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Ь Актуалност на разработвания проблем

Дисертационният труд е актуален и оригинален, както като «аучно. така и като 
нриложно изследване и решение. Актуалността на представената за защита дисертация 
произтича or необходимостта от подкрепа за развитие на социалист© предприеманество 
а България. Този проблем е недостатъчно изследван като приложение и развитие, още 
повече, че гой е многообхватен като същност и е подложен на постоянното въздействие 
на социалните фактори у нас, както и изискванията им за гъвкаиост и ефективност, Вто 
защо трудът съдържа значителни подходи за засилване потенциала на социаяното 
прсдприемачество в България. В опита си да се справи е проблема, докторантът е 
направил значително усилия за разкриваме на спецификата на характеристиките за 
осигуряване на по-благоприятни предпоставки Ш развитие на социалиото 
прелприеманество у нас.

За решаване на набелязаните задали в дисертацията са използвани обздонлучни 
подходи и методи на изследваме като: дедуктивен и индуктивен метод; сониално- 
икономически и техиико-иковомически анализ; статистически метода; дескриптивен и 
сравнителен анализ: анкетно проучване и др

2, Стенен на познаване на състоянието на проблема

Направено е задълбочено изследване и литературен обзор «а състоянието и 
развитието на социалиото предприеманество и социалиото предприятие в САЩ и 
Европа, както и на соцналнозо оредприемачеетво в България, Анализирано е 
достигнатото досега в тази област и на балата на аналитични изводи са формулирани 
групата. нерешени проблеми. От тях проблема е следен и конкретизиран до 
подобряване на съществуващия модел за. осигуряване на по-благоприятни 
Предпоставки за развитие на социалиото предприеманество на територията на P 
България. Ето защо смятам, че така формулираната цел на дисертационния труд 
напълно отговаря на разработката на докторанта и покрива изпяло същността на 
извършената работа за аналитичио изследване.



Мнението ми е, че авторът е проучил много добре основните теоретични аспекти 
т  тциаяиата икономика и предйри.ша:ч£ст»ото, Това му е позволило' многопластова 
да изясни редица сън^ествени въпроси но темата и да представя свои виждания чрез 
яри носи иче моменти

3. Ш ша методика на извършените изшеднашш

Докторантът прави подробен сравнителен анализ- на социалиото 
преднркемачество между Българи*-, ДвОТрИя и Литва, като ма базата на този йшшз 
дава обосновани сравнителни обобЕЦения и изводи. Достатьчно задълбочено е 
анализирано състоянието на социалиото предприемачество, както и видовете социални 
предприятия 8 България. Авторът много подробно представя стъпките при изследване 
иа проблема е използването на външни променливи и оперативни полета о участниците 
а тях, Във връзка с проучването & м м ® »  и анкетен метод.

Представения дисертационен труд е уместно илюстриран с достатъчен брой 
схеми, графики, както, и илюстрации на методологията, представена от автора РУ 
Всички те «мат пряко отношение към; реашиания проблем.

4. Научно- приложни приноси ш  Дисертанноишш Труд

Съобразно набраната тематична насоченост, дисертационният труд на 
Константин Стоянов притежава научно-приложни и приложни приноси, които са ясно 
дефинирани » представения автореферат. Приибсиите моменти се свеждат до:

L Извършен е теоретичен преглед на социалиото предприеманество като са 
наведени различни подходи вьв възприемането му. Доразвита и обогатена е 
теоретичната основа за изследване на социалиото предприешчество, 
включително чрез извеждане на детайлна авторова формулировка на термина 
„еоцйално иредгфиемачество“:

2, Разработена и предложена е подходяща методическа схема за анализ на 
еоцаалното предорнемачество и социалните предприятия, съобразена с 
комплексната им същност и даогоетранна роля, основаваща. се: на четири 
категории фактори;

3, Проведен е- сравнителен анализ на със тоянието и предпоставките за, развитието 
на-социалиото предпрнемачеетво в различни социално-икономически системи, 
който е приложим ори осъществяване на научни изследвания в .областта, 
особено за извеждане на добри практики, приложими в различни страни;

4, Лроведен е анализ на самоопределилите се социални предприятия в България, 
базиран: на официални статистически данни и икономически: показатели и;а 
изследваните обекти, позволяващ проследяване на основни шщенции » 
развитието на социалиста нре/шриемачество в България;



5, Предложен и приложен е метод -за изследвате- на социалиото преднрнемачестао, 
използваш широк набор от конкретни въпроси, разпределени в точно 
определени области, имаи^и влияние върху развитието на социалните 
предприятия в България, приложим «ри осъществяване на научни -изследвания а 
проектни разработки в областта: на.еодешшщо гцяздприемачестйо.

Приносите са от такова естества че освен теоретичната им полезност могат да 
се използват и в практиката. Тяхната приложимост ще бъде полезна за социалните 
предприятия в страната.

5.Преценка на публикациите по дисертационния труд

В представения -аатореферат докторатът е приложил списък: от три статии, като 
една от тях е самостоятелна. Всички те са публикувани в научното списание на 
Тракийски университет — Trak.ia Journal of Sciences и правят лублично достояние 
основните елементи на дисертационния труд.

6. Мнения, препоръки и бележки

Считам, че работата е структурирана И оформена с необходимата компетентност 
и старание. Нямам съществени бележки и препоръки, тъй ката те вече са. отразени от 
представянето им на Разширения катедрен съвет- от 11,0.3.2016 г. Добре би било, за да. 
получат по-голяма приложимост идеите в разглеждания труд да станат достояние на 
по-голяма част от бизнес среда та, за което автора следва да положи усилия,

7, Заключение

Дисертационният труд «а Константин Вааеитнио» Стоянов ка тема: ,,Функции и 
организация на социалиото преднриемлчество в България“ представлява завършена 
научна разработка с приноси за допълване и -внасяне на. нови научно-приложни 
познания в съответната професионална област, Въз основа на това нредагам членовете 
йа. научното .жури да се- присъединят ш  положителното ми становище за присъждане 
на образователната и научна степен Доктор” по научна специалност 05.02,2! 
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