
 1

 
СТАНОВИЩЕ 

от 
проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев, УНСС 

за 

Докторска дисертация на тема:  

„Нов модел на социално-осигурителната система в България –  

проблеми и перспективи” 

 

Автор: 

докторант Александър Божидаров Тодоров 

 

Научен ръководител: 

доц. д-р Александър Николов 

 

 

 

1. Библиографски данни на научния труд 

Дисертационният труд е разработен в периода 2011-2013 г. с цел присъждане от на-

учно жури на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 

3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – Публичен сектор). 

 

2. Обем и структура на научния труд  

Обемът на дисертацията е 188 страници (основен текст 172 страници),  в текста има 

24 таблици. 

Разработката има предговор, увод, 3 глави, заключение и приложения. 

Приложения: 1) Приноси на разработката; 2) Списък с таблиците в дисертацията 3) 

Списък на публикациите свързани с дисертационния труд. 

Използваната литература и източници на информация обхваща 142 източника, от кои-

то 66 на български език и 76 на английски език. Интернет страници и източници от интернет 

– 42; закони и наредби – 7; справочници – 4.  

 

3. Обща характеристика на разработката 

Темата, разглеждана от дисертанта е с нарастваща актуалност, доколкото имаме 

влошена и продължаващата да се влошава демографска структура на трудоспособно 

спрямо след-трудоспособно население. Проблемът за социалното и пенсионното осигуря-

ване, за неговото премоделиране и функционална устойчивост днес е поставен особено 

остро пред държавата – поради нарастващ дефицит на съответните фондове, редица 

принципни противоречия и функционални рискове, както и пред осигуряващите се лица –  

поради това, че много от тях са изгубили вяра в лоялността на социално-осигурителната 

система. 

 

В първа глава се разглежда възникването на социалното и пенсионното осигуряване, 

основните принципи, методи и функции. Авторът анализира основни характеристики на 

системите за социално осигуряване в много страни от Европейския съюз, Унгария,САЩ, 

Япония, Чили и др. 
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В края на първа глава се разглеждат и основни параметри на пенсионната система в 

България след реформите от 2010-2011 година. Така хоризонтът на анализ се свива до 

мащабите и специфичната ситуация в България.  

 

Във втора глава е представено предложение за нов модел на пенсионната систе-

ма в България – стр. 79-177. Направено е въз основа на практики на осигурителни системи 

от тип „Бисмарк” и тип „Беверидж” в други страни. Разгледани са примери как промяната би 

могла да се осъществи без да се ощетяват настоящите ползватели на системата.  

Тук специално внимание е обърнато на частните пенсионни фондове. Дисертантът 

изразява категорична позиция, че те навреждат на системата, изместват нейния хуманен 

граждански смисъл и ценност, поставят в риск потенциалните ползватели на системата. И в 

този смисъл, че те понижават ефективността на пенсионната система като цяло, повишават 

риска от „капиталова злоупотреба”, създават масово обществено недоволство, и в края на 

краищата действат против обществения интерес. Изрично се подчертава, че задължител-

ните вноски от работещите в частните пенсионни фондове е форма на скрито данъчно об-

лагане в полза на частни интереси. Дава пример с Унгария, където след 11 години този ли-

берален експеримент е прекратен като неефективен и граждански неподкрепен с доверие.  

Авторът нарича предложения от него модел – „модел на осигурителния принос” – не 

на „осигурителното участие”, нито на „осигурителния стаж”. В този модел са вплетени раз-

лични идеи от съвременните пенсионни системи в други страни. 

  

Предлага се пенсията да се състои от два стълба.  

Първият има за цел да гарантира социалния минимум на възрастните хора – държа-

вата осигурява по равно на всеки средства за един жизнен достоен минимум. Тук презум-

пцията е, че всеки гражданин – независимо от своя личен принос за общественото произ-

водство и богатство, съгласно принципите на хуманизма и социалната солидарност, следва 

да бъде материално осигурен за живот над съвременния екзистенц минимум. Това е свър-

зано и с европейския демократичен императив, че държавата е отговорна за осигуряване 

условия за достоен живот на всеки свой гражданин. 

Вторият стълб е допълнителна пенсия за всеки, но вече според личния осигурите-

лен принос към системата. При това този личен принос не се отчита номинално в левове, 

а се индексира в точки въз основа на средна заплата към всеки месец и съответно плате-

ните осигуровки. Това е механизъм за предварително елиминиране на инфлацията и об-

ществени кризи, които обезценяват номиналните левови вноски. Така в максимална степен 

личният реален принос в осигурителната система се удържа при изчисляване на бъдещия 

личен пенсионен доход. В максимална степен се опростява алгоритъмът за изчисляване, 

свиват се административните разходи, елиминират се възможности за привилегировани 

пенсии при по-малък личен принос.  

