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1. Общо представяне на докторската дисертация. 

Представената за публична защита дисертация отговаря на формалните изисквания за 

разработване на подобен вид труд. Тя се състои от Увод, три Глави и Заключение. Първа глава 

изяснява основните понятия, с които авторът си служи в процеса на доказване на докторската 

си теза. На теоретично равнище са изяснени понятия като „публични политики“с акцент върху 

проблема за мрежите на политиките, които заменят йерархията като модел на отношения и 

връзка между участниците в процеса на политиките; „комуникациите в публичното 

управление“ с акцент върху значението им за политиките; „публично-частните партньорства“ 

като конкретен инструмент за постигане на публичните цели с акцент върху стратегическите им 

измерения и „обществената съпричастност“, разбрана като  предпоставка за оформяне на 

мрежите на стратегическите публично-частни партньорства.Първа глава ясно очертава 

границите на докторското изследване, като не си поставя за задача да изясни съответните 

концепции, а по-скоро въвежда работни понятия. Втора глава поставя въпроса за 

комуникациите в процеса на изработване на политиките с акцент върху модела на основаните 

на доказателства политики. Трета глава изгражда модел на ефективни комуникации за 

създаване на обществена съпричастност при стратегически публично-частни партньорства. 

Уводът ясно формулира целите, задачите и методите на изследователската работа. 

Докторската теза е ясно формулирана. Според нея взаимодействието между политическата 

власт, публичната администрация, частните и гражданските структури, необходимо за 

създаването и осъществяването на стратегическите публично-частни партньорства, е 

невъзможно без устойчиви позитивни отношения, които се изграждат чрез адекватни системни 

комуникации. Тезата е формулирана на основата на предварителното допускане, „че 

реализираните пред последните 10-15 години различни форми на публично-частен микс в 
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повечето случаи не само не доведоха до по-висока  публична стойност и подобряване 

качеството на съответните услуги, а напротив, макар и по различни причини и в различна 

степен, породиха недоверие и дълбоки съмнения за корупция и злоупотреба с власт. Една от 

основните предпоставки за този неблагоприятен развой е подценяването на необходимостта 

от активни  и ефективни комуникации при подготовката, реализирането и оценката на 

ПЧП.“Заключението обобщава основните тези, доказани в изложението. Дисертацията е 

разработена на основата на представителна литература – използвани са 180 библиографски 

източника на български и английски език, множество електронни източници. Цитирането е 

добросъвестно и допринася за постигане на целите на дисертацията. 

В съдържателно отношение дисертацията следва научната логика на преход от общо-

теоретичното към конкретно-практическото знание. Поставяйки на теоретично равнище 

въпроса за комуникациите  в процеса на стратегическите публично-частни партньорства 

дисертантът се съсредоточава върху два изследователски въпроса: 

 Трансфера на знание при основаните на доказателства политики; 

 Изграждането на обществена съпричастност при стратегическите публично-

частни партньорства. 

Първият  изследователски въпрос се отнася до оформянето на мрежите на политиките и 

изграждането на взаимодействието между заинтересованите страни най-вече в процеса на 

формулиране на политиката в основаните на знанието мрежи. Вторият касае създаването на 

публична подкрепа и благоприятна обществена среда за осъществяването на конкретни 

инструменти на публичните политики в рамките на целия цикъл на политиките. Двата 

изследователски въпроса не изчерпват изследователската тематика, свързана с  

комуникациите в процеса на политиките. Те представляват конкретни прояви на този процес, 

които в подробности са изследвани от дисертанта. Възприетият подход е в голяма степен 

евристичен. Той позволява да се откроят изследователските акценти в една огромна 

изследователска тематика, която на практика не може да бъде обхваната в рамките на една 

докторска дисертация.  

Във връзка с двата откроени изследователски проблема дисертантът анализира 

необходимостта от установяване на комуникации, които са в  състояние да допринесат за 

постигане на ефективност в процеса на публично управление и приложението на конкретни 

политики. Тази необходимост се обосновава на основата на анализ на случаи, заимствани от 

чужди практики. Докато по отношение на първия изследователски проблем – създаването на 

основана на знанието мрежа на политиките, авторът по-скоро формулира препоръки за 

ефективни комуникации при трансфера на знание, то по отношение на втория изследователски 

проблем – изграждането на обществена съпричастност при стратегическите публично-частни 
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партньорства, той разработва модел на комуникации, развит в отделни етапи и конкретни 

стъпки.  В дисертацията разработеният модел не е верифициран за българските условия. 

