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1. Данни за обучението и за дисертанта 

1.1 Данни за обучението 

Симеон Атанасов Петров е преминал обучение в докторантура по професионално 

направление 3.3 „Политически науки“ (област на в.о. „Социални, стопански и правни 

науки“), докторска програма „Политология (Публична администрация)“ към катедра 

„Публична администрация“ при Философски факултет  на СУ „Св. Климент Охридски“ през 

периода 2010-2013 г. Дисертантът е зачислен (считано от 01.02.2010 г.) за обучение в 

редовна докторантура по държавна поръчка по н.с. 05.11.02 – „Политология (Публична 

администрация)“, към катедрата със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД-20-

198/25.01.2010 г. За научен ръководител е определена доц.д-р Татяна Томова. Поради 

назначаване на научна длъжност „асистент“ в катедрата „Публична администрация“, със 

Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ (№РД-20-203/27.01.2011 г.) считано от 

1.2.2011 г. докторантурата е трансформирана в задочна форма на обучение със срок на 

приключване 01.10.2013 г. До м. март 2011 г. докторантът полага с отличие изпитите си по 

индивидуален учебен план. Докторантурата приключва като дисертантът е отчислен с право 

на защита със Заповед № РД-20-1334/18.10.2013 г. на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ и 

Решение на ФС на Философски факултет  (п/л №2/8.10.2013 г.). 

1.2 Данни за дисертанта 

Приложените към документите по защитата автобиографични данни позволяват да се 

подчертаят някои по-важни моменти, които акцентират върху задълбочения научен интерес и 

мотивация на дисертанта във връзка с предмета на научното изследване. Симеон Атанасов 

Петров е завършил средното си образование във Варненската търговска гимназия „Г.С. 

Раковски“ (със специалност „Икономика и мениджмънт“), от където има професионална 

квалификация „счетоводител“ (2003 г.). Притежава две бакалавърски степени: по „Публична 
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администрация“ (2007 г.) и по „Политология“, специализация „Европеистика“ (2009 г.), от СУ 

„Св. Климент Охридски“. През 2009 г. завършва с отличие обучението си в магистърска 

програма по „Публичен мениджмънт и политики“ и придобива ОКС „Магистър“ по 

специалността „Публична администрация“ (март, 2009 г.). Паралелно с обучението си в 

магистратура преминава 2-годишен квалификационен курс към Центъра за образователни 

услуги към СУ „Св. Кл. Охридски“, в резултат на което получава допълнителна квалификация 

по специалността „Международни отношения“ (юли, 2007 г.).  От м. февруари 2011 г. С. Петров 

е назначен на длъжността „асистент“ в катедра „Публична администрация“ в СУ „Св. Кл. 

Охридски“, където участва в преподаване по дисциплини пред различни специалности в 

бакалавърска и магистърска степен: в спец. „Публична администрация“ - Теория на 

управлението, Формиране и осъществяване на публичните политики, Методи и техники на 

анализ на публичните политики; в спец. „Политология“ – Социална политика, Европейска 

социална държава; маг.спец. „Европеистика“ – Проекти в областта на заетостта и социалното 

включване и маг.спец. „Социология“ – Публични политики в градска среда. От 2009 г. насам той 

участва като изследовател и координатор в общо 12 образователни и научно-изследователски 

проекти, в т.ч. 8 катедрени и университетски проекта в областта на оценката на публичните 

политики, развитието на публичната администрация и административното обслужване, и като 

изследовател в 4 проекта към УНИЦЕФ, Агенция НОЕМА и Института за развитие на 

публичната среда. Член е на редакционната колегия на електронното peer-review списание за 

управление и политики „Публични политики.bg“ от 2010 г. (ISSN 1314-2313). Ползва английски 

и немски език. От 2009 г. до сега има 5 научни публикации, от които 4 са самостоятелни. 

