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Р Е Ц Е Н З И Я 

Доц. д-р Александър Николов 

Софийски университет, Стопански факултет , катедра „Икономика и управление по 

отрасли” 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ по научна специалност 3.8. „Икономика“ (Икономика и 

управление по отрасли –Публичен сектор). 

Автор на дисертационния труд: Петър Иванов Иванов. 

Научен консултант –проф.д-р Албена Вуцова 

Тема на дисертационния труд: „ Съвременни модели на университетско управление в 

контекста на общностните политики.” 

Основание за представяне на рецензията: Закона за развитието на академичния 

състав в Република България (обн. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ бр. 81 от 

15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.), Заповед № РД38-738 /22 12.2015 г. на 

Ректора на СУ за състава на научното жури и на Решение на Факултетния съвет на 

Стопанския факултет с протокол № 13 от 15.12.2015 г. 

1. Данни за докторанта. 

Петър Иванов е докторант на свободна подготовка в катедра „Икономика и управление на 

отраслите” към Стопански факултет на Софийски университет. През срока на 

докторантурата е изпълнил всички изисквания в индивидуалната си докторантска 

програма и е освободен с решение на Факултетния съвет с право на защита. 

Завършил е магистърска програма „Старогръцки език и литература „ в Софийски 

университет. 

Има сертификати за владеене на английски С1и руски език на В1 равнище. 

Притежава няколко дипломи-сертификати в области като, управление на проекти и 

електронна журналистика. Притежава управленски опит в работата си на отговорни 

длъжности в управление на европейски проекти и в структури на МОН.  
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2. Характеристика на докторската дисертация 

 

Дисертационният труд разглежда актуални и съществени проблеми, свързани с 

управлението на висшето образование в България, които имат стратегическо значение за 

развитието на страната. Дисертацията е с ясно дефинирани цели и изследователски задачи, 

а приложените изследователски подход и методология дават възможност за разработване 

на изчерпателно и задълбочено научно изследване.       

Дисертационният труд е в обем от 115 страници и има следната структура: увод, основен 

текст, разработен в три глави, заключение и цитирана литература. В структурно 

отношение дисертационният труд е логически издържан като е постигната добра 

балансираност между отделните части. Използвани са  77 източника, 66 от които са на 

английски език. 

В първа глава са разгледани обстойно и аналитично тенденциите в развитието на висшето 

образование и европейските политики, свързани с процесите на интернационализация и 

глобализация.  

Във втора глава е анализирана законодателната и институционалната рамка на висшето 

образование в страната, като са представени механизмите на управление и финансиране. 

Тук се открояват анализът на финансирането на висшето образование чрез структурните 

инструменти на кохезионната политика на ЕС и идентифицирането на ефектите от тяхното 

прилагане. 

Третата глава изследва моделите на управление на висшите училища в България на базата 

на обширен емпиричен материал. Моделите на университетско управление са анализирани 

и дефинирани чрез новаторски анализ на голям обем информация, критерии и показатели. 

Като резултат е разработен, предложен и апробиран в практиката иновативен модел на 

университетско управление.   

Значението на настоящия труд може да бъде откроено в няколко направления. 

 Първото от тях е изследването на финансирането на висшите училища чрез 

инструментите на кохезионната политика през първия програмен период на Бългжария 

като член на Европейския съюз. В настоящата дисертация за пръв път са събрани, 

агрегирани и самостоятелно анализирани данните от оперативните програми в периода 

2007 – 2013 г., показващи обема и структурата на финансиране, националните приоритети 

и политики за развитие на висшето образование, финансирани чрез структурните 

интрументи през първия програмен период на България като член на ЕС. Анализирани са и 

ефектите от прилагането на структурните инструменти в сферата на висшето образование. 

Въздействието на общностните политики е оценено чрез анализ на емпирични данни за 

прилагането на политиките за модернизиране на висшето образование, а съвременните 
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модели за управление на висши училища са идентифицирани и изведени като добри 

практики.   

Следва да се подчертае също така, че основен елемент, който отличава настоящото 

изследване, е уникалната емпирична база. Моделите на университетско управление в 

България са идентифицирани чрез първи по рода си анализ на доклади на Националната 

агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за институционалната акредитация на висши 

училища. Методът на изследване, използван в настоящата дисертация, е качествен анализ 

на акумулирана информация, а като аналитичен инструмент е използван сравнителният 

анализ (бенчмаркинг) на съществуващите модели на университетско управление в 

България и добри практики в европейските политики за университетско управление. Чрез 

него е тествана основната теза на дисертационния труд, че съществуващите модели биха 

могли да бъдат подобрени, като се обогатят или разширят с елементи от добрите практики 

на общностните политики.  

Докторантът показва висока степен на компетентност и познаване на изследователския  

проблем, който е разгледан и анализиран в контекста на актуалните тенденции в 

развитието на висшето образование и съвременните управленски практики. Докторантът 

демонстрира индивидуален подход към изследваната тематика, аргументира задълбочено 

предлаганите подходи и обосновава практико-методологически решения за изследваните 

проблеми.        

Представената дисертация е обхватно, задълбочено и аналитично научно изследване, което 

има научно-приложно значение за развитието на управленските практики в сферата на 

висшето образование. Във връзка с това биха могли да бъдат откроени следните приноси: 

- дефинирани политики във висшето образование, финвансирани от държавата през първия 

програмен период и идентифицирани ефекти от финансирането на висшите училища; 

- анализът на модели за управление на висшите училища в България е извършен чрез 

първи по рода си анализ на доклади на НАОА за институционална акредитация; 

-  разработени са примерни мерки за усъвършенстване на моделите за университетско 

управление;  

- разработен е пилотен модел за университетско управление, който притежава капацитет 

да подобри управленските процеси, да повиши качеството и да подобри 

институционалната ефективност. 

Публикации. 

Докторанта е представил четири самостоятелни публикации и в съавторство, които пряко 

са свързани с темата на докторската му дисертация. Всичките отбелязани разработки на 
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докторанта носят авторски характер и имат определен теоретико-приложен принос в 

развитието на системата за висше образование в България. 

Приноси 

Представените от докторанта приноси в текста на дисертацията (105 стр.) са добре 

структурирани в три групи, като изследвания на финансовите инструменти, анализ на 

приложение на структурните инструменти и идентифициране и анализ на модели за 

управление на висшето образование. Приемам за достатъчни посочените приноси за 

целите на оценката от научното жури. 

Заключение 

На основата на представените документи и текстове, както и на личното ми убеждение 

придобито от отличната работа при участието му в докторантската програма на катедра 

„Икономика и управление на отраслите” предлагам на  научното жури, на докторант Петър 

Иванов да  бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”.  

 

Изготвил  

Доц.д-р Александър Николов  

 

 