 

В трета глава се разглеждат промените, които биха настъпили в цялата социално-

осигурителна система при евентуално внедряване на модела на осигурителния принос, в 

обозрима перспектива. 

Докторантът застъпва тезата, че социалните осигуровки следва да се поемат изцяло 

от работодателите, а не да се поделят, както е в настоящата система. Очевидно, срещу та-

зи теза ще има гореща съпротива. В същото време следва ясно да се каже, че тя има свои-

те принципни основания в: „Който наема и заплаща труд, той следва да плаща и съответ-

ните социални осигуровки и обезщетения за този труд”.    

 



 3

Обектът на изследването:  

Тук има три компонента: 1) съвременни теории и основни принципи при изграждане и 

управление на осигурителни пенсионни отношения в западните общества – това са важни и 

коректно представени методологически основания за практическата разработка на нов пен-

сионен модел; 2) осигурителни системи в други държави със сходни характеристики, с кои-

то е коректно да се прави сравнителен анализ по определени показатели; 3) критичен ана-

лиз на сега функциониращата социално-осигурителна система в България, търсене на 

принципни несъответствия и функционални недоразумения в нея. 

При дефинирането на предметната област дисертантът преминава през няколко 

етапа: 1) дефинира проблемите на действащата към настоящия момент осигурителна сис-

тема в България; 2) разглежда практики от други страни, които могат да бъдат приложени в 

България; 3) предлага идеален модел за реконструкция на осигурителната система в Бъл-

гария. 

 

• Основна теза  

Авторът счита, че поради политически причини българската пенсионна система пре-

калено набляга на „трудовото участие” (стаж), вместо на приноса на лицето в осигурител-

ната система като цяло.   

Една от тезите, които развива и защитава е, че частните фондове не трябва да са за-

дължителна част от осигурителната система (както е сега за родените след 1959 г.), а само 

доброволна – като евентуален трети стълб.  

Защитава се и тезата, че осигурителната система не трябва да натрупва капиталови 

резерви, или те да са минимални и само за извънредни обстоятелства. Трупането на ре-

зерв означава, че от данъкоплатците са иззети повече средства от необходимото, така те 

са лишавани от средства в настоящето. Освен това те двойно са ощетени и от процеса на 

обезценяване на натрупаните средства, поради инфлация, кризи, губещо инвестиране, ад-

министративни злоупотреби, офшорно източване.  

 

• Концептуална база и методология на анализа-изследването 

Методологически предпоставки в разработката са теории на публично управление и 

либерални теории за индивидуални свободи. Изходните методически предпоставки са раз-

вити и в съвременната икономическа концепция на неокласицизма, неоинституционализма, 

група методически предпоставки от развитието на социологическата парадигма на модер-

ната икономическа социология и методологическата парадигма на постмодерната държава 

като основен субект на публичната власт.   

 

• Изследователски хипотези 

Първата хипотеза на автора е, че предложеният от него „Модел на осигурителния 

принос” ще доведе до по-справедливо и добре функционираща пенсионна система в Бъл-

гария, въз основа на приноса към осигурителната система, който са имали бъдещите пен-

сионери като данъкоплатци. 

Втората хипотеза е, че при преминаване към този модел в България не са необходи-

ми значителни ресурси, а са достатъчни политическа смелост и законодателни промени. 

Третата хипотеза е, че предложеният модел е защитен от злоупотреби при получава-

не на обезщетения за майчинство, безработица и при получаване на пенсия за инвалид-

ност.  

 

• Статистико-математически апарат 
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Авторът предлага свои изчисления и сравнения.  Напр. баланса в пенсионната систе-

ма (табл. 1.09.10.1), където са изчислени различни варианти при различни съотношения 

работещи/пенсионери, необходими осигурителни вноски и процент от дохода, който ще се 

получава като пенсия. Напр. преобразуваната таблица на осигурителния стаж на пенсионе-

рите към точки осигурителен принос по новия модел пенсионна система (табл. 3.05.02.2), 

където използва актуални данни от НОИ и ги преизчислява според предложения модел за 

осигурителен принос и ги сравнява. 

 

• Език, терминология, стил, оформление 

Разработката е с добър стил, коректна терминология, прегледно оформление. На от-

делни места няма оставено разстояние след таблиците и поясненията под тях не са доста-

тъчно добре отделени от основния текст. 

 

4. Научни приноси (новости, обогатяване на съществуващи) 

• Методико-инструментални: 

Прави се анализ на сегашната пенсионна система в България едновременно на 

теоретико-моделиращо, ценностно-принципно, организационно-нормативно, финансово-

управленско и индивидуално-гражданско равнище. В този смисъл подходът е системен и 

комплексен. Успешно систематизира основни теоретични концепции за социално осигуря-

ване. 

• Емпирико-информационни: 

Борави се коректно с достъпната статистическа информация. Правят се ориги-

нални профили и прогностични оценки. Ясно дефинира проблеми и недостатъци при 

функционирането на действащата осигурителна система в България. Откроява проблема с 

нестабилността на пенсионната осигурителна система (около 100 промени в Кодекса за со-

циално осигуряване след 2000 г.). 