Извод: Обучението в докторантура и изборът на изследователска тема са естествено 

продължение на интензивно и целенасочено  образование и професионална, преподавателска и 

изследователска, активност. Докторантурата е ключово стъпало в кариерата на млад 

изследовател, но с много ясно заявен научен интерес в набиращата скорост/перспективна 

област на публичните политики. Познавам дисертанта Симеон Петров още като студент в 

специалност „Публична администрация“, а в последствие и като асистент в катедрата и моите 

лични впечатления са за колега с широк и оригинален изследователски поглед, който проявява 

задълбоченост и прецизност в научното дирене, упоритост, отстояване на научна позиция и 

целенасоченост в търсенето на решения на значими за науката и практиката въпроси. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

2.1 Дисертационният труд е в обем от 285 страници, от които 197 страници основен 

текст, структуриран във въведение, четири глави и заключение. В основния текст на 

изследването са включени 20 фигури и 17 таблици. Към него е обособен раздел от приложения 

(в обем от 70 стр.), показателни за значителната емпирична база на дисертацията (статистически 

данни, документи и др.), които свидетелстват за подчертания стремеж на дисертанта за пълнота 

на изследването, задълбоченост на анализите и убедителност на резултатите. В приложенията 

(общо 37 на брой, обособени в 4 групи) са показани 2 фигури и 34 таблици, в т.ч резултати от 

авторски анализи и обобщения главно на нормативни и управленски документи. Важна част от 

дисертационно изследване е библиографията, в която на 17 страници са показани общо 303 

източника, които образуват теоретичният фундамент на дисертацията (21 на български и 282 

източника основно на английски език). Библиографията не е представена детайлизирано според 

предметната специфика на научните издания - монографични изследвания и студии, научни 

статии, научни доклади, нормативни документи, статистически източници, бази данни и други 

информационни ресурси. От тази гл.т. в нея не са намерили отражение информационните 
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източници, използвани в дисертацията, което е свързано с нейния преобладаващо теоретико-

методологичен характер. Посочената в библиографията литература отговаря на тематичното 

изследователско поле. В справката са източници в широк времеви диапазон като почти всеки 10-

ти е от последните 6-7 г., което е позволило на дисертанта да отрази актуалните възгледи в 

изследваната област и да предложи широкообхватна картина на научните търсения и дискусии. 

Извод: Дисертантът убедително демонстрира познаване на научната литература. Налице 

е точно и добросъвестно използване на знанията, посочените в библиографията източници и 

информация. Всички източници са ясно указани съгласно обичайната академична практика 

(данните в таблиците и фигурите са с ясно посочен и коректно използван национален и 

международен източник). Дисертантът е изградил свой почерк на коректен академичен стил на 

писане, задълбочено и точно представяне на научните аргументи. 

2.2 Актуалност на темата. Темата на дисертацията е заявление за търсене на решения 

по голяма научно-изследователска задача. Похвални са амбицията и „дързостта“ на дисертанта 

да инвестира усилия за това. В избора на темата успешно са съчетани три важни момента (а) 

общия научния проблем (обекта на дисертацията), (б) конкретното предметно поле и (в) 

спецификата на научното дирене. В тази връзка трябва да се отбележи следното: 

Дисертационното изследване е насочено към сравнително новата сфера на научна и 

професионална/експертна дейност на публичните политики. Те са ново изследователско поле с 

нарастващо значение в теоретичен и в практически план. Процесът на очертаване на границите 

на това изследователско поле не е завършил. Той върви паралелно с изясняване на ролята на 

съвременната (демократична) държава в обществото, начините, по която тя заедно с бизнеса и 

гражданското общество участва в решаването на значими обществени въпроси. Специфична 

особеност (и изследователска нагласа) на този набиращ скорост процес е прагматичността на 

обслужващите публичното управление знания. Изследванията (публикациите) в тази област 

най-често „предлагат“ на лицата, които вземат решенията управленски инструментариум и/или 

методологически „рецепти“, чието прилагане дава тласък в посока на промяна на 

доминиращия бюрократичен модел на публично управление. В публичните политики се 

събират усилията за модернизиране и повишаване на ефективността на публично управление.  

