СТАНОВИЩЕ
От доц. д-р Елена Илиева Драгозова,
с научна специалност „Икономика и управление“,
преподавател в катедра «Управление на ресурсите и природоползването»
Лесотехнически университет - София
върху дисертационен труд на тема: РАЗЛИЧИЯ В ПОТЕНЦИАЛА ЗА ТРУДОВ РЕСУРС
НА ГРАДСКИТЕ И СЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
по професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висше
образование 3.Социални, стопански и правни науки
специалност „Икономика и управление“
за получаване на образователната и научна степен «Доктор»
от Антоанета Николова Йорданова
Становището е изготвено на основание на решение от 04.11.2016 г. на научното
жури, формирано със Заповед № 2758/26.10.2016 г. на Ректора на Югозападен
университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.
Становището е изготвено в съответствие с изискванията на чл.9 чл.10 от Закона за
развитие на АСРБ, на чл. 27 на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 4, ал. 3 от
Вътрешни правила за развитие на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Представеният за становище дисертационен труд е в обем от 244 страници и по
съдържание притежава характеристиките на завършено научно изследване, с
необходимото съдържание и качество за получаване на образователна и научна степен
„Доктор“.
1. Кратки биографични данни

Антоанета Николова Йорданова придобива ОКС „Бакалавър“ в ЮЗУ "Неофит
Рилски" гр. Благоевград, специалност "Стопанско управление" през 2005 г., а през 2009 г.
придобива ОКС „Магистър” в ЮЗУ "Неофит Рилски" в специалност "Стопанско управление",
защитавайки магистърска теза на тема: „Правила и изисквания за определяне на работната
заплата в бюджетните организации (по примера на Община Бобошево)”. Февруари 2012 г.
печели конкурс и е зачислена като докторант в редовна форма на обучение по научната
специалност „Икономика и управление” (по отрасли) отново в ЮЗУ "Неофит Рилски" гр.
Благоевград, Стопански факултет, към катедра „Мениджмънт и маркетинг”. Професионалната и
кариера е свързана с преподавателска дейност и експертна дейност в общинска администрация.
2. Актуалност на изследването

Анализът на потенциала на трудовия ресурс, неговото оптимално териториално
разпределение, осигуряването на качествено възпроизводство и развитие на човешките
ресурси е от особено значение за активната демографска политика. В териториален аспект
разпределението на населението се характеризира с концентрация в определени региони и
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обезлюдяване на други региони, съществена разлика се отчита и по отношение на
съсредоточаване на трудови ресурси в градските територии спрямо селските. Актуална и
значима област на изследване е съществуващата директна връзка между недостига на
трудови ресурси и ограничаването на възможностите за икономически растеж. Едно от
основните предизвикателства посочени в Актуализираната стратегия по заетостта 2013 –
2020г. е да се работи в посока за отстраняване на съществени регионални различия в
равнищата на заетост и безработица. В този смисъл представеното изследване притежава
конкретна практическа насоченост и неговата актуалност е безспорна.
3. Характеристика на приносите

3.1. С характер на научни приноси

Представени и доразвити са ограничения и фактори, които разгледани в тяхната
взаимна връзка и процес на непрекъснато взаимодействие, формират трудовия ресурс в
определена географска територия.

Разработена и приложена е методика за изследване на различията в потенциала за
трудов ресурс на градските и селски райони в контекста на икономическото развитие.
Методиката включва система от показатели, формираща измерителния апарат на
изследването и методи за определяне на стойностите на отделните показатели и
индикатори.
Оценена е диференциацията във възпроизводството на трудовия ресурс между
градските и селски територии на страната.

Установени са тенденции в развитието на процесите, формиращи състава и
структурата на работната сила в урбанизираните и неурбанизирани територии.
3.2. С научно-приложен характер

Предложени са възможности за преодоляване на различията в потенциала за трудов
ресурс на градовете и селата.

Предложени са конкретни мерки за въздействие върху негативните демографски
процеси и са разработени насоки за преодоляване на диспропорциите в демографското
развитие на градските и селски територии в България.
4. Оригиналност на разработката

Разработката се характеризира с оригинално формулирани предмет, обект, цел и
задачи на изследването, предложен и апробиран съответен методичен апарат за
изпълнение на задачите и за постигане на поставената цел на изследване.
5. Критични бележки

Считам, че големият обем на дисертационния труд не помага да се открои ясно
съществения принос на разработката. Видно е, че е положен огромен труд в анализа и
оценката на обекта и предмета на изследване, използван е голям обем от статистическа
информация, но на места в представения труд не се откроява критичния анализ.
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6. Мнение за автореферата

Авторефератът е изготвен в обем от 40 страници. Основното съдържание на
автореферата включва – обща характеристика на дисертационния труд и представя кратко
съдържание на най-важните елементи от увода, четирите глави и заключението на
дисертационния труд. Съдържанието му отразява най-съществените моменти от
дисертационното изследване, както и справка за приносите. Посочените в края на
автореферата публикации по темата са три, една в съавторство и две самостоятелни.
7. Личен принос на докторанта

Считам, че дисертационният труд е лично дело на докторанта, за което
свидетелстват публикуваните самостоятелни разработки. Те отразяват резултатите от
проведените проучвания и са оценени положително от колегията.
9. Заключение

Посочените критични бележки не намаляват цялостната положителна оценка.
Безспорната актуалност на темата, ясно формулираните обект, предмет, цел и задачи на
изследването, подходящо разработената методика и получените резултати,
формулираните препоръки и мерки за действие, дават основание за положителната оценка
на научната разработка. Дисертационният труд е разработен в рамките на научната
специалност и представя докторанта, като изследовател с възможности за осмисляне на
динамични процеси. Защитена е научната теза, че диференциацията във
възпроизводството на работната сила в градовете и селата е съществен фактор за
задълбочаване на различията в социално-икономическото развитие на селските и градски
територии на страната.
Представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на чл.6, ал.3 от
Закона за развитие на АСРБ и на чл.27 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 51 и
чл.52 от Вътрешни правила за развитие на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Въз основа на изложеното предлагам на членовете на Научното жури да подкрепят
моята положителна оценка за присъждане на образователно-научна степен „Доктор” в
професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, научна специалност „Икономика и
управление/Индустрия/ (стопанско управление) на докторант Антоанета Николова
Йорданова.
Гр. София, 11.11.2016 г.

Изготвил становището:

Доц.д-р Елена Илиева Драгозова
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