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РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ

от член на научно жури доц. д-р Станислав Димитров, ВУЗФ София, Катедра

кандидат Николина Янкова Марева, по обявена процедура от ВУАРР -  Пловдив

1. Обща информация

Основание за представяне на рецензията е участие в състава на Научното жури във 

връзка с Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ по научна специалност „Финанси и банково дело“, професионално 

направление 3.8. Икономика. Назначаването на научното жури е съгласно Заповед на 

Ректора на ВУАРР № 462 от 07.12.2018 г.

Автор на дисертационния труд е Николина Янкова Марева.

Темата на дисертационния труд е „Анализ на инвестиционната дейност на 

капиталовите пенсионни фондове в България“.

Дисертантът е асистент към Катедра Финанси на Висше училище по агробизнес и 

развитие на регионите -  Пловдив от 2011 г.

Научните интереси са в областите Инвестиции във финансови инструменти, 

Инвестиционен анализ и портфейлна оптимизация, Финансов анализ, Данъци и 

Данъчна политика и Пенсионноосигурителни фондове.

Николина Марева води лекционни курсове по Основи на финансите, Корпоративни 

финанси, Финансово управление на фирма, Банково дело, Данъчна и митническа 

политика, Инвестиции, Финансов риск мениджмънт и Управление на риска.

Авторът е разработил учебни програми по „Финанси на фирмата“ и „Банково дело“.

2. Общо представяне на дисертационния труд

Финанси

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” от

Дисертационният труд на Николина Марева е в обем от 156 страници основно 

изложение. В допълнение, Приложенията са в обем от 3 страници. Ползваната



литература е изброена на 8 страници, като са описани 147 източника на информация. 

Декларация за оригиналност на резултатите и приносите е представена на 1 страница.

Разработката се състои от Съдържание, Увод, Три Глави, Заключение, 

Библиография и Две Приложения.

В основното изложение са включени 22 таблици и 12 фигури.

В Приложенията е включена една таблица.

Библиографията съдържа 147 източника. От тях 33 на български език и 114 на 

английски език.

Считам темата за анализа на инвестиционната дейност на капиталовите пенсионни 

фондове в България за особено актуална предвид няколко обстоятелства. Първо, 

осигуряването в капиталови пенсионни фондове е важен елемент от общата пенсионна 

система на България. Второ, това са фондове, които се развиват в последните 24 

години, като броят на осигурените лица в тях е значителен и управляваните активи 

представляват значим обем. За отбелязване е, че постоянно нараства както броят на 

осигурените лица така и обемът на управляваните активи. Трето, в тези фондове се 

осъществява допълнително задължително пенсионно осигуряване за родените след 

31.12.1959 г. /от една страна/ и за работещите в условията на първа и втора категория 

труд /от друга страна/. Четвърто, резултатите от инвестиционната дейност на 

капиталовите пенсионни фондове имат огромен ефект върху спестяванията на 

осигурените лица и размерът на бъдещите осигурителни плащания. Пето, 

изследванията на дейността по капиталово пенсионно осигуряване все още са 

недостатъчни и търпят определено развитие и предизвикателства.

Правилно докторанта се стреми да извърши емпирична оценка на ефективността на 

инвестиционния мениджмънт на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Подходящо докторанта е избрал обект, предмет и изследователска теза.

Обект на дисертационния труд са задължителните и доброволните фондовете за 

допълнително пенсионно осигуряване в България в качеството им на субекти по 

осъществяване на инвестиционна дейност.



Предмет на дисертационния труд е инвестиционната дейност и по конкретно 

инвестиционните портфейли на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и 

методите за оценка и анализ на постигнатите инвестиционни резултати от тях за 

осемгодишен период, в съпоставка с определен еталон или минимална граница на 

доходността.

Изследователската теза „...че 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..“ е 

успешно доказана.

Изводите и тезата в работата са подкрепени с подходящия критичен анализ на 

изследваната информация.

Ползвани са разнообразни източници на информация.

3. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд и 

мнение относно коректността на автореферата на дисертацията

Избраната от автора структура на дисертационния труд е подходяща. Основното 

изложение на дисертационния труд е структурирано в три глави.