В противовес на подхода на управленския mainstream, дисертантът насочва 

изследването си встрани от анализа на политиката, т.е изработването на „рецепта“ за 

съдържанието на политиката по конкретен въпрос. Дисертацията предлага макропоглед към 

„изследването на политиката“, като изцяло насочва внимание върху факторите и процеса на 

промяната на политическото действие. Тази ключова методологическа позиция обяснява 

интереса към ЕСЗ и ОМК като „лабораторно място на изследването“, както и произтичащи 

от това „дизайнерски“ решения - необходимостта от съчетаване на управленски и 

европейски теории, на проследяването на промените на европейско и на национално 

равнище, на избора на достатъчно широк период на изследване и др. На този фон 

изследователският интерес към темата е оправдан. Предвид и на липсата на комплексни 

проучвания у нас, които да поставят темата за промяната на публичната политика, особено в 

по-широкия контекст на европейската (социална) политика, дисертационното изследване може 

да се определи като пионерно начинание, навременно и с ясни практически ползи (от гл.т. на 

поведението на националните участници в публичната политика на „европейска сцена“). 

Извод: Темата е недостатъчно разработена у нас, а в по-конкретен план (връзката между 

промяната на политиките и ОМК) и в англоезичната литература. Актуалността на изследването е 

несъмнена, доказана е убедително в отделните части на дисертацията. Избраният научен проблем 
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е оригинален, значим в теоретичен и практически план (особено важно за нас като страна-членка 

на ЕС). Логиката на изследването върви от „дескриптивното и обяснителното“ към извличането на 

тази основа на „предписания“ за самия процес на (осъществяване/координиране) политиката и по-

добро разпознаване и разбиране на ползите за отделните участници. 

2.3 Дизайн на изследването (обект, предмет, цели, ограничения, методи). Във връзка 

с дизайна на изследването трябва да се отбележи следното: 

- Обект на едно дисертационно изследване е неговият научен проблем. Той е 

идентифициран още в първия абзац на дисертацията - „промяната на публичните 

политики“ (с.5). Ясното разпознаване на научния проблем и очертаване на обекта на 

дисертацията е от решаващо значение за дисциплинирането на изследването и за неговия 

успех. Дисертантът следва строго логиката на изследване, показана в разработен от него 

модел, при решаване на основната научна задача;  

- Обектът на изследването се разпознава в избрания от дисертанта предмет, който той 

определя като „..европейска политика на заетост“ и по-точно „ЕСЗ, изпълнявана чрез нов 

начин на публично управление – ОМК“ (с. 5). Предвид посочения проблем („промяната на 

публичните политики“) научният дискурс се свежда до изясняване на ролята на ОМК, 

разбиран от ЕК като „процес на взаимно учене и координирана стратегия“ (с.108), като 

фактор за развитие и промяна на публичните политики.  

- В условията на „голямо противопоставяне“ нарастват очакванията/значението по 

отношение на „знанието и на методите, търсещи изграждане на съгласие и взаимно учене“, с 

които се характеризира и ОМК. Така дисертантът описва водещата изследователска теза (с.6). 

Тя е логичен резултат-предположение от поставянето на научния проблем в светлината на 

конкретното предметно поле. И доколкото този начин на публично управление не е изолиран 

случай и може да бъде използван (успешно) и в други предметни области на политика, то 

водещата теза придобива по-широка валидност. В пряка връзка с нея са три подтези, 

„свързани с предмета на изследването“, които отразяват отделни аспекти на твърдението за 

значимост на „методите на взаимно учене и съгласие“ и по същество формират част от 

научните постижения в хода на дисертационното изследване (глави 2-4).  

- С преформулирането на водещата теза в „мека форма“ (в общия въпрос  за „бъдещето 

на ОМК“) дисертантът дефинира основния изследователски въпрос (цел). Крайно широката 

формулировка обаче не обвързва директно ОМК с промяната на политиката; от така 

формулирания „централен въпрос“ не следва еднозначно и пряко доказване на водещата теза; 

постигането на тази цел не се „вижда“ и в самооценката за приносните моменти. В известна 

степен фокусирането на основната цел спрямо научния проблем се преодолява в посочения 

списък от „операционализиращи въпроси“ (с.8), които очертават по-плътно целевата мрежа 

на дисертацията (без да е ясно обаче как се свързват и как се постигат в логиката на 

изследването).  

- Доказването на тезата/подтезите се проектира в решаването на отделните задачи 

(неточно определени като „цели“, с.8). Те задават ясно обозначени, значими, конкретни 

очаквания, логично обвързани и изпълними „етапи“ в рамките на дисертационното изследване. 

В цялост те оформят логиката на дисертацията (подчинена на авторската методология), а 

решаването на всяка от една от тях е предмет на съответната обособена част (глава). 