Независимо от това, той може да се приеме за достоверен и приложим, тъй като става дума за 

повтарящи се практики на използване на едни и същи инструменти на публичните политики – 

публично-частните партньорства, които независимо от средата на приложение, срещат едни и 

същи предизвикателства и поставят подобни проблеми. Това е достатъчно основание да се 

приеме, че ако чуждият опит работи или не работи някъде, то това става навсякъде. Ако 

политиките и техните инструменти се трансферират, то и моделите на комуникация би 

трябвало да следват същия път. 

В съдържателно отношение дисертацията има две изключителни предимства:  

 В дисертацията се анализират актуалните процеси на промяна на публичното 

управление чрез понятието за стратегическите публично-частни партньорства и 

актуалните процеси на промяна на отношенията по повод на публичното управление 

чрез понятието за мрежите. В този смисъл тя съответства на действителните процеси и 

в известен смисъл изпреварва българските практики, които като цяло се характеризират 

с повърхностно възприемане на инструментите без постигането на ефективността, 

заради която те са разработени.  

 Авторът ясно посочва и това е теза, която в голяма степен обосновава необходимостта 

от разработването на докторската дисертация, че ефективността на политиките не е 

заложена в самите инструменти, че успехът „е възможен, но не и гарантиран резултат 

от публично-частното партньорство и че постигането му зависи от много по-широк кръг 

от фактори от обичайно разглежданите финансово-икономически параметри“ (с. 33). 

Този по-скоро социален подход към публично-частните партньорства позволява на 

дисертанта да изведе и обоснове ролята на комуникациите за ефективността на 

политиките. Според собственото му разбиране, макар и неизведено експлицитно в 

дисертацията, комуникациите не служат единствено за създаване на положителен 

образ на овластените, те имат пряко отношение към резултата от действията, които те 

предприемат.  

Пак в съдържателно отношение дисертацията има и един недостатък. Авторът не е докрай 

последователен в собствената си теза, че самите политически комуникации се променят и те 

постепенно престават да бъдат това, което са били „през по-голямата част от историята – един 

линеен процес, ориентиран отгоре-надолу“.  Дисертантът приема че „управлението на 

комуникациите при политиките може да се определи като систематично планиране и 

осъществяване на специфично съдържание на информационния поток, т.е. комуникация, 

отнасяща се до осъществяването на мисията и целите на политиката така, както те са 
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дефинирани от овластените публични ръководители“  (с.29 от дисертацията), с което той остава 

в лоното на разбирането за политическите комуникации  като процес „отгоре – надолу“, като 

процес на разпространяване, убеждаване и приобщаване към легитимните цели на 

политиките. Самият модел на ефективни комуникации при стратегическите публично-частни 

партньорства,разработен от дисертанта, е „в плен“ на подобно разбиране. Извън 

изследователското внимание остава въпросът за конкуриращите се стратегии за политиките, 

разпространявани от участници с противоположни интереси или ценности, всеки от които се 

стреми да създаде обществена съпричастност в полза на собствения си план.   

Подобно разбиране за комуникациите като процес „отгоре-надолу“, от властта към 

обществеността, се крие и в анализа на трансфера на знание при основаната на доказателства 

политики (Втора глава). Авторът посочва, че „доколкото „строгото” научно знание е най-сложно 

и най-трудно за възприемане от широката общественост, то изисква специална 

комуникационна подкрепа от страна на институциите и специална комуникационна подготовка 

на ангажираните с представянето му професионалисти (с. 100). И при двата анализирани 

изследователски проблема, извън интереса на автора остава „ученето“ като процес на 

комуникация между участници с различни позиции. Дисертантът споменава за наличието на 

подобен процес и за необходимостта от него, но само мимоходом. По-нататъшните търсения 

на дисертанта не би следвало да заобикалят този процес, който в много по-голяма степен 

допринася за ефективността на политиките в условията на силно противостоящи си интереси, 

ценности и идеи, отколкото линейните процеси на разпространение на информация и 

убеждаване. 

Независимо от този недостатък в съдържателно отношение дисертацията е изключително 

интересна, добре обоснована и издържана в научно отношение. 