Първа Глава разглежда основните характеристики на капиталовите пенсионни 

фондове. Първа Глава е в обем от 51 страници. Разгледани са моделите за финансиране 

на пенсионните системи, описани са възникването и историческото развитие на 

капиталовите пенсионни планове, анализирани са видовете капиталови пенсионни 

схеми и подходите за тяхното регулиране, пенсионноосигурителните дружества, 

фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Втора Глава съдържа методи за анализ и оценка на резултатите от инвестиционната 

дейност на пенсионните фондове. Втора Глава е в обем от 46 страници. Тази глава 

обхваща анализа на измерването и оценката на доходността, измерването на



инвестиционния риск, риск коригираните измерители на ефективността на 

портфейлния мениджмънт.

В Трета Глава се прави оценка и анализ на инвестиционната дейност на 

капиталовите пенсионни фондове в България. Трета Глава е в обем от 50 страници. 

Разгледани са състоянието и тенденциите в развитието на капиталовите пенсионни 

фондове в България. Анализирана е структурата на инвестиционните портфейли на 

фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Анализирани са доходността и 

инвестиционния риск на тези фондове. Извършено е емпирично изследване на 

инвестиционните резултати на капиталовите пенсионни фондове в България за периода 

2009-2017 г.

Между трите глави има логическа връзка и последователност. Използваната 

методология е подходяща на темата и структурата.

Представен е автореферат на дисертацията в обем от 40 страници. Авторефератът 

съдържа обща характеристика на дисертационния труд, описана е неговата структура и 

съдържание. Извършено е синтезирано изложение на дисертационния труд.

В автореферата са включени насоки за бъдещи изследвания на автора по темата на 

основа дисертационния труд. Изготвена е справка за приносите в дисертационния труд. 

Посочени са пет приноса, за всичките от които напълно съм съгласен, че са разработени 

от автора в дисертацията. Авторефератът завършва със списък на публикациите по 

дисертационния труд.

Въз основа на предоставеното мога да изведе обща положителна оценка за 

автореферата. Той представя коректно, прецизно и в необходимата пълнота основните 

моменти от дисертационния труд.

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

дисертационния труд

Авторът посочва следните научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд.

1. Изследвани са характеристиките и специфичните особености на различните 

типове пенсионни схеми и фондове от капиталов тип като основно внимание е



отделено на особеностите, касаещи фазата на акумулиране на средствата и най- 

вече процеса на инвестиране на активите на фондовете.

2. Анализирани са показателите за оценка и анализ на ефективността на 

инвестиционните портфейли и е предложена класификация в зависимост от 

еволюционното им развитие на традиционни риск-коригирани показатели и 

показатели, базирани на Постмодерната портфейлна теория.

3. Разработена е нова методология за риск-базиран надзор и периодичен анализ на 

инвестиционната дейност на пенсионните фондове в България с цел повишаване 

на ефективността им.

4. Изследвана е инвестиционната дейност на капиталовите пенсионни фондове в 

България за периода 01.2009-06.2017 г., чрез коефициентите на модерната 

портфейлна теория (Sharpe, Treynor, Jensen’s alpha, Information ratio и M2), както 

и такива базирани на асимертични рискови измерители като: Sortino ratio 

изчислен на база на полустандартно отклонение (target downside deviation), Q. 

ratio и Jorion ratio (Reward to VaR), които са представители на постмодерната 

теория.

5. На база резултатите от анализа са направени класации по различни риск 

базирани критерии на ФДПО в България, който могат да бъдат използвани от 

инвеститори, клиенти, осигуряващи се и други заинтересованите лица.

Напълно подкрепям тези приноси, те са разработени от автора в представения 

дисертационен труд. В подкрепа на това твърдение е обстоятелството, че много силен 

извод и препоръка са посочени на стр. 155 от работата,,...тъй като постигането на 

максимална ефективност трябва да е основен принцип в дейността на пенсионните 

фондове е необходимо да бъде приложена методология за периодична оценка на 

ефективността на портфейлния мениджмънт при капиталовите пенсионни фондове в 

България чрез риск базиран подход за оценяване на инвестиционните резултати. 

Анализът на инвестиционната дейност, чрез прилагане на съвременните количествени 

методи и модели за оценка на инвестиционното представяне е необходимо условие за 

повишаване ефективността им.“

При анализа на инвестиционните резултати би могло авторът да отчете някои 

обстоятелства от развитието на капиталовите пенсионни фондове в България, като:

• Как се вземат инвестиционните решения? Могат ли да бъдат алтернатива на 

вътрешните инвестиционни решения, възлагането на инвестиционен 

мениджмънт на външни за ПОД структури -  управляващи дружества, например?