Решаването на задачите е основание за самооценка на приносните моменти.  
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- Предлаганото „изследване на политиките“ се опира на интердисциплинарен подход и 

комбиниране на разнообразни методи при решаване на отделните задачи. Методологията е 

показателна за впечатляващата теоретична база на изследването и предполага устойчивост на 

резултатите (с.10 и 70; самият модел на изследване е непосредствен резултат на теоретичния 

анализ). Дисертантът използва пакет от изследователски методи и инструменти: критично 

осмисляне на съществуващи възгледи; теоретични обобщени; класифициране; сравнения; 

анализ на документи и функции на национални служби - над 300 национални документа от 

всички страни членки на ЕС; интервюта; статистически анализ на данни и др.). Посочените 

ограничения, свързани с обхвата, равнищата и периода на изследването и др. не са обособени 

като част от методологията, а са „разпръснати“ във въведението. Демонстрирани са умения за 

планиране и провеждане на самостоятелно научно изследване, компетентност при анализа и 

интерпретацията на нормативни и емпирични данни, което позволява пълноценно 

аргументация на изследването.  

Извод: Налице са всички елементи на изследователската инфраструктура. Тази 

определяща за резултатите част е разработена успешно, като в резултат на това дисертантът 

изработва методологията на научното изследване. Това позволява на дисертанта да разпредели 

правилно усилията си при решаване на конкретните задачи. Водещата тезата/подтезите и 

структурата на изследването определят дисертацията като научен продукт с висока теоретико-

медодологична и научноприложна стойност.  

3. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд 

Дисертацията е структурирана в 4 части, които представят в цялост и постепенно 

разгръщащо се в дълбочина решение на поставените задачи. Изложението между отделните 

глави е балансирано – индикатор за умението да се представят резултатите от проучванията. 

Основните постижения в дисертацията (по отделни глави) могат да се обобщят така: 

3.1 Цялостно изследване на процеса на промяна на публична политика на общностно и 

подобщностно равнище (в конкретна област), каквото е заявеното предназначение на 

дисертацията, предполага сериозни усилия за теоретично концептуализиране на научния 

проблем. Тази задача се решава чрез понятийната идентификация и прецизиране, което 

позволява да се подреди сложен пъзел от свързани с обекта на изследването процеси в 

контекста на различните изследователски подходи към „промяната на политиката“. Това е 

предмет на 1-ва глава. Дисертантът анализира верига от основополагащи изследването 

понятия като промяна, политика, големи и малки промени, радикална промяна, обобщава 

източниците на промяна в публичната политика, като на тази основа лансира авторска 

класификация за промяната на политиките. За да се приближи плътно до специфичния 

предмет на изследването той анализира теоретични възгледи за промяната на европейските 

политики през призмата на процесите за европейска интеграция и европеизация. Дисертантът 

показва ограничения обяснителен потенциал на някои от съществуващите възгледи (като този 

на неофункционализма) и аналитичната полезност на теорията на мрежите и многостепенното 

управление за целите на изследването (чрез понятия като общност на политиките и мрежа на 

публичните политики и др.). В търсенето на обща методологическа формула, която да 

представи промяната на публичната политика в различните ѝ „измерения“ – като „логика на 

рационално стратегическо договаряне“, като „властови ограничения“ и политически 

интереси/практики и като „социално конструиране основано на норми и роли“ дисертантът 

приема за теоретична основа на дисертацията си теориите за неоинституционализма. На тази 
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основа той предлага моделно решение относно изследването на ЕСЗ и ОМК, което отчита 

ролята на идеите, интересите и властовите отношения. 

Обобщение: Тази част от изследването предоставя добре систематизирано богатство от 

идеи и без да има задачата да „произведе нови теоретични решения“, то е сигурна основа за 

последващите части на дисертационното изследване. 

