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До Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“

Факултет „Международна икономика и администрация“
Катедра „Администрация и управление и политически науки“

гр. Варна

СТАНОВИЩЕ
от

доц.д-р Ангел Георгиев

Нов български университет
професионално направление 3.7 Администрация и управление

на дисертационен труд: „ Трансформация на системата на икономически
интереси на индивида в контекста на съвременното социално икономическо

развитие“ и на автореферат към него,
за присъждане на образователна и научна степен доктор по

научна специалност „ Социално  управление“  в професионално направление 3.7
Администрация и управление представени от Йордан Павле Гьорчев
към катедра „Администрация и управление“ на Факултет „ Международна
икономика и администрация “ на Варненски свободен университет

1. Актуалност и значимост  на дисертацията в научно и научно-
приложно отношение

Значимостта на така формулираната тема на дисертационния труд и
автореферата към него е на пръв поглед в нещо много просто, но в
същото време много фундаментално. Докторантът показва, че
съвременните общества и икономически системи са резултат от
поведението на инидивида, каквото и значение да придаваме на този
термин.
Не други, а именно хората ( като групи и общества) и човекът като
индивид( отделно взета единица) , творят , произвежда , разпределят,
Обединяват се и се разделят , конкурират се и създават  това, което
наричаме днес социално-икономическа, пазарна и социо-културна
система.
Като използва понятието“ инидивид“, авторът се доближава  до
гледната точка на Лудвиг фон Мизес, Карл Маркс и други авторитетни
икономисти и проникновенни мислители. Едновременно  с това  в
дисертацията и автореферата към нея, успешно се вплита личния опит,
самостоятелните наблюдения и разсъждения на  докторанта.
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Те от своя страна обобщават богатството от социален опит и смислови
нюанси, които са систематизирани и представени в дисертационния
труд.
Комулативните ефекти на развитието през цикличните му
харектиристики са обогатили авторовите впечатления и той успешно
проблематизира „понятието“ индивид като системообразуващ субект на
съвременното социално –икономическо развитие.
Значимостта на предложеното изследване се подсилва от факта , че то
се извъшва върху терена на икономиката и на обществото, но през
призмата на индивидуалното им усвояване и разбиране.
Това обогатява , но и затруднява методологията и методиката на
проведеното изследване като го прави много жизнеспособно и
практически насочено.
Съвременният индивид едновременно е по-социален и още по-
индивидуалистичен и е подвластен и силно повлиян от съвременната
научно-технологична революция, от пулсиращото развитие между
глобализация, регионализация и ндивидуализация на труда и
производството. Това е дало основание, авторът да осъществи
самостоятелно свой критичен анализ на съществуващата дискусия за
ролята на индивида в развитието.
В тази част на дисертацията е изпилзван богат и представителен
изследователски материал като докторантът се е въздържал от
критично отношение към него, но е демострирал много добра научно-
изследователска коректност.
Позоваването на факта, че „ само индивидът действа, само индивидът
мисли“( цитат от Лудвиг фон Мизес), позволява на изследователя да
формулира и отграничи ясни обект и предмет на изследването, да
формулира адекватна изследователска проблематика и теза, подходяща
методология и методика за изследване на индивида като сложна
съвкупност от личностни, групови и обществени интереси.
Общата идея прокарана в дисертацията е да се подпомогне
управлението на икономиката чрез изчистване на противоречията при
трансформацията на икономическите интереси чрез поведението на
индивида.

2. Обснованост на целите и задачите на дисертационния труд

Целите и задачите, които си е поставил докторанта са разбираеми и
очаквани- действащият индивид се стреми към все по-задоволително
„житие и битие“, но това желано състояние се сбъсква с ограничените
възможности за едновременна или поне за хармонизирана промяна на
нещата от живота.
Едновременно с това обаче се и променя самият човек като действащ
индивид. Човекът действа, но и търпи въздействието на другите
индивиди върху себе си.
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Така той ( индивидът) неизбежно въприема, както обществото и
икономиката като дадености в тяхната цялостност, така и себе си като
активна адаптираща се система.
Обосноваността на връзката между цел и задачи в представения труд,
авторът постига чрез аргументирано разширяване на
целта.„Индивидът в системата на социално-икономическите
отношения“ чрез конкретизация в шест специфични задачи.
Те започват от изясняването на смисъла( дефицит в съвремеността за
съжаление) , до основни направления за трансформация на системата
от социални и икономически интереси в модерните социално-
икономически системи.
Възприетият подход позволява да се реализира и да се анализира,
както  ситуационно управление( стъпка по стъпка) така и
принципният подход към стратегическо управление.