• Групирането на ПОД по определен признак -  обем активи, години на 

функциониране, чуждестранна собственост, структура на инвестиционния 

портфейл и др.

• Обвързване на размера на инвестиционните такси с постиганите инвестиционни 

резултати.

• Влияние на вътрешните правила и процедури за инвестира активите на 

допълнителните пенсионни фондове върху инвестиционните резултати.

• Разработване на инвестиционен бенчмарк за отделните видове допълнителни 

пенсионни фондове.

• Форми на гаранции и намаляване на инвестиционния риск, поеман от 

осигуреното лице при инвестиране активите на пенсионния фонд във фазата на 

натрупване на средства.

6. Критични бележки и препоръки

Една от препоръките ми към кандидата е да изследва причините за добрите и 

лошите инвестиционни резултати при портфейлния мениджмънт на фондовете за 

допълнително пенсионно осигуряване.

Втора препоръка е да потърси връзка между структурата на инвестиционните 

портфейли и инвестиционните резултати.

Трета препоръка е бъдещи изследвания да включват по-задълбочен анализ на 

представянето на пенсионните фондове по време на криза на капиталовите пазари и по 

време на възход на тези пазари.

Четвърта препоръка е бъдещи изследвания да включват по-задълбочен сравнителен 

анализ на инвестиционните резултати на фондовете за допълнително пенсионно 

осигуряване в България и в други страни от ЦИЕ със сходни характеристики на 

пенсионните фондове и пенсионните системи.

Работата съдържа неточности или непълноти, някои от които са:

• На стр. 9 авторът отбелязва, че бенефициентът на капиталов пенсионен фонд 

при настъпване на осигурителен риск ще получи сумата от направените вноски 

и реализираната доходност. Това твърдение не е точно, като трябва да се има



предвид, че при капиталовото пенсионно осигуряване има такси и удръжки в 

полза на администраторите на пенсионния фонд, например такси от 

осигурителните вноски, такси от управляваните активи, и други такси и 

удръжки.

• На стр.16 докторантът посочва, че „характерно за плановете с дефинирани 

вноски е, че актюерският риск и инвестиционният риск (т.е. инвестираните 

активи да не бъдат достатъчни за изплащане на очакваните доходи) се носят от 

осигуреното лице“. Това твърдение е валидно само за някои планове на 

дефинирани вноски. Съществуват в практиката схеми на дефинирани вноски, 

при които някои от посочените рискове е споделен между администратора и 

осигуреното лице.

• При някои от илюстративните материали, включени в дисертацията, липсва 

посочване на източник на информация /например на стр. 18/.

• Съществува неточност в заглавието на точка 2.4 от Втора Глава.

• При една част от цитираните източници на информация не са посочени 

конкретни страници.

• Би могло да се търси обобщаване в табличен вид на инвестиционните регулации, 

разглеждани на стр. 27-29.

• На стр. 50 неправилно е посочено, че вноската от 5% за УПФ се разпределя в 

съотношение 60 към 40 между работодател и осигурен. Правилното 

разпределени съгласно действащото данъчно-осигурително законодателство на 

вноската от 5% е 2.8% е за сметка на осигурител /работодател/ и 2.2% е за 

сметка на осигуреното лице /служител/.

• На стр. 122 е посочен фонд, който не съществува -  ДПФПС ЦКБ-Сила. 

Вероятно е техническа грешка и се има предвид ДПФПС ДСК-Родина.

7. Въпроси към дисертанта

Защо фондовете по допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от „Ен Ен 

ПОД“ ЕАД и ПОД „Алианц България“ АД имат едни от най-лошите инвестиционни 

резултати при положение, че са част от чуждестранни финансови групи с традиции и 

опит в портфейлния мениджмънт?



Какви промени в регулациите и надзорните политики трябва да потърсят 

регулаторните и надзорни органи, за да създадат по-добри условия за риск базиран 

портфейлен мениджмънт и подобряване инвестиционните резултати на фондовете за 

допълнително пенсионно осигуряване в България?

8. Заключение

Въз основа на всичко, посочено по-горе, давам категорична положителна оценка 

на представения дисертационен труд на тема „Анализ на инвестиционната дейност 

на капиталовите пенсионни фондове в България" и с убеденост предлагам на 

членовете на уважаемото научно жури да присъдят на Николина Янкова Марева 

образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 3.8. 

Икономика, научна специалност „ Финанси и банково дело

София, 24.12.2018 г.

Подпис:

доц. д-р Станислав Димитров


