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СТАНОВИЩЕ 

от д-р Драгомир Любомиров Генов – доцент във Факултет по икономически и со-

циални науки в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор'  

в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки 

професионално направление: 3.3. Политически науки 

докторска програма . 05.11.02 – Политология (Публична администрация) 

 

Автор: Докторант на самостоятелна подготовка Андрей Валентинов Велчев 

Тема: Роля на комуникациите за изграждане на обществена съпричастност при 

стратегически публично-частни партньорства 

Научен консултант: доц. д-р Александър Иванов Маринов – катедра „Публична 

администрация“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридс-

ки“ 

1. Кратки биографични данни за докторанта 

Андрей Велчев е докторант на самостоятелна подготовка в Катедра Публична 

администрация към Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. Авторът е магистър по Политически мениджмънт и публични политики и 

магистър по Масови комуникации в Нов български университет. Той е зам. главен ре-

дактор на сайта на Съюза на българските журналисти и журналист на свободна практика. 

 

2. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Представен е дисертационен труд с обем 236 стандартни страници. В структурно 

отношение са обособени: увод, 3 глави, заключение и литература. Научният апарат съ-

държа около 224 заглавия. Източниците са разнообразни, актуални и авторитетни (на 

латиница – 166, Интернет източници – 43). Библиографията е действително и пълно-

ценно приложена. Значимо място в цитираната научна литература заемат релевантни за 

темата български автори (13), с което трудът въвежда необходимата специфика на изс-

ледване на дадената сложна и отличаваща се със значима, не само глобална и евро-

пейска, но и национална специфика проблематика. 
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Дисертационният труд в този вид отговаря безусловно на изискванията на дейс-

тващите нормативни документи – ЗРАС, както и Правилника за неговото прилагане и 

документите на Софийския университет. 

 

3. Актуалност на тематиката 

Световната практика показва, че фокусът на усилията на публичната админист-

рация се изместват от ролята и на традиционен доставчик на публична инфраструктура 

към доставчик на публични услуги. Един от основните инструменти за успешното 

трансформиране на тази функция е публично-частното партньорство (ПЧП). Ако в 

развитите страни този проблем е решен и може да бъде проследено неговото развитие 

във времето, то в България, положението е коренно различно. В тази перспектива из-

борът на ПЧП като тема на дисертационно изследване е напълно актуален. 

 

4. Познаване на проблема 

Докторантът е овладял в необходимата дълбочина научната проблематиката в 

избраното от него изследователско поле. Свидетелство за тази констатация е не само 

прегледът на използваната от него литература (166 източника), но и обосноваване на 

своите анализи и изводи, базирайки се на детайлно и творческо изучаване на различни 

типологични случаи. В допълнение Андрей Велчев подробно представя и използва в 

своето изследването постижения на български учени. 

 

5. Методика на изследването 

Избраната от Андрей Велчев методика на дисертационното изследване позволява 

реализиране в пълен обем поставената цел и получаване на адекватни отговори на изс-

ледователските задачи, решавани в дисертационния труд.  

Тя обхваща комплексното използване на методи като: (а) изследване на случаи 

(case study) кейс-стади; (б) анализ на документи; (в) наблюдение; (г) вторичен анализ на 

интервюта и теоретичен анализ на публични експертизи. 

Използваната информационна база на изследването – научни публикации, спе-

циализиране интернет издания, материали от проведени дискусии на учени и практици в 

областта на приложението на ПЧП – позволява използването в пълен обем на когни-

тивните възможности на избрания изследователски инструментариум. 
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6. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Общата ми оценка на предлагания дисертационен труд е изцяло положителна. Тя 

е логично следствие от високата теоретична и практическа подготовка на докторанта и 

неговата способност целенасочено да се изследва сложни научни задачи. Въпреки че 

прилага редица утвърдени концепции, Андрей Велчев ги осмисля творчески и успешно 

се стреми да ги приложи в български контекст. Бих конкретизирал оценките си за дос-

тойнствата и приносите на дисертацията в следните няколко пункта: 

Първо, изборът на темата. Темата несъмнено е съвременна, защото е отворена и 

съдържа множество предизвикателства, които са преди всичко интердисциплинарни. 

Актуалността на проблематиката е ясно и точно откроена. Разкрити са основните 

проблемни кръгове и изследователски въпроси. 

Второ, формулирането на изследователската теза. Основната цел, която си е 

поставил докторанта е реализирането на важен научен и практически проблем – цялос-

тен анализ на ролята на комуникациите в процеса на формиране и реализиране конк-

ретните публични политики (policy communications). Изхождайки от заявените ограни-

чения, фокусът на вниманието е съсредоточен върху „значенето на комуникационните 

програми при проектирането, реализирането и оценката на стратегически публич-

но-частни партньорства (ПЧП)“. Нещо повече, авторът е воден от убеждението, че съв-

ременното публичното управление трябва да решава изключително сложни проблеми и 

на тази основа да навлиза в множество нови области на политиките. В процеса на тези 

усилия е видно, че основният дефицит е нарастващия недостиг на ресурсите, средствата, 

експертизата и обществената съпричастност, необходими за решаването на всички 

публични проблеми. На преден план излиза перспективата за партньорството, между 

държавни и части субекти за решаване на някои от най-сложните проблеми на общест-

вото. 

