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1.Обща характеристика на дисертацията 

Представената дисертация  представлява цялостна разработка по 

проблемите на застрахователните измами и противодействието срещу тях. 

Нейната актуалност се определя от значението на застрахователните 

измами в проблематика на икономическата сигурност на 

застрахователните компании и от необходимостта от обща политика и 

цялостна концепция за противодействието. 

Дисертационният труд е основан на методологически издържаното 

допускане, че ефективна система за противодействие може да бъде 

създадена след разкриване на причините за възникване и изследване на 

механизмите за извършване на застрахователните измами. Около него е 

изградена изследователската рамка с коректно формулирани обект, 

предмет, цели и задачи, като са посочени и ограниченията на 

изследователския процес. 

Изложението на резултатите от анализа, организирано в 

класическата схема от три глави, е последователно подчинено на 

формулираните в увода цел и задачи. Връзката между главите е очевидна и 

отразява логиката на изследователския процес. От тази гледна точка може 

да се посочи, че разработката е във висока степен издържана в 

методологическо отношение,  което е свидетелство за добър синхрон 

между докторант и научен ръководител. 

Общото добро впечатление се  от  допълва от удачното използване 

на емпиричните данни в теоретичния анализ. Използвайки метода „анализ 

на случаи” (case study), авторът е изградил класификацията на 

застрахователните измами, разкрил е механизмите за тяхното извършване 

и е обосновал методиката за тяхното разкриване. 

2.Оценка на резултатите и приносите на дисертационния труд 

Изложените от автора крайни резултати са оригинални и следствие 

от неговата самостоятелна изследователска и практическа дейност. 
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Претендираните приноси са защитими и в обобщен вид се свеждат до нова 

класификация на измамите в застраховането, обобщаване на техните 

основни характеристики и механизми на извършване и цялостна методика 

за провеждане на застрахователни проверки. Представена е и концепция за 

изграждане на единна информационна система за противодействие на 

измамите в застраховането, предназначена за застрахователния пазар. По 

този начин резултатите и приносите обогатяват съществуващите знания в 

тази сфера и имат подчертана практико-приложна насоченост. 

3.Критични бележки 

Хипотезата на изследването не е добре формулирана и в 

дисертацията, и в автореферата. В разработката обаче е доказана 

необходимостта от единна система за противодействие на 

застрахователните измами, основаваща се на познаване на условията за 

тяхното възникване и механизмите на извършване.  

Имам известни забележки към техническото оформяне на труда и 

към отделни недостатъчно прецизирани изрази и формулировки. 

Бележките  отразяват трудния път на всяко научно изследване и  не 

оказват влияние върху получените резултати. 

4. Заключение 

Дисертацията отговаря на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав и Правилника за неговото прилагане за придобиване 

на образователна и научна степен “доктор”. 

 Оценявам високо постигнатото в дисертационния труд на тема 

“Противодействие на застрахователни измами”. Съгласен съм на автора 

Юрий Иванов Тодоров да се даде образователна и научна степен „доктор”. 
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