3.2 Използвайки разработената методологична рамка, допълнена с теория за 

коалициите за застъпничеството, във втора глава дисертантът разглежда Европейската 

политика за заетост (ЕПЗ), с акцент върху ЕСЗ, чието възникване и развитие той класифицира 

като „голяма промяна“. Резултатите от анализа в тази част дават основание на автора да 

обобщи, че (1) ЕСЗ създава нова общност на политиката, платформа за конкретно договаряне 

на общ интерес; (2) ЕСЗ е политическа мрежа, чиято основа - знанието, е източник на 

промяната; (3) сложният механизъм на регулация чрез ЕСЗ (т.нар „меко законодателство“) се 

налага поради разнообразието от институционални традиции на държавите-членки и 

спецификите на националните трудови пазари. Дисертантът прави периодизация на ЕПЗ като 

проследява тенденциите в развитието на ЕСЗ чрез обобщения за (промяната в) целите и 

съдържанието на политиките, и оценява ролята на институциите. На този „исторически фон“ е 

показана консистентността на ОМК, който цели координиране на националните политики на 

общностно равнище при условията на слаба законодателна власт от страна на ЕС.  

Обобщение: Изследването в тази част представя ясна и пълна характеристика на ЕПЗ и 

ЕСЗ. На фона на съдържателна характеристика на отделните етапи и очертаване на 

тенденциите в развитието на ЕСЗ е показана приемствеността и значението на ОМК за 

икономическо и социално развитие като подход на публично управление, основан на 

участието, сътрудничеството и ученето. 

3.3 Решаването на поставения научен проблем следва да се търси в аргументацията на 

ефективността на ОМК като модел на публично управление. На това е посветена трета глава. 

Дисертантът подхожда към този въпрос на основата на очертаното разбиране за ОМК като 

прилага, критично осмислени и с авторска позиция, теориите за ученето към ЕСЗ. Той 

защитава идеята, че ефективността на ОМК намира израз във възможностите (инструмен-

тални/процедурни), които той осигурява за разработване и промяна на политиката 

(„потенциала за научаване и ефектите от наученото“, с. 108 и сл.). Потенциалът за учене се 

извежда и оценява чрез детайлизиран анализ на процеса и инструментите, използвани в 

рамките на ОМК и ЕСЗ (насоки за заетостта, съвместен доклад за заетостта, НПР и 

препоръки). Особено ценни и практически полезни са профилните оценки на инструментите 

на ЕСЗ (насоки, препоръки, НПР, бенчмаркинг и др.) спрямо различните форми на учене. 

Анализът дава основание да се обобщят силните страни и слабостите при прилагане на ОМК, 

като се очертаят маркери за развитие – гранд-стратегиране (целеполагане базирано на 

ценности) и по-интензивно използване на знанията и експертизата.  

Обобщение: Изследването в тази част представя аргументи за ролята и предимствата  

ОМК като ефективен модел на публично управление, който „налага“ решения на общи 

проблеми чрез стимулиране на промени и адаптация към политиката. 

3.4 Как ЕСЗ определя националния политически дневен ред? Как ОМК се отразява на 

националната политика по заетостта? На тези въпроси се търси отговор в последната глава, в 

която логиката на изследването се разгръща в национален контекст. Дисертантът комбинира 

теоретични и емпирични аргументи. Теоретичната платформа се извежда като резултат от 



 
7 

анализ на сложното взаимодействие на зависимостта от пътя и взаимното учене. Емпиричните 

аргументи се извеждат чрез мащабно сравнително проучване с впечатляващи параметри: 

анализ на над 300 национални документа на страни от ЕС, на функциите на национални 

структури на пазара на труда, анализ на статистически данни и интервюта. Изводите сочат, че 

(1) са налице сходства в общите цели, в начина на изработване и прилагане на националните 

политики (НПР) и различия в (прилагането на) специфичните препоръки, (2) запазват се 

различията в оценяваните основни индикатори за политиките и резултатите. 

Обобщение: Анализът в тази част предоставя цялостна картина на общите страни и 

различията при прилагането на ЕСЗ на национално равнище. Дисертантът идентифицира 

„твърде големи принципни и процедурни различия“ на европейско и национално равнище. За 

затваряне на тези „дупки“ се препоръчва подобряване на процеса на координация на политиката 

по заетост в ЕС чрез засилване на ролята на знанието и експертизата, която ще стимулира 

обмена на опит и процеса на коопериране, при зачитане на националните специфики.  

