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1. Актуалност на разработения в дисертационния труд проблем
Дисертационният труд е с подчертана актуалност, която се определя от
непрекъснато нарастващата роля и значимост на публично-частното партньорство
(ПЧП) като един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в
публичната и частната сфера. Осъзната е възможността за постигане на по-добра стойност
на вложените публични средства чрез използване на ефективността на частния сектор при
предоставяне на публични услуги. Чрез осъществяване на цялостен подход при проектиране,
финансиране, строителство, експлоатация и други дейности се предоставя възможност за
споделяне на рисковете по различните инвестиционни проекти между публичния и частния
партньор.
Известно е, че ПЧП могат да бъдат ефективен инструмент за изпълнението на операции,
които гарантират постигането на целите на публичната политика чрез обединяване на
различни форми на публични и частни ресурси. В тази връзка, непрекъснато се увеличават

научните публикации, посветени на ПЧП, извършват се множество емпирични
изследвания, провеждат се конференции, семинари и др. с цел по-голяма прозрачност
на националните и европейските практики на ПЧП. Но въпреки това, има все още
нерешени методически и приложни проблеми, които да предоставят по-голяма
яснота и приложимост.
Оттук може да се заключи, че темата на дисертацията е уместно избрана. Тя
е изключително актуална и има много голяма практическа значимост.
2. Степен на познаване състоянието на проблема
Като член на Научното жури съм приела за оценка:
1. Дисертационен труд;
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2. Автореферат на дисертационния труд;
3. Списък на публикациите и приложени публикации.
Дисертационният труд убедително показва, че авторът му притежава задълбочени
теоретични знания в съответната научна област, познава теоретичната дискусия по
проблемите и изразява умения за прилагане на теоретичните познания в практиката.
Дисертационният труд по обем, съдържание и структура съответства на изискванията
на ЗРАСРБ и критериите, приети чрез Правилника на Софийски университет.
За по-ефективно решаване на набелязаните задачи и постигане на целта, докторантът
е използвал изключително богат набор от литературни източници /над 300 броя/, като
по-голямата част от тях са на чуждестранни автори и агенции, различни сайтове и
нормативни документи.
Олга Игнатова разглежда много задълбочено съществуващите ПЧП модели,
които се прилагат в ЕС и които са описани като добри практики в зелената книга за ПЧП
и ги сравнява с тези, прилагани у нас в съответствие с основните направления на
Националната стратегическа рамка за сътрудничество между двата сектора. Тя уместно
се насочва към точно определени държави като Германия, Холандия, Словения, Унгария
и Испания, тъй като те са с най-добър опит в прилагането на ПЧП.
3. Съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел и
задачи в дисертационния труд
За решаването на поставените в дисертацията 3 броя задачи и постигане на целта,
докторантът е съчетал използването на няколко подхода за изследване. Приложил е
системния, структурния и сравнителния подходи, като те подпомагат извеждането на
важни заключения и обобщения, от които уверено разработва и

предлага

усъвършенстван модел на ПЧП, който е приложим от нормативна гледна точка с цел
постигане на интелигентен растеж. Разглежданите методи са съчетаване на теоретичен
подход към изследваната икономическа реалност с анализ на развитието на конкретни
случаи и собствени проучвания. Също така, сред основните методи са историческият и
методът на сравнителен анализ. Историческият метод е приложен, за да се изяснят
основните понятия за ПЧП, както и интелигентния растеж и неговата институционална
рамка. А чрез сравнителния метод се установяват недостатъците на прилагания модел на
ПЧП до момента у нас, поради които не може да се постигне интелигентен икономически
растеж. Този метод е в основата за натрупване на информация необходима, за да се
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разработи усъвършенстван модел. Основната теза е тествана чрез апробиране на
предложения административно-правен модел в практиката.
Мнението ми е, че поставените

задачи са реалистични и позволяват

задълбочена разработка на темата и доказване на авторовата теза.
Следователно, от цялостната разработка ясно личи, че поставените цел и задачи
са постигнати, а именно предложените в дисертацията нови модели на ПЧП ще
имат положителен ефект при постигането на интелигентен икономически растеж.
4. Приноси по дисертационния труд
Личното ми мнение е, че съобразно избраната тематична насоченост,
дисертационният труд на Олга Игнатова притежава научно-приложни и приложни
приноси, които са ясно дефинирани в труда и автореферата. Приносните моменти се
свеждат до:
Научно-приложни:
1. Извършено е проучване и е направен анализ в теоретичен аспект в прилагането
на публично-частното партньорство;
2. Извършено е теоретично проучване и е направен анализ на добри ПЧП
практики в Европа, САЩ и Канада, като са идентифицирани елементите, които имат
значение за постигане на интелигентен растеж на икономиката;
3. Направен е сравнителен анализ на националните и европейските ПЧП
практики. На тази основа са изведени основни фактори и критерии за успешна
реализация на ПЧП.
Приложни приноси:
1. Изследвани са ПЧП проекти на национално ниво и е проведено анкетно
проучване, предоставящо допълваща информация към изследванията;
2. Разработен е и е апробиран усъвършенстван административно-правен модел на
ПЧП с нови елементи.
Авторефератът на дисертационния труд точно отразява получените резултати и
приноси от авторът на дисертацията. Публикациите (4 броя) представят идеите и
научните позиции на докторанта и неговия научен ръководител и са апробирани пред
широка академична и заинтересована публика.
5. Мнения, препоръки и бележки
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След запознаването ми с дисертационният труд мога да обобщя, че в него има
последователност и логичност. Не са налице неточности и противоречия. За да се
разработи такъв труд е необходима предварителна широка и задълбочена теоретична
подготовка, висока степен на изграденост на изследователската теза, както и
предварителна яснота относно целите и задачите на изследването. С напълно
завършеният дисертационен труд докторантът показва компетентност и задълбочено
познаване на практиката, умения да синтезира и анализира богат емпиричен материал и
да прави самостоятелни изводи и предложения.
Считам,

че

работата

е

структурирана

и

оформена

с

необходимата

компетентност и старание. Нямам бележки и препоръки, тъй като те вече са
отразени от представянето им на Разширения катедрен съвет от 21.06.2018 г.
Заключение
Дисертационният труд на Олга Игнатова представлява завършена научна
разработка с приноси за допълване и внасяне на нови научно-приложни познания в
областта на ПЧП. Така представеният ми дисертационен труд дава основание да се
обобщи, че докторантът притежава задълбочени теоретични познания в областта на ПЧП
и постигането на интелигентен растеж. Изпълнени са изискванията на Закона за развитие
на академичния състав в Р България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане.
Това ми позволява да дам отлична оценка и предлагам на членовете на уважаемото
научно жури да се присъединят към положителното ми становище за присъждане на
образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление: 3.8
Икономика (Икономика и управление по отрасли – образование, наука и иновации) на
Олга Георгиева Игнатова.

01.08.2018 г.

Изготвил становището: ..................................

гр.София

/доц.д-р инж. Йорданка Ангелова – ТУ-София/

4

