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Автор: Александър Тодоров, докторант от катедра „Икономика и управление по отрасли” на Стопански 

факултет на Софийски университет „Климент Охридски” 
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Настоящото становище е изготвено въз основа на представени от докторанта: дисертационен труд; 

автореферат; справка за приносите в дисертационния труд; публикации по темата на дисертационния 

труд. 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертацията разглежда актуални, и въпреки непрекъснатите реформи, все още нерешени 

проблеми на социално-осигурителната система в България, като акцентът е поставен върху пенсионното 

осигуряване. Динамиката на промените в една толкова голяма социална система нарушава принципа на 

устойчивост на социалната среда, както и принципа на спазване на актюерските стратегически прогнози, 

които изискват определен консервативен подход в управлението на социално-осигурителната сфера. 

Дисертационният труд е насочен към разкриване на възможна стратегическа алтернатива на 

провеждащата се реформа на пенсионната система, а от там и на цялата система за социално 

осигуряване. Алтернатива, която при определени социални условия може да осигури по-голяма 

ефикасност и социална справедливост на следващите поколения. 

Дисертационният труд е с обем 188 страници, със структура от предговор, увод, изложение в три 

глави, заключение, списък с използвана литература. Списъкът с литературните източници се състои от 142 

заглавия на български и английски език.  

Докторантът демонстрира висока степен на познание на изследвания проблем, произтичащ от 

сериозните теоретически и практически бариери, с които се сблъсква чуждестранния и българския опит 

при реформиране на пенсионните системи. Използването на академична литература свидетелства за 

умението на автора критично да анализира теоретични концепции и практически подходи, да 

систематизира основни идеи, да представя своята теза и да разкрива перспективите за бъдещи 

изследвания и практически приложения. 

В увода се съдържа обосновка на мотивацията за избор на проблематиката, като се обосновава 

необходимостта от структурирането на нов модел на пенсионна система в България (наричан в 
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разработката „модел на осигурителния принос“), изграден върху съчетаване на принципите на социалното 

осигуряване и тези на свободния пазар. 

Дефинирани са общи цели на дисертацията. Определени са обектът и предметът на изследването. 

Посочени са обхватът на изследваната проблематика и използваният научен инструментариум и 

ограниченията, които си поставя докторанта. Формулирани са теза, както и три работни хипотези. Не са 

посочени конкретните изследователски задачи на дисертацията.  

Като цяло целта, тезата на изследването и работните хипотези са логични, макар и многословни. 

Обхватът на избрания предмет би могъл да бъде стеснен, без това да влоши качествата на работата. 

Структурата на изследването е съобразена с поставената цел и защитаваната теза. Въпреки това 

съдържанието на дисертационното изследване би могло да се структурира в по-малко на брой параграфи 

и подпараграфи.като се избегне излишното „раздробяване”. 

В заключението са обобщени по-съществените резултати, постигнати от докторанта. 

Авторефератът представя релевантно основните части на дисертацията. По проблемите на 

дисертационния труд докторантът има осем научни публикации, в които се интерпретират проблеми 

разработени в труда.  

В своята цялост дисертационното изследване има теоретико-приложен характер.  

 

II. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА ДОКТОРАНТА 

В процеса на доказване на авторовата теза докторантът постига теоретични и практико-приложни 

резултати. Сред по съществените от тях могат да се откроят: 

1. От позициите на системния подход са изследвани генезисът и съвременните концепции за 

развитие на осигурителните системи. Направени са сполучливи авторови интерпретации 

относно възможностите за приложение на класически икономически теории към 

съвременните политики и практики на социалното осигуряване. 

2. Представени, анализирани и критично оценени са съществуващи в практиката осигурителни 

модели. На тази основа са идентифицирани ключови проблеми и дефицити в действащи 

осигурителни системи, изведени са алтернативни възможности за разрешаване на 

проблемите в  системата на пенсионното осигуряване, възникнали в резултат на грешни 

политики, нормативно регулирани в националното законодателство в тази сфера. 

3. Предложен е усъвършенстван теоретичен модел на пенсионната система в България. 

4. Намерена е ниша за доброволните пенсионни фондове, които да могат да съществуват на 

пазарен принцип като допълващи системата за социално осигуряване, но не и като част от 

нея. 
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В автореферата са посочени девет приноса. Приемам съдържателно пет от тях (приноси №№ 5-

9). Те са лично дело на докторанта, отразяват неговите постижения и имат характер на обогатяване и 

доразвиване на съществуващата теория и методология.  

Не приемам формулировките на приноси №№ 1-4. Считам, че „опитът” да се направи нещо не 

носи характеристиките на приноси. Приносите следва да отразяват най-значимите резултати от труда, а не 

процеса на тяхното постигане (напр.: обясняването на смисъла от съществуването на системата за 

социално осигуряване (принос № 1); систематизирането на основни теоретични концепции (принос № 2); 

прегледа на добри и лоши практики (принос № 3); дефинирането на проблеми и недостатъци (принос № 4). 

 

III. ПО-СЪЩЕСТВЕНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ДОКТОРАНТА 

1. В дисертацията липсва собствено емпирично изследване. Формулираните в началото теза и 

работни хипотези биха били по-категорично доказани, ако резултатите от дисертацията бяха 

верифицирани, напр. чрез използване на експертно-аналитични методи. 

2. От прецизиране, и дори преформулиране, се нуждаят представените от докторанта приноси, 

както и наименованията на някои от структурните части на изложението. Самата структура 

също би могла да се подобри като се избегне излишното „раздробяване” на многото на брой 

параграфи и подпараграфи. 

3. В отделни части на изложението са направени обосновани изводи, които могат да се 

използват от практиката. Необходимо е обаче те да бъдат обобщени, систематизирани и 

представени в края на всяка глава. 

Направените бележки не оказват съществено влияние върху общата ми положителна оценка на 

дисертационния труд. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Изложеното до тук ми дава основание да приема дисертационния труд за завършен, съгласно 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника към него. 

Предлагам на научното жури да присъди на Александър Тодоров образователната и научна степен 

„доктор” в Професионално направление „Икономика” (Икономика и управление по отрасли – публичен 

сектор). 

 

 

14.12.2013 г.       Изготвил становището: 

гр. Варна      Проф. Д-р Павел Павлов 

 

 