2. Актуалност: 

Разработената проблематика  е изключително актуална. Съществуват множество изследвания 

върху политическите комуникации. В същото време изследванията на комуникациите в 

процеса на публичните политики са изключително редки. В теоретичната наука комуникациите 

в политическите мрежи все още не са се превърнали в специфичен изследователски проблем. 

Това е особено вярно за българската наука за политиките, но може да се каже и за 

чуждоезиковата литература в областта.  

Основният изследователски въпросна дисертацията, а именно „как да приобщим гражданите 

към постигането на целите на публичните политиките чрез систематични комуникации?” има 

съществено значение и за практиките на публичното управление. Поради значението на 

включването и активното участие на заинтересованите страни за ефективността на публичните 

политики, управлението на процеса на изработването и осъществяването им придобива 
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определящо значение. Този процес на управление включва и управлението и използването на 

комуникациите за ефективното постигане на публичните цели. 

Допълнително поради теоретичната насоченост на катедра „Публична администрация“ към 

проблемите на доброто управление и на публичните политики, тази дисертацията има важно 

значение за развитието й. 

3. Познаване на проблема и на литературния материал.  

Дисертантът демонстрира много добро познаване на научната литература в няколко 

относително обособени, самостоятелни предметни области: публични политики, комуникации 

в процеса на политиките, мрежи на политиките и по-конкретно мрежи, основани на знанието, 

обществена съпричастност и създаване на обществена съпричастност.  Той свободно борави с 

научните факти и умело ги използва за доказване на собствените си тези. 

4. Качества на методиката. 

Основният изследователски метод, използван от дисертанта е анализ на случаи. Използваните 

в дисертацията конкретни случаи служат не толкова за разработване, колкото за онагледяване 

и обяснение на модела за ефективни комуникации при стратегически публично-частни 

партньорства. Тези случаи са изцяло взети от чуждия опит, най-вече този на публичното 

управление в Северна Америка, вкл. Мексико, и релевантността им по отношение на 

българските и като цяло европейските практики може да се подложи на съмнение. Това налага 

работата по верифицирането на разработения модел за ефективни комуникации да продължи 

оттук нататък. В рамките на изследователските цели и задачи,които дисертантът си е поставил, 

използването на анализа на случаи като метод, както и подбраните случаи имат своето място и 

в голяма степен допринасят за успеха на дисертацията. 

5. Оценка на достоверността на материала, върху който се градят приносите на 

дисертацията. 

Използваните случаи са достоверни. Те са разработени в резултат на активни изследователски 

търсения най-вече в чуждоезиковата литература в областта на публичното управление. 

Случаите не са манипулирани и са използвани добросъвестно за доказване на авторските тези. 

6. Научни и научно-приложни приноси. 

Дисертацията съдържа някои теоретични приноси. В нея се поставя и анализира въпросът за 

комуникациите в процеса на публичните политики във връзка с концепцията за политическите 

мрежи. Това понятие, което все още не може да се отдели от традиционната си негативна 

конотация, в дисертацията се използва в позитивния му смисъл и се разбира като линейна 

връзка между публични и частни участници с различни властови ресурси. Предимство на 

дисертацията е направеният аналитичен преглед на литературата в областта на мрежите на 

политиките. Този аналитичен преглед, независимо че е направен за целите на 
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дисертационното изследване би могъл да има и самостоятелно значение поради 

относителната недоразвитост на българската теоретична наука в тази област. Теоретичните 

приноси на дисертацията са основно за българската наука. Те могат да бъдат определени като 

разпространение и трансфер на научни теории.  

Освен относително скромния теоретичен принос дисертацията съдържа съществен принос за 

практиките на публичното управление. Разработеният модел на ефективни комуникации при 

стратегически публично-частни партньорства (Трета глава) би могъл да има съществено 

значение за процеса на постигане на публичните цели. Дисертантът правилно допуска, че една 

от причините за неуспешните публично-частни партньорства е свързана с ниския капацитет за 

управление на комуникациите от страна на публичната администрация в процеса на 

публичните политики. Разработеният модел на ефективни комуникации за създаване на 

обществена съпричастност  отговаря на тази липса и е в състояние да адресира действителни 

нужди в сферата на публичното управление. Този принос на дисертацията може да бъде 

определен като използване на теоретичното знание за решаване на съществени проблеми на 

практиката. 

Самооценката на съдържателните приноси в дисертацията е приемлива. Ще си позволя да 

коментирам приносите, така както ги е идентифицирал дисертантът.  

