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Югозападен университет “Неофит Рилски” 

Философски факултет 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

от доц. д-р Николай Атанасов Попов, член на научно жури в процедура за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на основание 

Заповед № 2998 от 29 ноември 2021 г.  

на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” 

с кандидат:  Асен Стефанов Балабанов – редовен докторант в научна 

област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3. 3. Политически науки с дисертационен труд на тема: 

„Ресурсно базиран цивилизационен модел – перспективи и алтернативи” 

 

 

1. Биографични данни за докторанта 

 

 Асен Стефанов Балабанов получава магистърската си степен по 

специалност „Финанси” в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” 

през 2011 г. През 2008 г. придобива магистърска степен по 
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„Международни отношения” в Правно-исторически факултет на ЮЗУ 

„Неофит Рилски”.  

Асен Балабанов има дългогодишен опит като експерт, сътрудник и 

специалист логистика в публичния и частния сектор. В периода от месец 

октомври 2008 г. до месец август 2009 г. е хоноруван асистент по немски 

език. 

 През 2017 година е зачислен за редовен докторант към Философски 

факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

 

2. Оценка на научните и практическите резултати и приноси в 

дисертацията 

 

Представеният дисертационен труд от Асен Балабанов на тема  

„Ресурсно базиран цивилизационен модел – перспективи и алтернативи” 

има своята актуалност и значение.  Темата е дисертабилна и е свързана с 

динамиката в процесите на обществено развитие и основните теоретични 

направления, описващи и обясняващи съвременната международна 

система. Значимостта на разработката е свързана с теоретичния анализ и 

възможностите за практическо приложение на резултатите от 

изследването. 

В съответствие с изискванията дисертационният труд е с обем от 188 

стандартни страници. Съдържанието включва списък на таблиците и 

фигурите, увод, три глави на изложението, заключение, приложения и 

литература. Библиографията включва 126 източника. 
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В увода са представени актуалността, обектът, предметът, 

хипотезата, целите, научно-изследователските задачи и методологията на 

изследването.   

В първа глава, която е озаглавена „Човешката цивилизация във време 

на трансформация. Съвременни глобални предизвикателства”, са 

разгледани някои от теориите за международни отношения и възможни 

сценарии за глобална трансформация. Основателно са представени 

глобалните предизвикателства пред развитието на човечеството. 

Във втора глава „Полезност на утопиите и антиутопиите. 

Политически и социални уроци” са анализирани понятия и основни 

теоретични постановки. Посочена е важната роля и влиянието на 

определени утопии и антиутопии върху общественото развитие.  

Трета глава е озаглавена „Ресурсно базираната цивилизация – 

цивилизационен отговор или безполезна утопия?“. В нея обстойно се 

анализират теоретичните основи, систематизирането и практическата 

стойност на проекта  за ресурсно базиран цивилизационен модел. 

Обърнато е внимание и на взаимовръзката на определени негови аспекти с 

политическите науки. Докторантът е провел изследване, което не 

претендира за представителност спрямо стандартните критерии на 

социологията. 

Изпълнението на поставените задачи и постигането на целта на 

изследването спомагат за защитата на хипотезата на изследването.  

В заключението на представения дисертационен труд се обобщават 

разгледаните в изложението проблеми и тенденции и са отбелязани 

основните изводи от изследването. 
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Асен Стефанов Балабанов е представил автореферат с обем от 39 

страници. В него са отразени най-важните моменти от съдържанието на 

изследването и постигнатите резултати. Обобщени са научните приноси на 

разработения дисертационен труд, както следва: 

 

• На основата на систематичен обзор върху релевантната литература, 

за пръв път в българската политологична мисъл, детайлно е 

представена същността на концепцията на Жак Фреско за ресурсно 

базирания цивилизационен модел (проект Венера). 

• Разкрита е важността на тази концепция при изследването на 

възможните пътища за продуктивно постмодерно развитие на 

човечеството, поставяйки акцент върху оригиналността на описаните 

идеи.  

• Осъществена е политическа конструкция на модела и е изследвана  

нейната съвместимост с демократичните норми на представителната 

демокрация. 

• Проучването доказва, че ресурсно базираният  цивилизационен 

модел е неделима част от космологично-хуманистичната парадигма 

и правоприемник на теориите за ноосферата. 

• Разкрита е необходимостта от демократизация на европейските 

общества, чрез внасяне на повече директна демокрация в техните 

политически системи. 

 

Разработеният от Асен Стефанов Балабанов дисертационен труд 

съдържа теоретични обобщения, научни приноси и обогатява 

съществуващите знания в изследваната проблематика. 
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От представените документи е видно, че Асен Стефанов Балабанов е 

изпълнил изискванията и задачите, заложени в индивидуалния му план. 

 

 

3. Критични бележки и препоръки 

 

Критичните ми бележки и препоръки са свързани с диспропорцията в 

отделните части на изложението. В увода би могло още да се прецизират  

основните реквизити. На места в текста е използван публицистичен език и 

има технически грешки, но това няма съществено значение за качеството 

на предложения дисертационен труд. 

 

4. Заключение 

 

Представеният от Асен Стефанов Балабанов дисертационен труд 

показва неговите познания, опит и научноизследователски качества. Видно 

е, че той притежава теоретични знания в съответната научна област, а 

също така и способността да разработи и защити научно изследване. 

Дисертацията съдържа необходимите научни и научноприложни 

резултати, които да представляват приноси в науката. 

Дисертационният труд отговаря на основните изисквания на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за 

приложението му и Вътрешните правила за развитие на академичния 

състав на ЮЗУ „Н. Рилски“ относно присъждането на образователната и 

научна степен „доктор“.  
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Съобразно Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, Правилника за приложението му и Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав на ЮЗУ „Н. Рилски“, изразявам 

положителната си оценка за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор”  в научна област 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3. 3. Политически науки на Асен Стефанов 

Балабанов. 

 

07 декември 2021 г.                                               Рецензент: 

Благоевград                                                  /доц. д-р Николай Попов/ 

 


