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1. Кратки биографични данни   
 Начко Братанов е роден в София през 1949 г. Завършил е специалност 
„Философия” със специализация „Социология” през 1976 г.в СУ " Св. Кл. Охридски". 
През първите години от академичната си кариера работи като научен сътрудник в 
„Проблеми на научно-изследователската лаборатория на обучението” във ВХТИ, а от 1997 
г. и до момента - като старши преподавател по философия, педагогическа социология  и 
фирмена култура в ХТМУ, гр. София.  

Научните му интереси са изцяло в областта на социологията на образованието,  
изследване на качеството на висшето образование и неговото управление, в проучването 
на образа на науката в българското общество, дейността на организациите с нестопанска 
цел и др. В тази област са и изследователските проекти и активности, в които участва. 
Автор е на над 30 научни публикации – студии, статии, доклади. Всички те са в областта 
на управлението на висшето образованието, университетската педагогика –адаптацията на 
студентите, проучване на тяхното мнение и оценка за обучението, потребностите от 
преподавателски кадри.   

Базисното философското образование, академичната кариера, осигуряваща висока 
компетентност на автора и дългогодишният му опит на университетски преподавател  в 
един от водещите  университети у нас, са детерминанти за самостоятелната 
изследователска работа на автора в областта на педагогическите науки. 

 
2. Представяне на хода на процедурата и работата с докторанта 

 Той е докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Социална педагогика и 
социално дело" на СУ „Св. Кл. Охридски”.  Представил е за апробация напълно 
завършения си проект за дисертацията си през ноември 2013 г. На редовно заседание на 
Катедрата, проведено на 17.12.2013 г. той беше обсъден и с единодушно беше взето 
решение за откриване на процедура за официална защита. По процедурата няма 
нарушения, а  представеният  комплект от документи е  съобразен с  Правилника за 
развитие на академичния състав на СУ „Св. Кл. Охридски”. 
 С докторанта сме се дипломирали в една съща година като випускници на ФФ на 
СУ, но го познавам сравнително отскоро във връзка с работата върху дисертацията. Тя се 
състоеше в насоки при зачисляването, уточняване и формулировка на темата, обсъждане 
на структурата и прецизиране на концепцията на изследване, ресурсите и теоретичния 
анализ,  методиката за събиране и коментар на емпиричните данни, изводите и приносите.  



  
3. Представяне и научна преценка на постиженията в дисертационния труд 

 
Трудът е посветен на значим и недостатъчно изследван проблем в педагогиката на 

висшето образование у нас. Той се намира на границата на социологията на 
образованието, образователната политика и университетската педагогика. Философската 
подготовка на автора, завършил тази специалност в Алма Матер и дългогодищният му 
преподавателски опит във висшето образование, са дали отражение върху избраната 
методология, изследователски подход, методика на изследване и интерпретация на 
проблематиката.  Приложен е общотеоретичен подход като се тръгва от историята на 
университета и се прави съпоставка с тенденции на развитието му в съвременността в 
контекста на глобализационните процеси с изследователски фокус  върху отражението им 
в управлението на университета в България. 

Основните акценти на проучване и анализ се отнасят до изясняване на мястото на 
Университета в условията на глобализация и системите за управление; следствията за 
университетите в политиката на управлението; конкретно емпирично проучване на 
мнението на преподаватели за системата на управление в българските университети. 

Многообразието от проблеми и форми на въздействие на глобалната среда върху 
университетите, липсата на системни проучвания за ефектите на това влияние, е 
основание за определяне на предмета и обекта на изследване. Основните акценти са 
избрани след общ анализ на историческото развитие на университетите, въз основа на 
трудове на водеши изследователи в тази област, множество документи, както и допитване 
до мнението на академичната общност - преподаватели с и без управленски опит. 

В уводната част са определени целта, задачите, обекта, предмета и методиката на 
цялостното проучване в дисертационния труд. Те са ясно и като цяло добре формулирани  
и реализирани. Върху основата на теоретичен анализ с елементи на историческо 
проследяване и съпоставка с други страни, се разкрива влиянието на глобализацията 
върху управлението на университета. В съответствие с резултатите от емпиричното 
изследване у нас се очертава теоретичен модел за стратегическо управление на 
университета в България, повлияно от условията на глобализация и променящата се 
конкурентна среда. 

Съществени са и набелязаните задачи на изследването.  В резултата се описва 
спецификата на въздействието на обективните и субективните фактори в контекста на 
историческото развитие на университета; разкриват се формите и естеството на явленията 
и действието на глобализиращите практики и развитието на икономиката, базирана на 
познанието; дефинирани са съвременните системи за управление на висшето образование 
в международен план и преди всичко в Европа; направена е и прогноза на съотношението 
между обществени и частни университети и тяхното развитие в условията на 
глобализация; проучено е мнението и препоръките на представители на академичната 
общност в български университети в два етапа и в две основни групи– с административен 
опит в управленито и без такъв опит за управлението на университетската институция, 
както и относно аспектите на въздействие в условията на глобализация. 

Обект на изследването е влиянието на глобализацията върху системата за 
управление на университета, а предмет е съдържателният и същностният характер на 
управленските практики у нас в контекста на световните и европейски политики. 
Стратегическото управление представлява и съчетава система от функции и задачи, които 



трябва да подготвят в перспектива успешната (изпреварваща) реализация на университета 
в глобалната среда. При наличието на твърде динамична околна среда, се извежда 
изискването, че е необходимо да се съчетават три важни условия: принципите на 
стратегическото планиране; стратегическото управление с ефективния контрол; 
прозрачност за управленските решения. Оптимизирането на тези условия осигурява най-
добрата връзка между университетската система и глобалната среда, в съответствие с 
нейната динамика. Във връзка с това е направен  анализ на основните периоди в 
развитието и управлението на европейските и други университети и глобализационните 
процеси, които ги съпровождат. 

