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1. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Дисертационният труд на Йордан Горчев е разработен в обем от 196 страници и
е обсъден в катедра „Администрация, управление и политически науки” при
факултет „Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец
Храбър“. В структурно отношение разработката съдържа увод, изложение в три
глави, заключение и библиография. Съдържанието на разделите е разпределено в
отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени конкретни изводи. В
основния текст се съдържат 6 таблици и 2 фигури. Дисертационното изследване е
осъществено въз основа на анализирани и проучени 227 заглавия
Предложеният за рецензиране дисертационен труд разглежда актуален
проблем за увеличаването на ролята на индивида, формирането на социални
императиви на икономическото развитие на националното стопанство не се явява
прерогатив на отделна държава, а действа като световна тенденция, отразяваща
общия характер на еволюцията на човечеството.
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Актуалността и значимостта на темата на дисертационния труд се
обуславя от изясняването на същността на понятието „индивид“ през призмата на
социално-икономическото му съдържание, както и разкриването на спецификата на
съгласуваната реализация на индивидуалните икономически интереси в условията
на формиране на съвременната икономика.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В УВОДА се обосновава изборът на темата в контекста на нейната
актуалност

и

практическа

приложимост.

Коректно

са

формулирани

изследователският проблем и авторовата теза. Правилно са дефинирани целта на
дисертационния труд и поставените за решаване задачи. Определени са обектът и
предметът на изследването. Посочени са ограниченията по изследваната
проблематика и използваният инструментариум.
В първа глава „Критичен анализ на теоретичната дискусия за ролята на
индивида в социално-икономическите отношения на съвременното общество”,
акцентът е поставен на личността в ролята на основен обект на изследване на
обществените науки. Анализирани са теоретичните виждания за същността на
индивида като активен субект на съвременните социално-икономическите
отношения. Отделено е внимание на индивида който получава системообразуваща
роля, в условията на формиране на съвременната икономика, приоритетната
реализация на неговите икономически интереси става не просто необходимо
условие за решаване на социални проблеми, но и базов фактор за осигуряване на
устойчиво

развитие

на

националната

икономиката

и

нейната

конкурентоспособност в световното стопанство.
Втора глава „Съвременни проблеми и предизвикателства при реализацията
на икономическите интереси на индивида” е посветена на многофакторността на
личния икономически интерес на индивида. Извършен е обширен теоретичен
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и методологичен анализ за наборът от лични икономически интереси и
представен като организирана структура. Класифицирани са личните
икономически интереси в зависимост от техните присъщи признаци, времеви
критерии, степен на реализация и т.нат. От тази позиция автора е разгледал и
институционалната структура на световната икономика.
В трета глава „Възможности за трансформация на системата на
икономически интереси на индивида” се анализира промяната на системата на
икономически отношения и възможностите за развитие на индивидите. Подчертана
е ролята на държавата в развитието и реализирането на индивидуалните
икономически интереси. Представени са формите на проява на противоречията при
реализацията на индивидуалните икономически интереси- социалното неравенство
и

бедността.

Изведени

са

потенциални

източници

за

повишаване

на

благосъстоянието на населението.
В заключението авторът добросъвестно и точно е изложил основните
научни резултати, получени от цялостното изследване на дисертационния труд.

III. ПО-СЪЩЕСТВЕНИ СИЛНИ СТРАНИ И РЕЗУЛТАТИ С ПРИНОСЕН
ХАРАКТЕР НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Като по-съществени силни страни и резултати с приносен характер могат да
се откроят:
1) В дисертационния труд се идентифицират и подлагат на методологична
интерпретация категорията «индивид» и ролята му в съвременната икономика;
2) Предложени са направления за трансформация на икономическите
интереси на индивида с възможност за приложение при формулирането и
реализирането на държавната социално-икономическа политика в контекста на
съвременното социално-икономическо развитие.
3) Умело интерпретиране на известни научни тези и доразвиването им с
извеждане на собствени изводи и препоръки за по-нататъшно проучване на
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индивидуализацията и развитието на индивида, като елемент на системата на
икономически отношения в контекста на теорията на икономически интереси.
Макар и да се нуждае от прецизиране, справката за приносите в
дисертационния труд отразява резултатите и изводите, до които докторантът е
стигнал в проучването си. Приносите са негово лично дело и могат да се
характеризират като допълване и обогатяване на теорията и практиката

IV. АВТОРЕФЕРАТ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Авторефератът е подготвен според изискванията и достоверно отразява
съдържанието на труда и акцентира върху най-важните моменти, резултати и
изводи от изследванията.
Основните резултати от

дисертационния труд са представени чрез 8

публикации (в т.ч. една монография и 3 статии в научни списания), които отразяват
напълно успеха на докторанта в изследваната област.

V. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
В процеса на работа върху дисертационния труд имах възможност да
представя критичните си бележки и препоръки. Намирам, че значителна част от тях
са отстранени, а с други авторът се е съобразил и в значителна степен е отчел в
труда си. Като възможности за подобрение на дисертацията продължавам да
отчитам, че:
1) Уводът е прекалено дълъг. Допуснато е излишно теоретизиране на
въпросите, свързани с разглежданата проблематика.
2) На места се срещат стилови и езикови неточности.
Посочените бележки и препоръки не намаляват достойнствата на
дисертационния труд и не се отразяват върху общата ми положителна оценка за
него. Те са насочени преди всичко към повишаване степента на неговата приложна
полезност.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложеното до тук ми дава основание да приема дисертационния труд за
завършен, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в
Република България и Правилника към него. Това ми дава основание да предложа
на уважаемите членове на научното жури да гласува за присъждане на
образователна и научна степен „Доктор” в Професионално направление 3.7
„Администрация и управление” по докторска програма „Социално управление” на
Йордан Павле Горчев за разработения от него дисертационен труд „Трансформация
на системата на икономически интереси на индивида в контекста на съвременните
социално-икономическо развитие.”

06.03.2018 г.

Изготвил рецензията:……………………….
(проф. д-р Павел Павлов)
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