Трето, изграждането на теоретичен модел на формиране на комуникационна 

политика в условията на ПЧП. Специално внимание заслужава проявената рефлексия 

и чувствителност при изследване на значими случаи на успешно партньорство и въз-

можностите за тяхното прилагане в български условия. Прави впечатление предпазли-

востта и обосноваността на използвания подход, като се изхожда от активно влияние на 

културните фактори във всяка една ситуация. В това отношение, според мен, трудът има 

безспорен приносен характер и създава полезни перспективи за по-нататъшното разви-

тие на изследванията в даденото направление. 
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7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Представените четири приноса са напълно адекватни на проведеното изследване. 

Те разкриват усилията на докторанта да разработи и представи пред научната и акаде-

мичната общност значението и ролята на изграждане на обществена съпричастност не 

само при публично-частните партньорства (ПЧП), но като цяло и при формиране на 

политики в различните обществени сфери. 

Трябва по достойнство и с уважение да бъде отбелязана разработката на проб-

лематиката на комуникациите при политиките с използване на подхода на основания на 

доказателства процес на публичните политики. В случая усилията на Андрей Велчев 

разкриват в детайли систематизираните особеностите и изискванията към комуникаци-

ите при трансфера на знания в процеса на ПЧП. 

 

8. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Представените публикации отразяват усилията на Андрей Велчев да покаже пред 

научната общност своите разработки за критическа оценка. Те отразяват постигнатите 

частични резултати от дисертационното изследване.  

 

9. Лично участие на докторанта 

Цялостната оценка на предлагания дисертационен труд говори категорично за 

високата подготовка и лично участие на докторанта в проведеното дисертационно изс-

ледване. Тя е и свидетелство за неговата способност целенасочено да се преследва реа-

лизирането на сложни научни задачи. Въпреки, че прилага редица световно утвърдени 

концепции, Андрей Велчев ги осмисля творчески и успешно се стреми да ги приложи в 

български контекст. Представените приноси са негова лична заслуга и логично следст-

вие от представения дисертационен труд. 

 

10. Автореферат 

Авторефератът отговаря на нормативните и професионални изисквания. Него-

вото качество напълно съответства на приетите академични стандарти. В структурно и 

съдържателно отношение авторефератът отразява основните резултати, постигнати в 

дисертационния труд. Налице са достатъчно самостоятелни публикации по темата. Са-

мооценката на научните приноси е точна и реалистична.  
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11. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резул-

тати 

Представените по-горе положителни страни на дисертацията категорично до-

минират в общата ми оценка за нея. Имам конкретни въпроси, критични бележки и 

препоръки, които, подчертавам, не поставят под съмнение високото ми мнение за труда. 

Тяхното изясняване и очертаването на недостатъчно обоснованите им точки би могло да 

спомогне за по-нататъшната еволюция на научните търсения на  колегата Андрей Вел-

чев. 

Ще си позволя да обърна вниманието на върху следните проблемни въпроси и 

съответните препоръки. 

На първо място е въпросът за риска. В съвременния свят той се превърна във 

екзистенциално измерение на човешката дейност (индивидуална и/ или колективна).  

На второ място, прилагането на теория на игрите при анализа на взаимодейст-

вието между два различни субекта – държавата от една страна и частния инвеститор от 

друга страна. Това този акт на сътрудничество не е еднократен, той е насочен към изг-

раждане на „доверие“ при решаване на въпроси свързани със задоволяване на различни 

обществени потребности. Тук можем да кажем и нещо по-радикално, какво трябва да се 

направи и от двете страни, за да може техните усилия да доведат до възникване на 

стратегическо партньорство. 

Съзнавам, че тези две критически бележки разширяват и излизат извън очерта-

ната рамка на декларирания и обоснован изследователски интерес, но те са насочени 

преди всичко към разширяване на перспективата и изместване на изследователския 

хоризонт към най-същественото (според мен) – представената дисертация да бъде ори-

ентирана към практиката, към българската действителност.  

 

12. Лични впечатления 

Не познавам лично докторанта Андрей Велчев. Независимо от това, мнението ми 

за представения дисертационния труд са категорично положителни. Всичко това ме 

задължава да изразя адмирации към поведението и развитието на един интелигентен, 

амбициозен и етичен млад учен.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научно-приложни резултати, които предс-

тавляват оригинален принос в науката и отговарят на  изискванията на Закона за раз-
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витие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане 

на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и зае-

мане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

Дисертационният труд показва, че докторантът Андрей Валентинов Велчев 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специ-

алност Политология (Публична администрация) като демонстрира качества и умения за 

самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за прове-

деното изследване, представено в дисертационния труд, автореферат, постигнати ре-

зултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образовател-

ната и научна степен ‘доктор’ на Андрей Валентинов Велчев в област на висше обра-

зование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. По-

литически науки; докторска програма 05.11.02 – Политология (Публична администра-

ция). 

 

 

05. 06. 2015 г.      Изготвил становището:    

гр. Пловдив                                               /………………………/ 
           доц. д-р Драгомир Генов 
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