 Според самооценката в представената за публична защита дисертация е направен 

първият систематичен теоретичен опит в България да бъде обоснована и разработена 

проблематиката на обществената съпричастност при публично-частните партньорства и 

като цяло в процеса на политиките. Бих казала, че не става дума просто за опит, а за 

цялостен научен анализ на посочената проблематика.  В същото време не може да се 

твърди, че разработения модел на комуникации е релевантен на потребностите на 

цялостния процес на политиките. Последното би означавало, че съществува модел, 

който може да бъде тълкуван като родов както по отношение на всички етапи в цикъла 

на политиките, така и по отношение на всички секторни, хоризонтални и интегрални 

политики, както и по отношение на всички инструменти за постигане на публичните 

цели.  Възможността за разработване на родов модел на комуникации в процеса на 

политиките следва да бъде поставено поне под съмнение заради съществуването на 

многообразни процеси на политиките, които се различават както по участниците в тях, 

така и по връзката, която стои в основата на тяхната общност.   

 В самооценката се приема също, че теоретично и чрез анализ на случаи е обоснована 

ролята на комуникациите за изграждане на обществена съпричастност при ПЧП и са 

изведени основните принципи и стъпки за конструиране на съответни комуникационни 

програми. Този принос може да бъде приет като реален, като се отчете фактът, че става 
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дума преди всичко за принос по отношение на българската теоретична наука и 

българските практики на публично управление. 

 Според третия принос в самооценката за първи път в България е разработена 

проблематиката на комуникациите при политиките чрез подхода на основания на 

доказателства процес на публичните политики. В детайли са систематизирани 

особеностите и изискванията към комуникациите при трансфера на знания в процеса 

на ПЧП. Този принос е реален, но той се нуждае от доразвиване, тъй като дисертантът 

не е достигнал да разработване на модел за трансфер на знания чрез комуникациите. 

 Последния принос в самооценката е свързан с изграждането на модел за разработване 

на комуникационна програма за създаване на обществена съпричастност при 

публично-частни партньорства, който предстои да бъде валидизиран и конкретизиран 

при по-нататъшните проучвания в български контекст.   Този принос е реалистичен и 

може да бъде определен като основен принос на дисертацията.  

7. Личният принос 

Дисертацията е лично дело на автора. Авторството личи както по отношение на основните тези, 

така и по отношение на приносите за теорията и на тези за практиката.  

8. Оценка на публикациите. 

Дисертантът е автор на 3 научни статии, публикувани в реферирани научни списания и 

издания. И трите публикации отговарят на критериите за научно качество и личен принос. 

9. Авторефератът 

Авторефератът представя задоволително съдържанието на дисертацията. Основният акцент в 

автореферата е върху изследователските цели и задачи, както и върху изследователската теза и 

ограниченията на изследването. Авторефератът относително слабо представя съдържанието на 

дисертацията, основните доказателства за авторските тези и дисертационните приноси.  

10. Представената за публична защита дисертацията предизвиква няколко въпроса: 

 Как би коментирал дисертантът твърдението, че мрежите на политиките подкопават 

устоите на демокрацията, създавайки трайни взаимодействия между представителите 

на публичните власти и тези на различни групови интереси? Ако последното твърдение 

е вярно в някаква степен, идеите за обществената съпричастност не са ли идеологията 

на новото време? 

 В каква степен разработеният модел на ефективни комуникации в процеса на 

публично-частните партньорства може да бъде въведен в българските 

административни практики? Може ли отговорът на този въпрос да бъде тълкуван като 

основна хипотеза при валидизирането на разработения модел? 



 
 

8 

 Могат ли ефективните комуникации да компенсират и да минимализират вредните 

последствия от корупцията в процеса на публичното управление? 

11. Заключение.  

Представената за публична защита докторска дисертация представлява интересен и 

задълбочен научен труд. Тя е плод на изследователските търсения и усилия на един изграден 

млад учен. Дисертацията съдържа някои теоретични приноси за българската наука, както и 

съществени приноси за практиките на публичното управление. С тези аргументи убедено 

препоръчвам на членовете на Научното жури да присъди на Андрей Велчев научно-

образователната степен „доктор” по научна специалност 05.11.02 Политология (Публична 

администрация). 

 

07. 06. 2015 г.            Рецензент:      Доц. д-р Татяна Томова 

София 

 

 