4. Идентифициране и оценяване на научните и научно-приложните приноси 

Посочените в автореферата приноси характеризират дисертацията (чрез самооценката на 

дисертанта) като научно изследване с подчертан теоретико-методологичен характер и 

значимост. Във връзка с тях може да се посочи следното: (1) Доколкото приносните моменти 

експлицират конкретни резултати постигнати в хода на изследването, то първият подчертава 

синтезирано фокуса на дисертацията. (2) С теоретична значимост е критичното осмисляне, 

интерпретиране и допълване на съществуващи възгледи за промяната на политиките и 

систематизирането на ключовите теории, понятия и фактори. (3) На теоретичната основа на 

новия институционализъм дисертантът разработва концептуален модел и апарат за изследване 

на промяната на публичните политики, реализиран чрез механизма на ОМК. (4) Предложен е 

подход за оценка на ефективността на модела на ОМК, който се основа на възможностите за 

взаимното учене, обмена на знания и координирането на стратегии. (5) Идентифицирани са 

тенденции, оценени са сходства и различия между политиките и резултатите от тях в 

отделните страни от ЕС, в рамките на прилагането на ЕСЗ на национално ниво, в резултат на 

което се доказва водещата роля на институционалния процес на взаимното учене като основа 

за протичане и подобряване на политиките по заетостта. 

Извод: Посочените резултати и приноси са лично дело на дисертанта. Те отразяват 

вярно постигнатите резултати. Налице са  възможности за разширяване и продължаване на 

научното изследване. 

5. Публикации и участие в научни форуми 

Дисертационният труд не е публикуван досега като самостоятелно монографично 

изследване. В автореферата си дисертантът е посочил 5 публикации (участва с всички посочени 

в CV-то публикации), 4 от които са самостоятелни. Една от публикациите е рецензия на 

книгата „Интегрираност на българските общини в информационното общество“, публикувана 

на страниците на сп. „Социология и икономика“ (бр. 4/2012 г.) и няма пряко отношение към 

резултатите от представения докторски труд. Приемам по темата на дисертацията 

посочените три самостоятелни статии на страниците на сп. „Публични 

политики.bg“ (бр.2/2011, бр. 4/2012 и бр. 1/2014 г.), както и участието в съкратения научен 

доклад „Трудовите доходи в България: частен или публичен проблем“ (в изпълнение на 

договор №РД04/105/6.8.2008 между МТСП и НИС на СУ по изследователска задача на тема  

„Анализ на състоянието на доходите от труд и политиката на доходите от труд в България в 
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периода 2001-2007 г.“). Към документите няма приложен разделителен протокол. Докладът е 

достъпен на страницата фондация „Фридрих Еберт“ (www.fes.bg/files/custom/calendar/2009/Wirtschafts-

%20und%20Sozialpolitk/10.11./Trudovite_dohodi_v_Bulgaria_Sakraten_doklad.pdf). Посочените публикации и 

участия отразяват основни моменти и постижения, свързани с отделни етапи от работата на 

дисертанта по темата. 

(1) Участието в Н/И доклад е преди обучението в докторантура и може да се разглежда 

като участие, което е определящо за бъдещия научен интерес по темата на дисертацията. 

Анализът на макроикономическите показатели, на неравновесията и динамиката на трудовите 

доходи извежда напред ключова идея за публичните политики в тази област, а именно, че 

преодоляването на голямото изоставане на доходите у нас спрямо равнищата в ЕС, което 

пречи на нормалното вливане в общия пазар на труда, изисква предефиниране на общо 

споделени публични цели и приоритети в тази област, а регулативните действия на макро-

политическо равнище следва да се опират на институционален диалог, на взаимодействие и 

намирането на консенсус между заинтересованите участници в този процес;  

(2) В публикацията си „Доходите от труд и политиката на доходите от труд в Румъния – тенденции 

и промяна“ (2011 г.) С. Петров се заявява за пръв път като самостоятелен изследовател. Като 

анализира и изучава „специфичния случай“ на Румъния авторът оправдано търси общи (и за 

България) решения, валидни при сходни предизвикателства, при формулирането на 

политическите алтернативи в тази област (към този момент Румъния и България се разглеждат в 

„пакет“, като нови страни членки на ЕС). Извличането на тенденции (2000-2008 г.) при 

разходите за труд и анализите на факторите и макроикономическата политика върху доходите от 

труд показват съществената роля на държавата за ръста на доходите. 

