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1. Представяне на кандидата 
 
 Начко Братанов е роден в София през 1949 г. Завършил е философия в СУ " Св. 
Кл. Охридски". Бил е преподавател по философия - гл.ас. във ВХТИ, а от 1997 и до 
момента  е старши преподавател по философия и фирмена култура в ХТМУ, г. София. 
Научните му интереси са в областта на качеството на висшето образование и неговото 
управление, на образа на науката в българското общество, дейността на организациите 
с нестопанска цел и др. На тези проблеми са посветени както научните задачи и 
изследователските проекти, в които участва, така  и изследователските му активности.  
 Начко Братанов е докторант на самостоятелна подготовка към катедра 
"Социална педагогика и социално дело" на СУ.  По процедурата няма нарушения, а  
представеният  комплект от документи е  съобразен с  Правилника за развитие на 
академичния състав на СУ. 
 
 
 
2.  Характеристика и оценка на дисертационния труд 
 
 Трудът е резултат от дългогодишни усилия  и в този смисъл трябва да оценим 
последователността на кандидата и упоритостта му по отношение на следването на 
изследователската задача и разработката на дисертационния проблем. Той е значим и 
актуален, въпреки продължителното му преработване  в годините.   Изследователската 
концепция е ясна и добре изведена, с изключение на целта, която дублира обекта в 
едната си част. Ето защо е било необходимо тя да се преформулира. Трудът е 
структуриран логично, съдържанието е последователно и отговаря  на основните 
параметри на изследването. Състои се от увод, три глави, заключение и библиография - 
180 страници основен текст плюс приложения. 
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 Теоретичната част обосновава влиянието на глобализацията върху управлението 
на университета. За целта преди всичко са разгледани основните понятия - 
"глобализация" и "управление" и съответно - управлението на университетите, 
основните етапи в развитието и управлението на университетите, в т.ч. и университетът 
на 21 век. Макар и доста обобщено, са изведени същностните характеристики на 
глобализацията, възгледите на някои от най-представителните автори по проблема и е 
постигнато авторово определение/разбиране за глобализацията като събирателен 
термин. Такава е логиката и по отношение на разбирането за управление и в частност за 
управлението на университетите. Закономерно е включен и въпросът за социалното 
управление въобще и аспектите на управлението в условията на глобализация, свързани 
със социалното/ново търсене и образованието като вид услуга със съответните 
разновидности. Още тук е изведена тезата за необходимостта от стратегическо 
планиране и стратегическо управление, в т.ч. и като оптимален модел за България.  Към 
1.5. имам въпрос: Защо целите на  университета на 21 век са формулирани 
"хипотетично" - с. 46? Ние живеем в 21 век!  
  Текстът за политиките за управление на университетите в условия на 
глобализация - втора глава, е добре обоснован. Изведените характерни акценти на 
проблема по примера на САЩ, Австралия, Канада и европейските университети - 
също, макар че в по-голямата си част са препредадени по няколко основни източника. 
Очертани са управленските акценти на университетското образование и са откроени 
реформите и актуалните ключови проблеми. Изводите са точни, ясни и верни. Изводите 
за България също са ясно изведени и, бих казала, с положителен знак, смело-агресивно 
поднесени на места, но същевременно с това пък някои са общо - декларативно 
формулирани - напр. че трябва да бъдат създадени органи от най-високо равнище на 
отговорност за управлението - какви, от какви специалисти? - с. 17 от автореферата. 
Могат ли сега съществуващите Контролни съвети да изпълняват тази функция напр.? 
Текстът за общата препоръка към философията на университетското управление в 
България (шест точки) е наличен само в автореферата и отсъства в дисертацията! - вж. 
с. 102. Това е пропуск и недоглеждане от корекциите и промените, съпътстващи 
обсъжданията,  но е факт.  Текстът за частните университети е важен   и дори би могъл 
да е още по- разгърнат, защото дава ясни сравнителни характеристики  за управлението 
и алтернативните възможности в това отношение, представя къде сме ние в сравнение с 
Европа и аргументира позицията им у нас. 
 Емпиричното изследване на мнението на преподавателите  показва динамиката в 
разбирането за управлението на университета, препоръките им, пропуските и 
положителните практики. Тук би бил полезен и методът на фокус-групите, но и  
анкетното проучване дава достатъчно материал. Анализът би могъл да е по- обоснован 
и разширен в качествено отношение, но и така очертаната картина дава реална 
представа и обобщава перспективите за по- прагматично насочено развитие и 
ръководене на университетското образование и всекидневие. Предложеният модел е 
обоснован и приемлив и може да служи в краткосрочен перспективен план. Убедителна 
е предложената философия за облика на управленския екип, както и предложението за 
създаване на контролен съвет и за неговия състав.  Въпрос: какво в законодателството 
трябва да се промени, че моделът да е изпълним?  
 Изводите са правомерни и конкретни. Трябва да се откроят и отделните 
препоръки и прогнози към изводите от данните на емпиричното изследване, които 
очертават една богата картина на нагласите, мненията и отношението на 
университетските  преподаватели за ефективното управление на университетите у нас. 
На базата на направените изводи са изведени визия, мисия и цели за управлението на 
университета, които отразяват влиянието на обективните и субективните фактори и 
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условията на пазара за такава специфична услуга, каквато предлага висшето 
образование. 
  
