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 Данни за докторанта: 

   Доц. д-р Б. Градинаров се утвърди сред своите български, а и 

сред европейските колеги, като изграден специалист по основните 

аспекти най-вече на философско-историческите проблеми, свързани с 

идеите за социалния системен фактор и връзката им със системния генезис на 

неопределеността в обществото.  

 

                              Данни за докторантурата: 

Доц. Б. Градинаров представя в секция «Социални теории, 

стратегии и прогнози» на ИИОЗ-БАН изследване на тема «Социалният 

системен фактор. (Системният генезис на неопределеността в 

обществото). Секцията взема единодушното решение да представи 

неговият труд за защитата му като дисертация за получаване на 

научната степен «Доктор на философските науки» по професионално 

направление 2.3. «Философия».(Вж. Заповед № ЗД-09-372/16.05.2019 г.) 

Обсъждания дисартационен труд е резултат от дългогодишните му 

усилия, насочени към философско-историческия анализ на социалния 

системен фактор. Той «апробира» успешно тези проблеми на 

специализирани форуми, както и в свои публикации в реномирани 

научни издания.  

 



        Данни за дисертацията и автореферата:  

Дисертацията е в обем от 401 страници и е структурирана в увод, 

четири глави и заключение. Тя се изгражда върху анализа на 300 

публикации на български, руски, английски и френски език. С избора на 

своята тема доц. Б. Градинаров си създава редица благоприятни 

предпоставки за сериозни научни успехи.  

Първо, той си поставя за цел да предостави теоретична основа за 

вникване в природата на социалната неопределеност и за създаване на 

понятиен апарат за анализ на нейните механизми. Превръща в свой 

обект обществото като многомерна антропогенна реалност в  неговото 

конкретно  състояние. Предмет на анализ са механизмите, които 

пораждат  неопределеността на социалните изменения, изследвани в 

концептуалната рамка на Общата теория на системите и на 

холистичната концепция. Представено е теоретично обобщение за 

ключовата роля на социалните субекти в обществените процеси 

Второ, «работеща» е и основната хипотеза, според която 

частичните успехи на социалните науки за вникване в «двигателя» на 

обществената динамика и на нейните посоки. Тези успехи се дължат не 

толкова на тяхната епистомологическа ограниченост и на някои 

логически дефекти в инструментареума, колкото на онтологическите 

характеристики на социалната действителност.  

 Трето, доц. Б. Градинаров използва богата библиографска база, 

което облекчава евристичните му опити да синтезира философско-

историческия с науковедския подход в своя труд, да намери свое място 

във възможните интерпретации върху изследваните проблеми, да им 

предлага адекватни решения с помощта на адекватни научни методи и с 

разнообразни познавателни средства. 

Авторефератът е съобразен с Правилника на БАН и на ЗРАСРБ 

за условията и реда за придобиване на научни степени. «Справката» за 

научните приноси на доц. Б. Градинаров включва коректно основните 

теоретически и праксеологични постижения на неговата дисертационна 

разработка.   

 



   Научни приноси: 

Първо, доц. Б. Градинаров насочва своите усилия към определяне 

на обществото чрез социалните субекти. Това налага да изследва и 

ролята на «личния» характер на връзките и отношенията между 

индивидите и социалните обединения (съвкупности), да се интересува от 

основните характеристики на социалните процеси и събития. Така той е 

облекчен при опитите да разкрива как чрез тях да се дефинират 

съответните обществени изменения и да се определи предметът на 

социалната онтология.. 

 Второ, сполучливи са и предлаганите от доц. Б. Градинаров 

решения след анализа на утвърдената концептуална мрежа, използвана 

в изследваната област, която включва понятията «неопределеност», 

«случайност», «вероятност» както и тяхната относимост към социалните 

явления и процеси.  

Трето, обоснована е тезата на доц. Б. Градинаров за основните 

понятия на Общата теория на системите, а и в холистичната концепция. 

Тази констатация се отнася с основание и за анализа на ключовите 

характеристики на обществото като отворена, сложна и холистична 

система. Той осъществява анализ и на сложния, многофакторен 

механизъм, който е основния генератор на неопределеност в 

обществото. 

 Четвърто, в основната глава на труда доц. Б. Градинаров 

представя свое (възможно) решение на проблема за генезиса на 

неопределеност в социален аспект върху основата на критичното 

преосмисляне на принципите и концептуалните рамки на Общата теория 

на системите. Като се имяа предвид «имърджентната» страна на 

обещствената система, логичен е неговият извод, че именно SSS придава 

специфика и уникалност не само на социалните субекти и на резултатите от 

тяхната дейност, като оформя по този начин както тяхната социосубектност, 

така и неповторимостта на социалните изменения. Това, от своя страна, 

определя статуса му на универсален генератор на неопределеност в 

обществото. 

 



        Публикации и участия в научни форуми:  

Доц. Б. Градинаров е автор на няколко книги и на десетки 

публикации. От тях една монография и 17 статии (една от тях на 

английски език) са по темата на неговата дисертация. Той участва с 

научни доклади и съобщения на редица национални и международни 

форума. Предложените в Списъка «Публикации, свързани с 

дисертационната тема», представят главните моменти от 

дисертационнато разработка и са посветени на основни идеи и 

постановки върху социалния системен фактор. Доц. Б. Градинаров е 

активен участник в работата на различни специализирани институции и 

организации. Неговиите публикации предизвикват отзвук и са често 

цитиани в специализираните публикации. 

  

 Заключение:   

Като имам предвид, че представеният от доц. Б. Гладинаров труд 

по своите форма и съдържание е своеобразен «Компендиум» по 

философските проблеми на социаалния системен фактор и генезиса на 

неопределеността в обществото и отговаря на изискванията за 

теоретично обобщение съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 4 от 

ЗРАСРБ и на чл. 37, ал. 1 от ППЗРАСРБ за научната степен «Доктор на 

науките» по професионално направление 2.3 «Философия»,,приканвам 

членовете на Научното жури ДА ДАДЕМ на доц. д-р Борислав Николов 

Градинаров, автор на дисертационния труд  «Социалният системен 

фактор», научната степен «Доктор на философските науки» по 

професионално направление 2.3. «Философия». 

 

10 юни 2019 г.                                     Подпис:  

Софияя                                                             (проф. д.ф.н. Ж. Стоянов)  

 

 

 

 

 