(3) В статията „Оценка на състоянието и тенденциите на развитие на заетостта в България в 

периода 2001-2008 година на база на статистическите данни“ (2012 г.) авторът прави опит да 

очертае цялостна картина на пазара на труда в България за изследвания период, като за целта 

използва основните индикатори, въведени в ЕСЗ (намиращи отражение и в стратегическите 

документи и у нас). Състоянието и тенденциите  на пазара на труда следва да се разглеждат 

във връзка с икономическото развитие, демографските промени и въвеждането на 

съвременни европейски практики за гъвкавост и сигурност при заетостта, което осигурява 

коректна (аналитична) платформа за оценка на политиките на пазара на труда. Прилагането 

на рационален подход при оценката на политиките изисква предварителна и последваща 

оценка на ефектите, което от своя страна позволява да бъде преодоляно разминаването на 

заявените приоритети (за активна политика на пазара на труда) и тяхното осъществяване.  

(4) В последната от посочените публикации - „Отвореният метод на координация – нещо 

ново, нещо старо или нещо назаем“ (2014 г.), авторът представя централният за 

дисертационното изследване модел на публично управление в рамките на ЕС. Като обобщава 

ключови характеристики на ОМК и представя съдържателно основните етапи на този процес, 

авторът аргументира разбирането за ефективността на ОМК като процес на взаимно 

обучение и обмен на знания между участниците в него („управление чрез убеждаване“).  

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът (в обем от 38 стр.) отразява вярно основните моменти и идеи в 

дисертацията. Той фокусира вниманието върху актуалността, тезата, моделът и логиката на  

изследването, като представя в резюме авторския път, интелектуалните усилия, основните 
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обобщения, изводи и получените резултати. Налице са справки за приносите и за 

публикациите по темата на дисертационния труд.  

7. Критични бележки и препоръки 

Към посочените по-горе в рецензията бележки тук може да се добави следното: 

a) Похвален е стремежът на автора да не теоретизира самоцелно, а да свързва  

многобройните възгледи (обобщавайки ги) с централната тема за промяната на политиките във 

връзка с ОМК. Това обаче изисква последователност, определена от самата логика на 

изследване. На места например в 1-ва глава обяснителната пригодност на различни теоретични 

идеи се дебатира спрямо ЕСЗ и ОМК ad hoc, без те да са характеризирани като публични 

политики в следващите части (вж. с. 31, 53, 65-66).  

b) Дисертацията отваря много въпроси и теми за дискусия (което може да се определи 

и като позитив). Като се има пред вид това, оценяването на ефективността на един „модел на 

управление“ (какъвто е ОМК) следва да се разглежда поне в две изследователски 

перспективи. От една страна, това е подобряване собствено на управлението/механизъм на 

координация (в случая това се отразява в промяната на политиките). От друга страна, 

неговото функциониране трябва да „хвърля сянка“ (задължително в дългосрочен план) върху 

предвидими/целеви промени, отразяващи резултатите от управлението (в случая, 

националните системи на заетост). Второто е валидно дори и да приемем „предпазната 

клауза“, че „резултатите от политиките напр. по отношение на ключови цели в рамките на 

ОМК може да не са пряк резултат от неговото функциониране“ (с.157). Всъщност, 

прагматичният смисъл от утвърждавания в дисертацията ключов аспект на ефективността 

„взаимното учене“ се вижда от позицията на националните участници в такова споделяне на 

практики, които приложени в съответните национални рамки водят до преодоляване на 

конкретни национални/регионални проблеми. Разбирането и оценката на ефективността 

трябва да отразява и двата изследователски плана. Как и доколко подробно изследваният в 

дисертацията първи аспект (промяната на политиките) се отразява на втория (резултатите от 

политиките) е въпрос, който остава отворен. Казано с други думи, стимулирането на взаимно 

учене, по-интензивното използване на знания и външна експертиза, и др. препоръчвани от 

дисертанта идеи за подобряване на ОМК не са еднозначно доказани поне що се касае до 

посочения втори аспект на ефективността. Приведените в 4-та глава аргументи за сходства в 

структурите и начина на изготвяне на НПР и на Службите по заетостта в различни страни 

показват, че слабостите на ОМК не могат да се сведат само до  процедурни ограничения. От 

