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гр. ПЛОВДИВ

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от кандидат 

Николина Янкова Марева, по обявена процедура от ВУАРР - Пловдив

1. Обща информация.
- основание за написване на становището (номер на заповедта на Ректора за 

назначаване на научно жури и решение на научното жури):

♦ Заповед №462/ 07.12.2018 г. на Ректора, проф. д-р инж. Д. Димитров;

♦ Основание на: чл. 9 от ЗРАСРБ, чл. 43 ал. 1 и 2 от Правилника за 

организация и провеждане на обучение в ОНС „Доктор" на ВУАРР, Доклад на 

Декана на Факултета по икономика и управление във ВУАРР, Протокол 

№65/23.11.2018 г.;

- автор на дисертационния труд: Николина Янкова Марева, факултетен 

номер 173402001;

- научен ръководител и консултант: доц. д-р Георги Петров Георгиев;

- тема на дисертационния труд: „Анализ на инвестиционната дейност на 

капиталовите пенсионни фондове в България".

2. Общо представяне на дисертационния труд.
Дисертационният труд „Анализ на инвестиционната дейност на 

капиталовите пенсионни фондове в България" е цялостно завършено, 

научно изследване по проблемите на инвестиционната активност на 

капиталовите пенсионни фондове в Република България. Обемът на 

научната разработка е 169 страници, включващ се от заглавната страница и

съдържанието (стр. 1,2)... до Декларацията за автентичност и оригиналност

на автора (стр. 169). Тя е структурирана в три глави, логически обосновани 

при спазване на следната последователност:

Първа глава: „Характеристика на капиталовите пенсионни фондове", 

стр. 8-58;

Втора глава: „Методи за оценка и анализ на резултатите от 

инвестиционната дейност на пенсионните фондове", стр. 59-103;

Трета глава: „Оценка и анализ на инвестиционната дейност на 

капиталовите пенсионни фондове в България", стр. 104-152.

В увода стандартно са отбелязани обекта, предмета, 

изследователската теза и основната цел на научната разработка, (стр. 5-6 от 

Дисертационния труд). Закономерно са формулирани пет основни задачи от 

дисертант Марева. Посочен е изследователски инструментариум 

(методология), който е използван в разработката.

Научното изследване се основава на официални български и 

чуждестранни документи, национални и международни законови 

разпоредби, статистически данни и други информационни източници.



P a g e  | 2

Заключението включва, акцента на дисертационния труд, крайните 

резултати от изследването, системен анализ по направления, и синтезирани 

препоръки.

Прилежно са оформени библиографията на дисертационния труд, две 

приложения, съкращения с използвани символи и декларация за научното 

изследване на дисертант Марева.

Изследователската теза, която се защитава звучи убедително и 

конкретно, а именно: „риск базирания инвестиционен мениджмънт на 

пенсионните фондове е основен фактор за повишаване на тяхната 

ефективност и гарантиране на по-високи доходи на бенефициентите в 

нетрудоспособна възраст", (стр. 5).

Заключение: Представеното ми за становище изследване е научна 

разработка с определено теоретико и практико-приложен характер, което 

е старателно оформено. То притежава логическа последователност с 

определени приносни моменти. Получените резултати са авторови, не са 

заимствани от  други публикации и напълно отразяват позициите на 

дисертанта.

3. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд и 

мнение относно коректността на автореферата на дисертацията.
Избраната структура на дисертационния труд е правилна и напълно 

логична. Темата на дисертацията е ясна, точна и конкретна, насочваща 

автора към същността на изследвания проблем. Тя отразява съдържанието 

на научната разработка.

Авторефератът е концентриран израз на постигнатите резултати от 

дисертационния труд. Научната продукция на дисертанта е в кондицията на 

основното изследване, направено и представено за оценка.

Съдържанието на дисертационния труд е дълбоко ценностно, 

задълбочено и разкрива определен авторов манталитет на творческа 

работа. Ясно се открояват резултатите от емпиричните изследвания.

Сполучливо е разгледан опита на някои икономически развити страни 

като САЩ, Канада, Австралия, Холандия, Великобритания и други.

Използваната библиография включва общо 147 източника, от които 

на кирилица (български език) - 29 на брой (19.72%), латинеца (английски, 

немски и полски език) -111 (75.51%) и web-sites на институции - 7 (4.77%).