 
 
3. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

 
Дисертационният труд е обобщение на целенасочени изследователски усилия и 

има следните постижения : 
 

• Налице е проучване на същността, значението и спецификата на 
глобализацията като двояко проявяващ се процес и съответстващото й 
въздействие върху системите на управление на университетите; 

• Проучено е развитието на университетите - в исторически и 
съвременен план, като е направено сравнително описание на  различни 
университетски системи, което дава възможност за открояване на 
позицията на България и на българския университет; 

• Изследвани са характера и ролята на университетското управление като 
следствие на образователните политики, разкрити са основните 
противоречия, породени от глобализационните тенденции и са 
предложени решения за преодоляването им - както, и предимно, за 
държавните, така и за частните университети;  

• Проведено е емпирично изследване на мнението на преподаватели от 
различни равнища на академично участие и управление, от различни 
университети и с различен опит, което очертава визията за съвременния 
университет у нас и обосновава стратегии за управлението му; 

• Предложен е структурен модел за краткосрочно - 5 г. стратегическо 
управление на университета в България, който може да се апробира по 
посока на изпреварващо развитие на управлението. 

 
  Може да се каже, че основното достойнство на дисертационния труд е свързано 
с  очертаната реална картина на университетското образование у нас, управлението на 
институционалната му структура и визията на академичната общност по този въпрос. 
Този факт предпоставя възможността за дообогатяване и доразвиване на заложените 
проблеми в перспектива. 
 
 

4. Преценка на автореферата и публикациите по дисертационния труд 
 
 Публикациите са достатъчни като брой - 9 и като представителство. Всички са 
по темата на дисертационния труд. Те са лично дело на докторанта, като 8 от тях са 
самостоятелни, а една е в съавторство с научния ръководител. 
 Авторефератът съответства на дисертационния текст и представя труда  като 
цяло по коректен  начин. 
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5 . Критични бележки и препоръки 
 
 Основните ми критични бележки, освен отбелязаните дотук в рецензията, са 
свързани с възможността за: 
 
 - постигане на по- концептуален, последователен и критичен теоретичен анализ 
по изследваните проблеми; 
 - по- прецизна формулировка на целта на труда; 
 
 -  по-прецизен смислов изказ и обобщено представяне на  научните приноси; 
 - по-точно и прецизно цитиране на авторите. 
  
  
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
 
  Въпреки критичните бележки, като отчитам посочените постижения и 
изведените приноси, проявеното постоянство и дългогодишни изследователски усилия,  
предлагам на уважаемото научно жури да гласува положително и Начко Братанов 
Братанов да получи образователната и научна степен "доктор" в професионално 
направление 1. 2 Педагогика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 03. 2014 г.                                              Проф. дпн Клавдия Сапунджиева 