Основен метод е системният анализ и синтез, който създава възможност за 
изследване проявлението на основните аспекти  университетеското управление. В процеса 
на теоретичното и емпиричното проучване са ползвани частично историческо и 
съпоставително описание на развитието и съвременното състояние на университета, 
социологически методи за събиране на емпирични данни, статистически сравнения и 
вторичен анализ на данни от други изследвания, проследяване и анализ на документи. Без 
да е изведен на преден план, присъства и методът на моделиране и прогнозиране на 
развитието на университета за да се очертае специфичния модел на управление у нас. 

 
4. Преценка за приносите от изследването в дисертационния труд 
Приносите отразяват точно детайлизирано и диференцирано основните научни 

постижения в дисертационния труд като са обобщени на три равнища: общи теоретико-
аналитични, конкретно-емпирични, приложни и специфични.  

Общи теоретико-аналитични приноси: 
1. В теоретичен план е анализирана глобализацията като е представена в нейната 

двойственост и съответстващото на този факт въздействие върху системите за управление 
на университетите, с което се обогатява научния философски образователен дискурс у 
нас. Проследено е развитието и са анализирани етапите  в развитие на университета от 
гледна точка на глобализацията като е направена критична оценка и коментар на 
перспективите и проблемите във връзка със стратегическото управлението в настоящето. 

2. Направен е съпоставителен анализ на различни университетски системи за 
разкриване на многообразието в знакови за университетското образование държави. По 
този начин става възможно да се види мястото на България в европейското пространство 
за университетско образование, с което се обогатяват актуалните проучванията във 
висшето образование у нас.  

3. Разкрито е основното противоречие между опасността от монополизиране на 
образователните пространства от страна на големите университети и необходимостта от 
пазарно многообразие при предлагането на научни и образователни услуги. Предложено е 
адекватно и научно аргументирано решението на това противоречие за запазването на 
университетската и национална идентичност, с което се утвърждава съвременна научна 
парадигма за политиките на управление във висшето образование. 

4.Изследвани са характера и ролята на университетското управление, като функция 
от политиката на правителствата в областта на висшето образование и очакванията за 
позицията на държавата, което обогатява социологията на висшето образованието у нас. 
Направено е изследване и съпоставка, за да се разкрият отношенията и зависимостите 
между частните и държавните университети в Европа и България,  с което  се разширява 
обхвата на конкретни съпоставителни проучвания на двата типа университети 



Конкретно - емпирични  приноси 
1.Проучени са мненията на преподаватели от български университети чрез 

емпирично изследване в два последователни етапа за следствията от глобализационните 
процеси в управлението на своите университети. Резултатите са подредени в препоръки и 
прогнози, които могат да бъдат използвани, както при изработването на управленски 
стратегии, така и при стратегическото планиране. 

2. Представен е структурен модел с отворен характер за стратегическото 
управление на български университет в посока на изпреварващо развитие, който може да 
се модифицира съобразно стратегията. Той има за цел да финализира прагматичната 
философия за управление за да може университетът да се превърне в генератор за 
развитието на гражданското общество. С това се обогатяват генерираните модели на 
управление на висшето образование с авторски гъвкав и концептуализиран вариант. 

Специфични приноси: 
1. Разкриване и проследяване на връзката между приватизацията на университетите 

и глобализацията.  
2. Актуални данни за функциите на университетите в бизнес среда, които могат да 

бъдат използвани при разработване на стратегиите и политиките на управление. 
3.Обосноваване на необходимостта от концепции (националните случаи), чрез 

сравнителни анализи в контекста на болонския процес. 
    

5. Преценка на автореферата и публикациите по дисертационния труд 
Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационния текст и представя 

адекватно, цялостно и по коректен  начин съдържанието и основните постижения в него. 
Направените публикации по темата на дисертационния труд са достатъчно 

представителни. Две статии са официална научна периодика на МОН, една студия в 
колективната монография, останалите – в научни сборници. Те са лично дело на 
докторанта, като осем от тях са самостоятелни, а една статия е резултат от наше съвместно  
участие в международен научен форум, публикувано в официално електронно издание. 
  
6. Препоръки  и за актуализиране и цялостното публикуването на дисертацията 

Могат да се отправят общи препоръки за по-нататъшно изследване на засегнатите 
проблеми като се има предвид динамиката на процесите в областта на управление на 
висшето образование у нас в условията на икономическа и политическа нестабилност, 
зависимост от политиките на държавно и чуждо финанасиране, силна пазарна ориентация 
и все по-разширяваща се мобилност преди всичко от вътре навън. Добре би било 
основната част от съдържанието на дисертационния труд да получи публичност след 
защитата като авторът прецени дали и в каква насока би го допълнил с нови данни. 
 

В заключение с пълна убеденост предлагам на членовете на уважаемото научно 
жури присъждането на научната и образователна степен „Доктор” на докторанта на 
самостоятелна подготовка Начко Братанов в областта на висше образование 1. 
Педагогически науки по професионално направление 1.2. Педагогика, Научна 
специалност „Теория на възпитанието и дидактика.   

 
11.03.2014 г. 
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