4. Определяне и оценяване на научните и научно - приложните приноси 
в дисертационния труд.

Според мен, в концентриран вид научните и научно - приложните 

приноси биха могли да се концентрират в следните няколко, обобщени 

направления, а именно:

Първо, разгледани са основните модели за финансиране на 

пенсионните системи, а именно: разходопокривен, прилаган за държавната 

пенсионна система и капиталопокривен, валиден за частните пенсионни 

фондове. Синтезирани са предимствата и недостатъците, тяхното
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съчетание, възникването и развитието на капиталовите пенсионни планове. 

Посочени са инвестиционните ограничения според Кодекса за социалното 

осигуряване, таблица №1, стр. 31;

Второ, обоснован е формулен апарат, връзки и зависимости за 

измерване и оценка на доходността (като първа стъпка от процеса на оценка 

и анализ на инвестиционните резултати, стр. 62), инвестиционния риск, 

риск коригираните измерители на ефективността на портфейлния 

мениджмънт, измерване на доходността, инвестиционния риск и 

изпълнението на капиталовите пенсионни фондове в България. Посочени са 

някои графични зависимости, като „графично изобразяване на коефициента 

на Шарп" (Sharpe ratio), дефиниран от Нобеловия лауреат по икономикс 

William Forsyth Sharpe, стр. 80. Адаптирано е от автора „декомпозирането на 

доходността на инвестиционния портфейл" на един от корифеите на 

модерните финанси, какъвто е Eugene Francis "Gene" Fama (1972), стр. 85.

Трето, направен е анализ на инвестиционната дейност на 

капиталовите пенсионни фондове в България с цел да се оцени тяхната 

ефективност и да бъдат направени конкретни предложения за нейното 

повишаване - в зависимост от постигнатата доходност и поетия 

инвестиционен риск. Изчислени са номиналната и реална доходност на 

фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО) за периода 

2004 - 2017 г. Показани са и методите за измерване на рискове, свързани с 

инвестиране на Фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

(ФДДПО), използвани от пенсионноосигурителните дружества в България, 

(стр. 128).

Четвърто, извършено е емпирично изследване на инвестиционните 

резултати, постигнати от капиталовите пенсионни фондове в България за 

периода 2009-2017 години. Построена е корелограма на възвръщаемостта и 

риска на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България, 

стр. 134. Показани са и авторови резултати на показатели за измерване на 

портфейлната ефективност.

Заключение: Приносните моменти са значителни и имат 

автентичен авторов характер. Те са плод на научно изследване от  широк 

времеви профил - едни изследвания от  порядъка на осемгодишен времеви 

период, на други в тринадесет годишен диапазон. В синтезиран табличен вид 

са изчислени показатели като анюализираната доходност, анюализираната 

рискова премия, анюализираното стандартно отклонение на доходността, 

и коефициентите на детерминация - a, p u R 2.

5. Критични бележки и препоръки.

Критични бележки към дисертант Марева нямам. Определено съм 

убеден, че тя е положила много усилия, като обработва огромно количество 

литературни източници, използва определен математико-статистически 

формулен апарат. Представя своите резултати в прегледен табличен и 

графически вид. На тази база е направено сериозно емпирично изследване.
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6. Въпроси към дисертанта.
Нямам.

7. КраЙНО Заключение. (Дава се обща оценка за представения дисертационен труд и приносите в 

него. В заключението трябва да има ясно, обосновано и недвусмислено положително или отрицателно 

предложение относно присъждането на образователна и научна степен на дисертанта)

Отнасям се изцяло положително към положения труд от страна на 

дисертант Марева, нейното научно изследване, въплътено в основния 

дисертационен труд „Анализ на инвестиционната дейност на капиталовите 

пенсионни фондове в България", автореферата и другата научна продукция. 

В този контекст, поздравявам уважавания от мен научен ръководител и 

консултант доц. д-р Георги Петров Георгиев. Дисертационният труд е 

завършено изследване с висока научно-приложна стойност. На 
заключителното заседание пред официалното научно жури ще 
гласувам с явно „Да" за присъждане на научна степен „доктор“ по 
професионално направление 3.8. Икономика, на докторант Николина 
Янкова Марева.

Бургас,

04 Януари 2019 г.

Автор на становището: 

проф. д-р Сава Хр. Димов