• Приложно-практически: 

Предлага нов модел за пенсионно-осигурителна система в България. Проектът 

е с абстрактно научна стойност, но с ясни приложни акценти съобразно практическата си-

туация у нас. Ясно се откроява ниша за доброволните пенсионни фондове (частни), които 

да допълват на доброволен принцип основната система за пенсионно осигуряване.  

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията: 

Авторът представя само 2 статии в сборници с научен статус; плюс 4 в Интернет из-

дания; плюс 2 публикации в периодичният печат. Статиите и публикациите се отнасят до 

частните пенсионни фондове, пенсионната система, нов модел за пенсионна система, 

здравната система. Всички те са тематично и проблемно свързани с дисертацията. 

 

6. Оценка на автореферата  

Авторефератът коректно отразява замисъла, основните постановки и хипотези, съ-

държанието и постигнатите резултати от разработката на този научен труд. 

Нямам сведения дисертантът да има общи публикации с рецензентите. 

Дисертантът няма научни произведения в съавторство, за които да са нужни раздели-

телни протоколи със съавтори. 

 

7. Критични бележки и препоръки: 

 

Не са приложени всички публикации – статии (представени са само 3 от 8).  
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Авторефератът има странна структура. Преамбюлната част е голяма, докато изло-

жението по модела е прекалено свито. Прекалено подробно съдържание е вместено по 

средата на автореферата.  

Авторът изгражда своя идеален модел въз основа на нулев естествен прираст 

(просто възпроизводство), при съотношение работещи/пенсионери 4/1 заради утопичната 

възможност от самофинансиране на пенсионната система, както и при съотношение рабо-

тещи/пенсионери 1,3/1 – сегашно реално съотношение, което според мен предстои още да 

се влошава поне в предстоящите 2-3 десетилетия.  

Тук възниква въпросът за нужното бюджетно субсидиране на пенсионната система 

– не само в огромен размер, но и в относителен дял вероятно близо до 50% от изплащани-

те пенсии. Това вече не е икономическа, а е чисто социална логика на функциониране на 

системата. Този проблем е поставен, но е достатъчно подробно и ясно разработен. 

Голяма разлика има в осигурителния принос, който се присъжда на майките – за всяко 

живородено дете (до 3 деца) майката получава 10 т. осигурителен принос (независимо от 

осигурителния доход до тогава). Сега сумите, които майките получават като обезщетения 

са различни (съответно и осигуряването им). Освен това 10 т. се равнява на 10 месеца со-

циално осигуряване на средна работна заплата, а в момента държавата дава на майките 2 

години. Освен това тук не се отчита специфичната и деликатна етно-народностна проб-

лематика. 

 

8. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА за научния труд 

Разработката е по очевидно актуална проблематика, проява е на гражданска сме-

лост и оптимизъм, стреми се към системно решаване на заплетени обществени пробле-

ми. В този смисъл идеализмът на предлагания модел не е недостатък, а е проява на твор-

чески заряд и аналитична способност, които ние като рецензенти и научно жури би следва-

ло да подкрепяме и адмирираме. 

Теоретико-методологическата основа на разработката, сравнителните институцио-

нални и статистически анализи, детайлното познаване на сега действащия механизъм за 

пенсионно осигуряване, както и преходът към един цялостен нов модел и пенсионен меха-

низъм – също по същество в три стълба, всичко това в комбинация отговаря на изисква-

нията за академичен подход към практическа проблематика, за съответна теоретична и 

принципна проблематизация.  

Идейният модел резонно съчетава два основни принципа: хуманно-гражданския и 

трудово-функционалния. Държавата гарантира екзистенц минимум на всички пенсионери, 

плюс адекватна пенсия според личния цялостен осигурителен принос, плюс гъвкава въз-

можност за доброволно допълнително осигуряване. Идейният модел в максимална степен 

защитава осигурените от инфлацията и кризисна обезценка. Моделът предлага удачни ре-

шения за ограничаване на възможни фалшификации в случаите на майчинство, безработи-

ца, повече от един трудов договор и др. под. В модела е предвиден по-нисък минимален 

праг за самоосигуряващите се, с което се очаква повече от тях да започнат да се осигуря-

ват.  

Предлаганата аналитична разработка има стойност на сериозен дисертационен 

труд, демонстрира академичния потенциал на докторанта, очертава следващите стъпки 

в неговата работа. 

 

9. Предложение за РЕШЕНИЕ: 
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Предлагам на уважаемото научно жури да гласува ЗА присъждане на образова-

телна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.8. Икономика на 

младия ни колега Александър Божидаров Тодоров. 

 

 

15 декември 2013        

София        

СТАНОВИЩЕ от: 

  Проф. д.с.н. Михаил Мирчев 


