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С Т А Н О В И Щ Е 

 

От доц. д-р Светлана Райчева Димитракиева, 

ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ - Варна, 

научна специалност „Икономика и управление”  

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен 

„доктор“ по професионално направление 3.8. „Икономика”,  

научна специалност „Политическа икономия“ 

  

Автор на дисертационния труд:        Венелин Кръстев Терзиев  

  

Тема на дисертационния труд:         Въздействие на активните 

политики и програми върху пазара на труда  

  

Научен ръководител:                          проф. д.ик.н. Димитър Канев 

 

Основание за представяне на становището: участие в състава на 

научното жури по защита на дисертационния труд на Венелин Кръстев 

Терзиев съгласно Заповед № 1980 от 2 юни 2014 г. на Ректора на BСУ 

„Черноризец Храбър“.  

 

 

1. Общо представяне на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем от 319 страници, от които 211 

страници основен текст. В структурно отношение основният текст 

включва: въведение, съдържание, представено в три глави и изводи.  
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Библиографската справка включва 69 източника на български и 

руски език, 36 законодателни и нормативни документи, 133 източника на 

латиница и 2 интернет източника. 

Дисертационният труд третира актуална и значима тема. Проблемите 

на съвременния пазар на труда са обект на нарастващ интерес в научните 

изследвания и управленската практика, но липсва комплексна оценка на 

въздействието на активните политики, програми и мерки върху пазара на 

труда. 

Обект на изследването е националният пазар на труда в България.  

Предмет на дисертационния труд е изследване на въздействието на 

активните политики и програми върху пазара на труда. 

Емпирична база на изследването са различните статистически данни 

на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по 

заетостта, Националния статистически институт, НПО, резултатите от 

няколко проучвания, анализите и бюлетините на АЗ. 

Структурата на дисертационния труд е логически последователна.  

Изложението на дисертацията и използваните литературни 

източници показват, че докторантът се е запознал със значителен брой 

разработки, посветени на изследваната проблематика. 

В своята цялост дисертационното изследване има теоретико-

приложен характер. 

 

2. Оценка на приносите на кандидата 

Научно-практическата значимост на работата се изразява в това, че 

концепцията за използване на програмите за заетост като основен 

инструмент за въздействие върху пазара на труда има непосредствено 

отношение към реализирането на социални политики и осъществяването 

на добра управленска практика. Резултатите от изследването могат да се 
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използват при разработването на учебни програми и курсове, свързани с 

икономиката и социологията на труда.  

Класифицирам приносите на докторанта като научно-приложни, 

изразяващи се в потвърдителни и нови факти с помощта на известни и 

усъвършенствани методи.  

 

3. Оценка на публикациите по дисертацията 

Дисертантът има достатъчно на брой научни публикации по темата 

на дисертацията – 12, от които 7 на английски език. Те представят 

основните му идеи и изводи. 

 

4. Критични бележки и препоръки 

1. Литературният обзор в глава първа има по-скоро информативен, 

отколкото аналитичен характер с ясно изразено авторово 

становище 

2. Не са формулирани научния проблем и изследователската теза. 

3. На места използваните данни не са актуални. 

4. Допуснати са доста технически и стилистични грешки. 

5. Добре би било използваните формули да се номерират. 

6. Има известно разминаване при определяне на обекта на 

изследването в автореферата и дисертацията. Според мен в 

дисертацията не е прецизиран текста. 

7. Не считам, че е удачно всички фигури и таблици да се включат в 

приложението. 

 Бих препоръчала на дисертанта в бъдещата си работа да бъде по-

прецизен. 

 

 5. Заключение 
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 В заключение, въпреки направените критични бележки оценявам 

положително дисертационния труд на Венелин Кръстев Терзиев и ще 

гласувам за присъждане на образователна и научна степен доктор по 

професионално направление 3.8. „Икономика“, научна специалност 

„Политическа икономия“. 

 

 

09.06.2014г.                                            Подпис:              

гр. Варна                                                     /доц. д-р Светлана Димитракиева/ 

 

 