3.Съответствие между избараната методология и методика на
изследване и поставената цел и задачи на дисертационния труд

Считам че е налице добро сътветствие между методологията,
методиката и целта, която се преследва в изследването, а също така в
конкретните шест задачи,  които си е поставил докторанта.
Критично са обработени представителен брои авторитетни научни
изследвания позволяващи да се реализира комплексен и
конструктивен подход при изследване на сложни  и силно-
динамични предмет и обект.
Индивидите днес са неизбежно рационални, защото взаимодействат
помежду си чрез пазарни и културни инструменти. Техният език в
рамките на икономиката са статистически модели, които търпят не
еднозначна интепретация.
Тяхната ( на индивидите) природа едновременно се променя, но
променя и света на пазарните отношения, които имат обратно
въздействие върху тях. Необходимо условие за ефективността на
всяко пазарно действие на индивида остава причинността- човек
преценява да действа или да не действа като субективно предвижда
рационалните изгоди/ загуби за себе си и за обществото като цяло.
Правилно авторът подчертава влиянието на ценостната система и
моралната ангажираност на индивида.
Считам че е добре обоснована избраната от докторанта методика и
подход за необходимото съотвествие между цели, задачи и
методология е приложена към обекта на изследване коректно и
представената изследователска работа съответства на
общопризнатите технологии за научни изследвания.

4.Научни и научно-приложни приноси на дисертационният труд

Авторът посочва пет приносни моменти в своя дисертационен труд:
три от тях той счита за самостоятелно получени.
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Считам че докторанта е осъществил много сериозен опит да обобщи
и систематизира, както собствения си опит, участие в научно-
изследователска дейност и достъпните виждания по въпроса на голям
брой автори в тази област- икономисти, психолози, философи,
управленци.
Направеното обобщаване, пространната разходка из богатата и
противоречива литература посветена на индивида и неговото  място в
обществото не му е попречила да остане верен на целта-
трансформация на икономическите интереси на индивида в
развитието на икономиката и обществото.
Намирам че докторънтът умело и професионално борави както с
икономическата така и с философската, така и социално-
политическата терминология.
Много майсторски са подбрани и с чувство за мярка натрупванията,
които той има през годините на изследовател и докторант.
Емпириката, която авторът използва е пречупена през неговата визия
за съвременното развитие.
Като референтна страна се използва Русия, чийто икономика и
развитие на индивидите в тази страна очевидно са добре познати на
докторанта. Сложността на ставащото там е представено като
икономика и като ценностна промяна без да са подробно
анализирани.
Вероятно авторът по този начин изразява личното си ценостно
отношение към случващото се, което обаче не му пречи да покаже, че
съвременните дискусии са по-скоро все по –комплексни и объркани,
отколкото систематично осмислени.
Намирам че е нормално отсъствието на монизъм при разглеждането
на толкова сложни и динамични системи.
Тази комплексност показва и доказва за пореден път значимостта,
актуалността на изследователската теза и личната позиция на
докторанта.

5. Преценка на публикациите свързани с дисертационния труд

Общият обем на публикуваните във връзка с дисертацията научни
разработки – 8 броя и посочените три статии, показват че авторът се
занимава достатъчно дълго и ползотворно с този комплексен
проблем. Като балансира между обективното и субективното, като
използва „меки и твърди данни“, докторантът е представил за
обсъждане дисертация с убедителни изводи и препоръки.
Приложената монография най- синтетично представя осъществения
от докторанта труд за изграждане на комплексна система за
трансформиране на социално-икономическите интереси на индивида
в динамична икономическа среда.
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6.Цитирания от други автори, отзиви в научния печат

Не откривам публикации, които докторантът е цитирал в академични
и изследователски проекти и издания.Търсенето обаче е обективно,
ограничено от времето и е осъществено само за научна литература и
публикации на български език.

7.Мнения, препоръки и бележки

Икономическото познание днес доминира човешкото поведение.
Икономиката обаче е функция на човешкото развитие на
индивидуално ниво, а така също и на обществено ( колективно ниво).
Тя е под силното влияние на научно-технологичния прогрес. Този
аспект считам,че би трябвало да намери повече място, както в темата
на дисертацията, така и в осъществените изследвания. Стопанската
история и общественото развитие показват,че хората (индивидите) и
обществата ( групите, колективите) - се различават по това как
правят, как творят нещата от живота, а не по това какво правят.
Заключение
Давам положителна оценка на представеният дисертационен труд.
Считам че демострираното знание и професионалните умения на
докторанта ми позволяват убедено да гласувам за присъждането на
образователна и научна степен „доктор“ на Йордан Павле Гьорчев.

16.03.2018г. доц.д-р Ангел Георгиев


