основно се третират проблемите, свързани с очакваните 

различия за бенефициентите от системата при нейното въвеждане, колко 

ще нарастнат първоначално разходите за функционирането й, как ще се 

използват вградените в конструираната пенсионна система принципи и за 

другите конструктивни елементи, като: защитата при болест, безработица и 

инвалидност от страна на бенефициентите, както и от евентуални 

злоупотреби от самите бенефициенти. 

4.Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка 

достоверността на материала, върху който се градят приносите на 

дисертационния труд 

 Като цяло е извършена  огромна по своя обем работа, използваните 

литературни източници са своеобразна гаранция за верификация и 

валидация на създаденият от автор теоретичен модел, въз основа на който 

са изведени и приносите. 
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5.Научни и/или научно-приложни приноси на дисертационния труд:

 Дисертационния труд съдържа както критика на действащата 

социално-осигурителна система, също така обосновка и защита на 

изградената на теория нова и идеализирана система. Обстойният анализ  на 

научната разработка на докторанта е необходимо и достатъчно условие за 

следните изводи и оценки, които имат характера на  научни и теоритико-

приложни приноси. Като такива могат да се признаят несъмнено следните: 

- Сполучливия опит да се обясни на достъпен език смисъла от 

съществуването на социално-осигурителната система по принцип; 

- Систематизирането на основни теоретични концепции за 

социалното осигуряване; 

- Обобщаването на добри и лоши практики от съвременните 

осигурителни системи по света; 

- Дефинирането на проблеми и недостатъци на настоящата 

социално-осигурителна система в България; 

- Предложения иновативен теоретичен модел за осигурителна 

система и неговата аргументирана защита; 

- Отхвърлянето по безспорен начин на необходимостта от 

съществуването на задължителни частни фондове в 

осигурителната система; 

- Защитата на предложения теоретичен модел от всякакви опити за 

злоупотреби от страна на бенефициентите на системата, въпреки, 

че на практика и най-добрата защита на теория, би могла да се 

саботира при определени обстоятелства 

6.Оценка на степента на личното участие на дисертанта н приносите.

 Личното участие на дисертанта е очевидно и значимо. От 

изследването личи, че той е участвал в създаването и усъвършенстването на 

модела, а също и в неговата валидация и верификация.  

7.Преценка на публикациите по дисертационния труд:   

 За популяризация на научната си теза, докторантът е представил 
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общо 8 публикации, свързани с дисертационния труд, 3 от които в научни 

издания, а останалите 5 в специални електронни издания на популярни 

медии свързани с икономиката. Присъствието на докторантът извън 

строгия академичен стил, е твърде внушително в Интернет-пространството, 

като по тематиката свързана с данъчно-осигурителните отношения, на 

личния си блог (с над половин милион посещения), има десетки 

публикации, част от които препечатвани и в други електронни издания. 

8.Използване  на резултатите от дисертационния труд в практиката

 Навярно резултатите са използвани, не само в международни проекти 

в контекста на добрите практики, но и в конкретни задачи, но това не е 

описано.Прави се, обаче опит за откриване на възможности за тяхното 

приложение в повишаване ефективността на националната социално-

осигурителна система. 

9.Оценка на съответствието на автореферата с изискванията за 

изготвянето му          

 Авторефератът на дисертационния труд е в обем от 39 страници, 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника ва приложението му и 

Правилника за придобиване на научни степени в СУ”Кл.Охридски.” Той 

отразява основната цел и задачите за решаване, които си е поставил 

докторантът. В него са посочени приносите и списъкът на публикациите по 

дисертационния труд.        

 Направена е кратка анотация на английски език. 

10 Мнения препоръки и бележки.  

 Повечето от забележките, препоръките и въпросите ми са 

редакционни, терминологични и технически. По-долу са приведени само 

някои от тях, отговорите на които биха подпомогнали по-доброто 

разбиране на автореферата и дисертационния труд: 

 1. Дисертантът си е поставил амбициозна цел, която от позицията на 

един конкретен анализ е недостижима. Но, очевидно става дума за 

изоморфен модел с определена степен на новост и известен прагматизъм.
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 2.В последно време особено актуален е въпросът за гарантирания 

доход на всеки член на обществото – активен или пасивен, който би се 

превърнал във фундамент на бъдещата осигурителна система. Бих обърнал 

внимание на дисертанта да подобри и прецизира модела в бъдещата се 

научно-практическа дейност, което ще е сериозен  личен принос и 

иновативна разработка в изследваната област.     

 3.Като труд с висока практическа насоченост предлагам докторанта 

да предложи разработения модел с анализите към него на заинтересованите 

органи на публична власт в страната. 

 4.Освен високото популяризиране на идеите в Интернет, за бъдещото 

развитие на докторанта предлагам да увеличи публикациите си и в 

традиционните научни издания, особено тези с импакт-фактор. 

11.Заключение и оценка на дисертационния труд    

 Независимо от направените от моя страна критични бележки, 

препоръки и въпроси, считам, че дисертационния труд е разработен със 

знание, умение и добър научно-изследователски подход. Поставената в 

него цел е постигната, като са налице образователен елемент и научна част. 

Всичко това ми дава основание да оценя дисертационния труд с 

положителна оценка, поради което предлагам на уважаемото научно жури 

да присъди научната степен „доктор” на маг. Александър Божидаров 

Тодоров към професионално направление 3.8. „Икономика (Икономика и 

управление по отрасли – публичен сектор).” 

Дата:                                                                  РЕЦЕНЗЕНТ:    

София                                                /доц.д-р А.Вуцова/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