тази гл.т. ОМК е единствено възможния подход в области на ограничена компетентност 

(вместо твърдението, че „ОМК е най-полезен в области на политиката, в които 

компетенциите на ЕС са ограничени“). Не е ли „по-правилно“ тогава да се върви към 

промяна на компетентността? Може ли, в рамките на ограничената компетентност, ОМК да 

има силен прагматичен потенциал в национален? Прилагането на „диференцирана 

европейска интеграция в политиката по заетост“, което произтича от извода, че за да се 

подобри процеса на координация ОМК трябва да се провежда в сравнително хомогенни 

групи, изисква по-силна аргументация. Тази селективност би могла да се разглежда и като 

намаляване на възможностите за взаимно учене (в рамките на мрежата ученето на всеки от 

всеки не би трябвало да е проблем). Извън възможната дискусия по тази тема, тук 

отбелязвам това, че посоченият извод не произтича директно от текста на дисертацията. 

c) Представеният за рецензиране текст е отлично оформен, налице е значително 

подобрение на стила, прецизиране на езика, унифициран е категориалният апарат, видим е 
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стремежът за коректно използване на аналитичните инструменти. Остават някои пропуски 

свързани с представянето и интерпретирането на статистическите данни: точно 

наименование на показателите, задължително изписване на мерните единици и др. под. 

Ранжирането на страните според данните (вместо използвания алфавитен ред) би имало по-

голяма убедителност от гл.т. на изводите. Налице са все още изводи, за които в дисертацията 

липсват препратки към конкретни източници (напр., че „заетостта в България се увеличава, а 

безработицата намалява не толкова поради откриване на нови работни места, колкото 

„благодарение“ на намаляването на населението в трудоспособна възраст“, с. 178). 

Извод: Направените коментари и препоръки не нарушават цялостното много позитивно 

впечатление от представения дисертационен труд и от убедително показаните качества на 

изследовател от страна на дисертанта. 

8. Въпроси 

a) Дисертантът твърди, че моделът на ОМК има потенциал да се превърне в „ефективен 

начин на вземане на решения и то при наличието на няколко нива на управление и широко 

участие на повече или по-малко структурирани интереси в процеса на изготвяне на политиките“. 

Как дисертантът вижда тази промяна? В каква посока трябва да се развие ОМК? Не противоречи 

ли това на ОМК като модел на „съвещателно управление“? 

b) Как дисертантът очертава групирането на страните по отношение на публичните 

разходи (високи, средни, ниски) по различните мерки на пазара на труда доколкото в 

съответните приложения липсват показани резултати от този анализ (вж. стр.176 и съответно 

приложения от 4.1-4.8)? Как ще интерпретира дисертантът политиките на пазара на труда у 

нас през призмата на тези обобщени данни? 

9. Заключение 

Разработеният дисертационен труд е пионерно (за нашата страна) изследване по актуален 

научен проблем. Дисертацията е оригинално изследване, в което авторът показва 

компетентността си по поставения проблем, доказва че притежава задълбочени теоретични 

знания, в състояние е да провежда самостоятелно научно изследване и да генерира оригинални 

теоретико-методологични и научноприложни решения. В хода на изследването той 

демонстрира умения за теоретичен анализ и обобщения, аргументиране на собствена позиция, 

формулиране на практически решения изведени чрез прилагане на разнообразен 

изследователски инструментариум, оценка на значителни масиви нормативни документи и 

емпирични данни. Основната цел е постигната. Тезата на изследването е доказана във всички 

нейни аспекти. Конкретните задачи са решени с компетентно проведен анализ в теоретичен и 

емпиричен план. Получени са конкретни приноси с научен и научноприложен характер, които 

са основание за устойчивост на изследването и които очертават възможности за развитие. 

Гореизложеното ми дава основание да дам положителна оценка на дисертационния труд. 

Препоръчвам на уважаваните членове на научното жури да подкрепят решение ЗА присъждане 

на ОНС „ДОКТОР“ по „Политология (Публична администрация)“ в  професионално 

направление 3.3. Политически науки на Симеон Атанасов Петров. 

2.03.2015 г.         Член на научно жури/рецензент:   

София         доц.д-р Александър Ив. Вълков 


