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I. Обща характеристика на дисертационния труд
Представеният за оценка от Антоанета Николова Йорданова
дисертационен труд е структуриран във въведение, четири глави,
заключение, използвана литература и приложения. С уводната част
докторантът е обосновал актуалността и значимостта на темата.
Формулирал е изследователската теза и е определил целта, обекта,
предмета, задачите, методите, ограниченията и затрудненията при
изследването, както и основните информационни източници.
Четирите глави на дисертационния труд представят същността на
изследването в теоретичен и методологически аспект и завършват с
насоки за преодоляване на диспропорциите в потенциала за трудов
ресурс в градовете и селата.
В заключението са представени в обобщен вид основните изводи
от проведеното изследване в дисертационния труд и препоръки за
решаване на установените в разработката проблеми на диспропорция в
потенциала за трудов ресурс на градските и селски територии.
Мнението ми е, че тази структура осигурява необходимата
логическа обвързаност между компонентите на дисертационния труд и
способства за постигането на цялостност и завършеност на проведеното
изследване.
Дисертационният труд е с обем от 244 страници основен текст, в
които са включени 89 фигури и 31 таблици; представената

библиографската справка с цитираната литература обхваща 177
източника. Цитиранията са коректни – под черта, съгласно установените
стандарти.
Считам, че в този си обем тематиката на дисертационния труд
добива
завършеност,
като
са
обхванати
теоретичните,
методологическите и приложните въпроси на проведеното от
докторанта изследване.
Дисертационният труд, представен от Антоанета Николова
Йорданова е посветен на актуална и значима за диференциацията във
възпроизводството на работната сила в градовете и селата като
съществен фактор за задълбочаване на различията в социално –
икономическото развитие на селските и градски територии в страната.
Считам, че тезата, предмета, обекта, целта и задачите на
изследването очертават ясно насоките на изследователските търсения на
докторанта като определят начините на протичане на този процес.
Подбраният от докторанта методологически инструментариум се
подчинява на определено вътрешно взаимодействие. Може да се
приеме, че приложената съвкупност от методи и подходи съответства на
спецификата на обекта и предмета на изследване.
Оценка на научните и практически резултати на дисертационния
труд
Глава първа обхваща теоретико-методологичните въпроси на
населението и работната сила в определени териториални граници, като
е акцентирано върху възпроизводството на населението и работната
сила в георафски обособена територия, изяснява се демографската рамка
на изследването на работната сила и методологията на изследването.
Глава втора е посветена на ретроспективен анализ на процесите,
формиращи състава и структурата на работната сила в урбанизираните и
неурбанизирани територии.
В трета глава е извършен анализ на териториалните различия в
потенциала за трудов ресурс в градовете и селата.
В четвърта глава са посочени възможности за преодоляване на
диспропорциите в потенциала за трудов ресурс в градовете и селата.
В заключението се обобщават постигнатите разултати от
проведеното изследване в дисертационния труд, формулират се
основните изводи, формулират се препоръките за използване на
получените резултати и се очертават насоките за намаляване
диференциацията в демографското и социално-икономическо развитие.

Оценка на публикациите по дисертацията
За участието си в процедурата Антоанета Йорданова е представила
3 публикации , които са по темата на дисертацията и са достатъчни за
докторската защита.
Оценка на автореферата
По процедурата е представен автореферат в обем от 41 страници
печатан текст, формат А5. Последователно са представени структурата и
съдържанието на дисертационния труд, справката за приносите,
насоките за бъдеща работа и списъка с публикациите.
Изложението в автореферата е съобразено с логиката на
изследване в дисертационния труд и го възпроизвежда достоверно.
Оценка на научните и практически резултати и приноси на
дисертационния труд
В представения от кандидата Антоанета Йорданова дисертационен
труд на тема: „ Различия в потенциала за трудов ресурс на градските и
селски територии в България в контекста на икономическото развитие”
могат да се откроят следните основни научни и научно приложни
приноси:
1. Изследвани, систематизирани и обобщени са теоретични
виждания и постановки за мястото и значението на
възпроизводството на населението в постигането и поддържането
на баланс на трудовия пазар от гледна точка на неговия трудов
потенциал.
2. На основата на задълбочен теоретичен анализ са изведени основни
теоретично и практико-приложни аспекти и методологически
постановки.
3. Представена е методика за изследване на различията в потенциала
за трудов ресурс на градските и селски територии в България в
контекста на икономическото развитие и е апробирана при
осъществяване на изследването на териториалните различия в
потенциала на трудов ресурс на национално и регионално
равнище
Така формулираните научни приноси на кандидата са дело на
самостоятелни и целенасочени научни търсения и доразвиват в
теоретичен и практичен аспект съществуващото научно познание.
Критични бележки и препоръки
Дисертационния труд съдържа значителна по обем полезна
информация и притежава достойнства на задълбочено научно изследване.

Докторантът коректно формулира и аргументирано защитава своята
докторска теза. С направените обосновани научни изводи и препоръки той
обогатява съществуващите научни знания в областта на трудовия ресурс
на градските и селски територии в България.
Въпреки посочените достойнства на труда, бих дал и някои
препоръки:
1.
Изложението би спечелило, ако предложената методика се
прецизира и се посочат предимствата от прилагането й.
2.
В заключението би трябвало да се конкретизират някои
нерешени проблеми в разглежданата област като основа за бъдещи
изследвания;
На докторанта бих поставил следните въпроси:
1.
От кои фактори ще зависи формирането на състава и
структурата на трудовите русурси в бъдеще?
2.
Ще се преодолеят или задълбочат диспропорциите в
потенциала за трудов ресурс на градовете и селата съобразно сегашното
икономическо, политическо и обществено развитие ?

Заключение
Дисертационният труд „Различия в потенциала за трудов ресурс на
градските и селски територии в България в контекста на
икономическото развитие”, разработен от Антоанета Йорданова,
представлява завършено научно-практическо изследване на актуален за
управленската теория и практика проблем. Той отговаря на изискванията,
предвидени в Закона за развитието на академичния състав в Република
България и Правилника за неговото прилагане. Авторът е демонстрирал
богата теоретична подготовка в областта на управлението на работната
заплата в мебелната промишленост и умения за провеждане на
практически изследвания.
Това ми дава основание с пълна убеденост да предложа на членовете
на Научното жури да присъдят на Антоанета Николова Йорданова
образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление
3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и
управление” (Индустрия).
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