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от проф. Красимира Тошева Венкова, дф

за дисертационния труд на Димитър Василев Щерев на тема „Организационно- 

функционални модели в системите на социалното осигуряване и подпомагане“

Относно: присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна 

специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Социални дейности)”, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на 

висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки.

Със Заповед на Ректора на Тракийски университет № 3472 от 16.12.2019г. съм 

определена за член на научно жури във връзка със защитата на дисертационния труд на 

Димитър Василев Щерев, докторант в самостоятелна форма на обучение по 

професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, научна специалност „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство (Социални дейности)”, за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” като на първото заседание на Научното жури 

ми е възложено да изготвя становище по дисертационния труд.

Димитър Василев Щерев е зачислен за докторант в самостоятелна форма на 

обучение по „Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Социални дейности)” към катедра „Социални дейности“ на Медицински факултет при 

ТрУ през 2016 г. Има удължение на срока на обучението с една година. След представяне 

на дисертационния труд, който е обсъден на заседание на катедрата и е преминал успешно 

вътрешна защита Димитър Щерев е отчислен с право на защита със Заповед на Ректора 

на Тракийски университет № 3475 от 16.12.2019г., считано от 10.12.2019г.

В изпълнение Заповедта на Ректора на Университета и решението на Научното жури 

като се ръководя от изискванията на Закона за развитието на академичния състав на 

РБългария и Правилника за прилагането му предлагам на вниманието на уважаемите 

членове на Научното жури следните свои констатации и изводи, както и мотивираното от

тях заключение.



Представеният от Димитър Василев Щерев комплект от материали съдържа: 

автобиография, заповед за зачисляване на докторанта, протоколи за успешно положени 

докторантски изпити по индивидуалния учебен план, дисертационен труд, заповед за 

отчисляване е право на защита, списък и копия на научните публикации на Димитър 

Щерев, свързани е темата на дисертационния труд и декларация за оригиналност на 

труда.

Актуалност и обща характеристика на дисертационния труд.

Проблемът за социалното осигуряване и социалното подпомагане в контекста на 

демографските процеси и европейската интеграция е предмет на нарастващ 

изследователски итерес през последните години. Актуалността на темата е обвързана е 

възможността за теоретичен и практико-приложен принос на предложените анализи, 

изводи и препоръки.

Дисертационният труд е в размер на 189 страници. Обхваща увод, 5 основни глави, 

заключение, библиография и приложения.

Дисертационният труд представя концептуалните рамки от теоретическите основи 

на изследването. Представени са съдържателно основните ключови понятия. Коректно са 

представени целта, задачите, обектът и предметът на изследването. Систематизирани 

са резултатите от проучените осигурителни модели, както и резултатите от анализа на 

социалното осигуряване и социалното подпомагане в България, съдържащи коментар на 

действащите в момента институционални подходи и механизми за управление на 

системата за социална защита. В контекста на този анализ е показана висока степен на 

познаване на организацията и функциите на системата за социална защита в България. 

Докторантът проявява критическо мислене и формулира реалистични позиции спрямо 

различни компоненти на анализираните системи. Прецизно подбрана и анализирана е 

адекватна за дисертационната разработка статистическа и административна информация. 

Същата е подчинена на целите и задачите на дисертационното проучване. В особенна 

степен на авторов принос е разработеното от Димитър Щерев предложение за обновяване 

на институционалната структура и управлението на системите на социалното
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осигуряване и подпомагане. Предложението е формулирано като „нов организационно- 

функционален модел в системите на социалното осигуряване и подпомагане“. 

Аргументирано са очертани предимствата на предложения от докторанта модел.

Методически параметри на изследването

Предметът и обектът на изследването са прецизно определени. Изследването е 

подчинено на основната изследователска цел за проучване на различни организационно- 

функционални модели с цел да се докаже, че прехвърлянето на фонд „Пенсии, несвързани 

с трудова дейност“ от НОИ на Агенция за социално подпомагане, което би предоставило 

възможност за по- справедливо, успешно управление на финансовия ресурс и паричните 

потоци. За постигане на така формулираната цел са изведени и основните 

изследователски задачи.

Оценка на научните и научно-приложните приноси на дисертационния труд

Дисертационният труд на Димитър Щерев показва по убедителен начин 

задълбоченото познаване на теоретичните и практико-приложни аспекти на 

проблематиката за социалното осигуряване и социалното подпомагане като системи. 

Приемам изведените от докторанта приноси.

Авторефератът на Димитър Щерев съдържа всички необходими елементи, а 

справката за научните приноси, изготвена от докторанта изразява точно постигнатото с 

дисертацията.

В дисертационния труд се наблюдават и някои несъвършенства и неточности, 

които не намаляват научната му стойност. Необходима е според мен по-голяма 

прецизност при формулиране на предложенията, свързани с възможността за реализация 

на предложения от докторанта „нов организационно-функционален модел в системите на 

социалното осигуряване и подпомагане“. След прецизиране и аргументиране на някои от 

тезите, според моето мнение, дисертационният труд заслужава да стане обществено 

достояние като самостоятелна научна публикация. Цялостното изследване би било 

полезно четиво не само за изследователи в сферата на социалното осигуряване и



подпомагане, но и за хора, активно занимаващи се с подобни проблеми.

В заключение, давам положителна оцента на дисертационния труд като вземам под 

внимание, че той съдържа научни резултати, представляващи оригинален принос в 

социалната наука, какго и задълбочените теоретични познания на докторанта и 

способността му за самостоятелни научни изследвания.

Уважаеми членове на Научното жури,

Като имам предвид качествата на дисертационния труд, считам, че той притежава 

безспорни достойнства, демонстрира задълбочен анализ, водещ до теоретични изводи, 

поради което предлагам с дълбока убеденост на уважаемото Научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на Димитър Василев Щерев в област на виеше 

образование „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 

„Социални дейности”, по научна специалност „Организация и управление извън 

сферата на материалното производство (Социални дейности)”.

20.02.2020г.

Проф. Красимира Венкова, дф


