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С Т А Н О В И Щ Е  

 

По:  Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по 

професионално направление 3.3 Политически науки (Публична 

администрация),  на тема: “Политика за повишаване на международната 

конкурентноспособност на икономиката на природните ресурси в 

Монголия” 

 

Редовен докторант: Бас-Оргил Бизъяа (Монголия) 

 

От: Проф., д-р ик.н. Гарабед Минасян, определен за член на научно жури на 

основание чл.4 от Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, въз основа на решение на Факултетния съвет на Философския 

факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски” (Протокол № 

5 от 08.01.2019 г.) и със Заповед РД № 38-42 от 17.01.2019 г. на Ректора на 

Софийския университет „Св.Климент Охридски”; 

 

Докторантът Бас-Оргил Бизъяа от Монголия е зачислен за редовен 

докторант към Философски факултет на Софийския университет „Св.Климент 

Охридски” през 2014 г., в съответствие с междуправителствен договор за 

сътрудничество между Монголия и Република България в образованието, 

културата и науката. 

Дисертацията е посветена на актуална политико-икономическа 

проблематика за Монголия. Докторантът се е постарал да комплектова 

представителна информация за икономическото развитие на Монголия в 

съвременния следкризисен период, както и за страни от региона и от други части 

на света. Видни са усилията на докторанта да използва и комбинира различни 

информационни източници с оглед формиране на адекватна представа за 

въздействието на разнообразни фактори на икономическия растеж и за съпоставка 

с други страни.  

В заключение докторантът се е опитал да формулира, систематизира и 

подреди свои виждания за подобряване на икономическата политика. Те биха 

могли да послужат като основа при преоглеждането и преоценка на 

макроикономическата политика на страната с оглед подобряване на 

конкурентноспособността и на ефективността от използването на природните 

ресурси. 

В съответствие със самооценката на докторанта (12 стр.) новост на 

дисертацията представлява анализът на факторите за икономическо развитие на 

Монголия, както и обсъждането на провежданата политика в сферата на 

конкурентноспособността с отчитане на икономиката на природните ресурси и на 

географската затвореност на Монголия. В този план, без да се надценява, може да 

се признае, че е на лице определен стремеж и резултат, който демонстрира 

акумулирани знания на докторанта като основа за по-нататъшно научно 

израстване. 

Авторефератът отразява основните постижения в дисертацията. 
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Изискване и практика е в автореферата на дисертацията да се приведе 

справка на научните постижения на докторанта в съответствие със своя собствена 

самооценка. Такава обаче не е приведена.  

Докторантът е декларирал две свои публикации във ведущи специализирани 

издания в Монголия. В материалите по защитата на дисертационния труд би 

следвало да бъдат включени копия на декларираните публикации. Такива обаче 

няма. 

Редно би било ръководството на факултета да задължи докторанта да 

изпълни формалните изисквания, които са присъщи за получаване на конкретната 

научна степен в престижното и водещо за България (а и не само за България) ВУЗ 

Софийски университет „Св.Климент Охридски”. Правилата са едни и същи и 

трябва да бъдат едни и същи за всички аспириращи за научната степен докторанти. 

Ангажимент и задължение на ръководството на факултета е да прецени и да реши 

доколко заслужава да държи на изпълнението на формалните правила в конкретния 

случай. 

 

Заключение 

Докторантът е демонстрирал в дисертацията постигнато научно-

образователно равнище – повече образователно, отколкото научно. Той е показал, 

че разбира и съумява да осмисли проблемите, в състояние е да ги систематизира, 

както и да търси и предлага решения.  

Предлагам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват за 

получаването от Бас-Оргил Бизъяа  на научно-образователна степен “Доктор” по 

професионално направление 3.3 Политически науки (Публична администрация). 
 

  

Март 2019, София     Подпис:…………………………… 

  (проф. д-р ик.н. Г.Минасян) 


