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С Т А Н О В И Щ Е 

 
От: Проф. Д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков, преподавател по 
икономическа социология и Европейска икономическа и социална 
политика в ЕКИУ-Пловдив и УНСС-София 
 
Относно: Дисертационен труд на тема: „Промяната на публичните 
политики. Европейска политика на заетост” 
 
Разработен и представен от Ас. Симеон Петров,  за присъждане на 
образователна и научна степен “ДОКТОР”, по научна специалност 3.3 
Политология (Публична администрация) 
 
 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
 
 

Дисертацията, представена от Ас. Симеон Петков представлява обемист 
труд от 285 страници, като аналитичната част  обхваща 215 страници. Към 
този текст са добавени 70 страници приложения /обширна библиография 
от над 300 литературни източници, повечето от които са на английски  и 
френски език/.  
 
Тези параметри, както и богато илюстрираният текст с десетки 
статистически таблици и диаграми показват, че авторът на  дисертацията е 
извършил значителна по обем и съдържание работа за изпълнение на 
избраната тема, посветена на промяната в европейските публични 
политики и по-конкретно на политиките на заетост.  
 
Изборът на тематичния център – Европейската стратегия по заетостта 
(ЕСЗ), реализирана в практически план чрез т.нар. Отворен метод на 
координация (ОМК), е теоретично правилен и актуален от приложна 
гледна точка /особено като се има предвид недостигът на сериозни научни 
разработки, посветени на тази проблематика/. Всичко това е мотивирало 
докторанта да изгради собствена концептуална рамка  и емпирична схема 
за изследване и анализ на реализацията на стратегията и политиките на 
заетост на паневропейско и национално равнище, да открои сходствата и 
различията и да достигне до някои важни изводи за усъвършенстване на 
управлението. 
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2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 
 
Амбициозният замисъл на автора - да се изследват промените в 
европейските публичните политики в сферата на заетостта, в т.ч. чрез 
сравнение на приложението на ОМК на национално ниво -  е реализиран 
по убедителен начин.  
Дисертационният труд включва три равнища на научно изследване: мета-
теоретично, институционално и сравнително/емпирично.  
  
2.1. В теоретичната част авторът е изградил своя понятийна система, която 
позволява да проследи формирането и еволюцията на публичните 
европейски политики – до и след разширяването на ЕС. Тук от особена 
важност е разграничението между фазата на  формирането и процеса на 
промяната на публичните политики – еволюция, която съответства на 
действителното /доста противоречиво/ развитие на европейския  
интеграционен процес; и същевременно – отваря пространство за 
теоретично разграничение на промените, базирани на иновации и на 
такива, генерирани от турбулентни процеси и  кризисни  ситуации.  
 
2.2. Прилагайки теоретичните постулати на нео-институционалния 
подход, авторът подхваща една тема, която е изключително перспективна- 
за причинителя на промените в публичните политики. Имам предвид 
комбинираното въздействие на два фактора:  самооценката  и корекциите 
на десижънмейкърите, от една страна, и натискът отвън и от базата 
/гражданското общество, социалните партньори и бизнесът/ от друга 
страна.  
 
Този подход е позволил на докторанта  да   стигне до практически важни  
констатации, изводи и препоръки, които налагат промяна в начина, по 
който се разработват, апробират и оценяват европейските стратегии 
/проблематика, с която се ангажира  докторантът в последната част на 
дисертацията/. 
 
2.3. Сравнителният обзор на  приложението на ЕСЗ и ОМК в страните 
членове на ЕС е особено интересен и перспективен. В тази част авторът е 
предложил оригинална схема за оценка на степента на приложимост и 
потенциала за изравняване/универсализиране на ОМК в различните 
региони , оспорвайки индиректно постъпателнo  наложеното становище за 
европеизация и конвергенция на националните системи на заетост. 
Напълно подкрепям неговата теза, както и обективната оценка, че 
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основанията за оптимизъм са значително по-малки от съмненията относно 
бъдещите темпове и дълбочина на конвергенция на националните системи 
и политики на заетост. 

 
3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 
 

За част от научните приноси  стана дума по-горе. В допълнение искам да 
отбележа следното: 
 
3.1. Авторът на дисертационния труд е разработил  свой теоретичен модел 
за: 

-изследване на промените в европейските публични политики – 
както в рамките на общността, така и на национално равнище. 
Ползвал е критично и аналитично съществуващи научни теории и 
парадигми за еволюцията на публичните политики, като ги е 
конкретизирал с оглед на  избраната област-стратегията за заетост и 
инструменталната роля на ОМК. 

 
3.2. Съществен изследователски принос е разработеният модел за 
сравнително изследване на националните стратегии и политики на заетост. 
Моделът, описан в дисертацията, е приложен на емпирично равнище - при 
сравненията на приложението на ОМК и постигнатите резултати в 
различни страни и региони на общността. 
 
3.3. Заслужава да се изтъкнат и някои от значимите изводи и препоръки, 
формулирани от автора като резултат от проведения анализ. По- 
конкретно: 
-изводът за невъзможността от изравняване на подходите и методите за 
реализация на ЕСЗ - в зависимост от националните и регионалните 
специфики и традиции; 
-отклоненията в практическите политики и мерки, предизвикани от 
действието на фактора „ зависимост от пътя” и необходимостта от 
съобразяване с неговите инерционни ефекти; 
- препоръката за разширяване на експертното участие при оценка на 
въздействието на ОМК  в отделните страни и региони на ЕС /конкретно за 
политиките на заетост/. 
- добре обоснованите и систематизирани изводи за усъвършенстване на 
управлението на системите на заетост на европейско и национално 
равнище /в заключителната част на дисертацията/; 
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4. Оценка на публикациите по дисертацията 
 

Авторът на дисертацията  има общо 5 публикации в списания по темата на 
дисертацията, посветени главно на политиките за заетост и доходи в 
България и съседни страни. Участвал е в редица изследователски проекти, 
както и в изработването на стратегии с приложен характер в областта на 
публичните политики по заетостта, миграцията, доходите и 
стандартизацията. 
Докторантът е участвал активно в учебно-преподавателския процес по 
няколко дисциплини, чиито предмет е в областта на управлението и 
европеистиката. 
 

5. Оценка на автореферата 
 

Приложеният автореферат е достатъчно пълен и отразява точно 
изложението и приносите в дисертационния труд. 

 
6. Критични бележки, препоръки и въпроси 
 

Препоръчвам на докторанта в неговата по-нататъшна изследователска 
работа: 
Първо, да навлезе по-дълбоко върху релацията: ”икономическа криза-
публични политики в ЕС”. От тук през последните години произтичат 
доста промени –външни/принудителни и вътрешни/евристични в ЕСЗ. 
Второ, да се запознае с алтернативните анализи и оценки, които подготвят 
неправителствени/експертни организации за европейския семестър- 
особено в частта за заетостта и доходите. България е една от страните, 
която вече стартира алтернативните доклади, представени и в ЕК.  

 
 
7. Заключение 
 

Като имам предвид посочените по-горе научни и приложни приноси и 
теоретичните достойнства на дисертацията, препоръчвам на 
уважаемото научно жури да присъди на Ас. Симеон Петров ОНС 
„доктор“  (3.3 Политология -Публична администрация). 
 

10.3.2015 Подпис:   
/Проф. Кръстьо Петков/ 


