СТАНОВИЩE
от доц. д-р Дафина Георгиева Донева
за дисертационния труд на ВЕЛИХАН МУРАТОВИЧ КАЛИЕВ
на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН” за
присъждане на образователната и научна степен „доктор”
Настоящото становище е изготвено в качеството ми на член на
научно жури за защита на дисертационен труд на

ВЕЛИХАН

МУРАТОВИЧ КАЛИЕВ докторант по професионално направление 3.8.
„Икономика“, докторска програма „Политическа икономия“ (заповед №
855 от 02.08.2017 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“).
ОБЩА ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е с общ обем от 221 страници, като съдържа
увод, три глави, заключение, списък на използваната литература и 8
приложения. Основният текст съдържа 10 илюстрации, 57 таблици, 21
диаграми и 4 графики. Библиографията обхваща 110 източника на
български, руски и английски език.
Дисертационният труд изследва важен аспект на застраховането в
съвременни

условия

–

управлението

на

ефективността

на

застрахователните плащания. Актуалността на поставения за решаване
проблем се обуславя от необходимостта от повишаване на икономическата
ефективност на застрахователните компании в условията на развитието на
пазарните

отношения

и

предизвикателствата

на

глобализацията.

Значимостта на темата се определя от ролята на застрахователния сектор в
защитата от икономически и социални рискове и необходимостта от

постигане на пазарна ефективност, както и потенциалът за бъдещо
развитие на този сектор в Република Казахстан.
Авторът на докторската дисертация дефинира целта, задачите,
обекта и предмета на дисертационното изследване, както и работната
хипотеза и използваните методи. Избраната структура е позволила
решаване на поставените задачи на разработката. Показват се умения за
прилагане на формираните теоретични знания за решаване на проблеми от
практиката.
При разработването на проблемите авторът проучва и интерпретира
значителен обем литература от монографии, периодични издания,
законодатели и нормативни актове. Използвани са официални издания,
статистически данни и информация на национални и международни
институции и организации.

ОЦЕНКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ
В дисертацията са поставени теоретичните основи на изследването,
като са идентифицирани съвременни характеристики и проблеми на
виждането за същността на застрахователния пазар, с което трудът
допринася за обогатяването на информационната основа на проблема.
Допълнено е определението на термина „застрахователен пазар” и е
предложена

собствена

трактовка

на

обхвата

на

субектите

на

застрахователното дело.
Изследва се дейността на застрахователните субекти, с фокус върху
застрахователните компании. Предвид спецификите на застрахователното
дело в Република Казахстан вниманието е насочено към застрахователните
плащания и са изведени насоки за повишаването на ефективността на
управлението им. Разглежда се въпросът за регулиране на загубите на

застрахователните компании с оглед повишаване на ефективността на
тяхната дейност.
Извършеният анализ на ключови индикатори и тенденции на
развитие на националния и международен застрахователен пазар разкрива
важни проблеми и характеристики на субектите на застрахователното
дело. Формирани са предложения за усъвършенстване на дейността на
субектите на застрахователния пазар в Казахстан. Разработен е алгоритъм
за

повишаване

на

ефективността

на

оперативния

модел

за

застрахователните плащания и са обосновани мерки за усъвършенстване
на методите за управление на застрахователните плащания на примера на
доброволното автомобилно застраховане.
В дисертационното изследване се съдържат изводи, обобщения и
препоръки

за

повишаване

ефективността

на

управлението

на

застрахователните плащания и за оптимизиране на политиките за развитие
на автомобилното застраховане.
Представените резултати от изследванията в дисертационния труд
могат да се характеризират като обогатяване на съществуващи знания и
приложение на научни постижения в практиката.
Авторефератът

отразява

същността

и

съдържанието

на

дисертационния труд, обобщава резултатите и изводите и съдържа
справка за приносите на изследването. Би могло да се направят някои
бележки относно неговото оформление и редакция.
Представените

в

автореферата

публикации

са

свързани

с

разработваната проблематика, отразяват основни аспекти на изследванията
по темата на дисертационния труд и показват, че резултатите от
изследователската дейност на докторанта са познати на академичната
аудитория.

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
Бележките и препоръките към дисертационния труд не намаляват
получените резултати и приноси, но е уместно да се отбележи, че авторът
има възможност да засили оценъчния характер на анализа на дейността на
субектите на застрахователния пазар в Република Казахстан (стр. 87 – 95
от дисертацията). В същата част би следвало да се посочат източниците на
таблично представените данни. Доколкото във втора глава, както сочи
заглавието й, се анализира дейността на застрахователните компании в
условията на световната финансова криза, изследването би спечелило, ако
анализът се основава на данни за по-дълъг времеви период, обхващащ и
годините на кризата, при осигуряване на съпоставимост във времето.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационният труд съдържа необходимите научно-приложни
приноси и отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния
състав и Правилника за неговото прилагане.
Представените по-горе качества и положителни резултати на
дисертационното изследване ми дават основание за положителна оценка, с
което предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователната и
научна степен „доктор“ на Велихан Муратович Калиев.

Русе
09.08.2017 г.

Изготвил становището:
Доц. д-р Дафина Донева

