
1 
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 
 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

от професор д. полит. н. Тодор Александров Танев, 

СУ „Св. Климент Охридски” – Философски факултет 

 

 

на дисертационния труд на ас. Симеон Атанасов Петров,  

докторант в СУ „Св. Климент Охридски” 

Философски факултет 

Катедра „Публична администрация” 

 

на тема:  

„ПРОМЯНАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ. ЕВРОПЕЙСКА 

ПОЛИТИКА НА ЗАЕТОСТ” 

 

 

за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор” 

по научна специалност 3.3 Политически науки  

(Публична администрация) 

2015 г. 



2 
 

І. Обща оценка на научното развитие на кандидата за придобиване на научна 

степен „доктор“. Симеон Атанасов Петров е магистър по Публична администрация от 

„СУ Св. Климент Охридски” (2009). Притежава две бакалавърски степени – по 

Публична администрация (2007) и по Политология (2009) отново от СУ „Св. Климент 

Охридски”. Освен това Симеон Петров завършва и две годишен курс на обучение към 

Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски”  като в резултат - 

получава допълнителна квалификация по специалността Международни отношения. 

Симеон Петров е зачислен за докторант в редовна форма на обучение към Катедра 

„Публична администрация” през февруари 2010г. През 2011г. докторантът е назначен 

на научната длъжност асистент, поради което докторантурата му е трансформирана в 

задочна. Докторантът полага успешно и в срок изискуемите докторантски минимуми и 

изпитите си по индивидуалния си план на обучение. Отчислен е с право на защита през 

октомври 2013г. Подготовката на г-н Петров може да бъде оценена като много 

сериозна, една от най-високите в България. По време на докторантурата си е избрал да 

изучава подробно проблемите на стратегическото управление и публичните политики. 

Демонстрирал е отличен успех, измерен с качествената методика на СУ, т.е. този успех 

приемам за действителен.  

 Що се отнася до преподавателският опит, макар че той не представлява 

задължително изискване при процедурите за придобиване на научна степен, намирам за 

важно да се добави, че г-н Петров има значителен опит в това отношение. Той участва в 

преподаването на значителен брой дисциплини пред различни специалности в 

бакалавърска и магистърска степен във Философски факултет на СУ – Публична 

администрация – „Теория на управлението”, „Формиране и осъществяване на 

публичните политики”, „Методи и техники на анализ на публичните политики”; 

Политология – „Социална политика”, „Европейска социална държава”; магистърска 

програма „Европейски проекти” към специалност Европеистика – „Проекти в областта 

на заетостта и социалното включване и в магистърска програма „Градски изследвания” 

към специалност Социология – „Публични политики в градска среда”. Първо, като 

титуляр на част от изброените дисциплини, по които ас. Петров води семинарни 

занятия, мога да отбележа, че той преподава на много високо ниво, с отдаденост, която 

заслужава адмирации. Второ, като член на Катедра Публична администрация, мога да 

си позволя да твърдя, че всички колеги имат високо мнение за преподавателските му 

качества и последователното му положително участие в живота на Катедрата. В 

допълнение, необходимо е да се отбележи, че оценката на студентите за работата на ас. 
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Симеон Петров, базирана на официалните им оценки от процеса на атестация в СУ, е 

също много висока. 

  Дисертантът има 5 научни публикации – 1 в съавторство и 4 самостоятелни, 

публикувани в официални научни списания. Публикациите са в областта на 

дисертацията, качествата на изданията са ясни. Симеон Петров е член на 

редакционната колегия на електронното peer-review списание „Публични политики”. 

Симеон Петров участва в 7 научно-приложни проекта, резултата на част от които е 

предназначен пряко за централната и местната власт в България. 

Цялостното развитие на Симеон Петров като млад изследовател показва 

систематичен интерес към областта на публичните политики. Познавам Симеон Петров 

още като студент в специалност Публична администрация, а в последствие и като 

докторант, изследовател и колега - преподавател. Личните ми впечатления са за млад 

изследовател, проявяващ задълбоченост в научната работа, с широка изследователска 

активност. Целенасочен в изследователските си търсения.  

  

ІІ. Актуалност и значимост на разработвания проблем. Темата на дисертацията 

„Промяната на публичните политики. Европейска политика на заетост.” намирам за 

напълно актуална и „дисертабилна” предвид (1) спецификата на публичното 

управление в настоящия период, включващо множество участници на множество нива 

на управление, което прави промяната публичните политики трудно достижима, а в 

България са натрупани значителен обем практическите проблеми в тази сфера, както и 

(2) малкото научни теоретични разработки тъкмо върху изследването на политиките и 

особено върху факторите за промяна на политиките, за сметка на преобладаващите в 

българските политико-управленски изследвания анализи на политиките, 

концентриращи се върху изработването на конкретни решения.. Намирам също така, че 

тази работа е оригинална в изследването на отворения метод на координация и 

неговото приложение в политиката на заетост както на ниво ЕС така и национално 

ниво.  

ІІІ. Приноси. Основното достойнство на изследването намирам в това, че може да се 

счита за изпълнена поставената в увода основна цел на дисертационния труд – чрез 

приложение на система от няколко научно подбирани и съчетавани по целесъобразност 

от автора подхода, сред които новият институционализъм доминира, да се извлекат 

съществените черти на отворения метод на координация с оглед идентифицирането на 

последиците от прилагането му за процеса на промяна на публичните политики. 
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Основанията ми за такова общо заключение почиват върху няколко констатации за 

приносните моменти в дисертацията: 

1. Тя представлява цялостно изследване на процеса на конкретна публична политика на 

общностно и национално ниво. Изследването достига до основния извод, че отвореният 

метод на координация е нов начин на публично управление, който при определени 

условия, може да бъде част от процеса на управление на промяната, като специфичен 

механизъм за взаимодействие между заинтересованите страни. Изследвайки 

приложението на отвореният метод на координация в европейската политика на 

заетост, дисертантът достига до тезата, че именно неговото прилагане прави възможно 

развитието на политика.   

2. Логично, за да се направи такъв извод, е станало необходимо в теоретично 

отношение изследването да доразвие тезата, че причините за налагането на отворения 

метод на координация са свързани с необходимостта да се води политика на общностно 

ниво въпреки съществуващата твърде различна институционална организация в 

отделните държави-членки на ЕС и твърде различното състояние на трудовите им 

пазари. Със своя анализ Петров развива цялостна оценка на Европейската политика на 

заетост, а приложението на Европейската стратегия за заетост е определено като 

пример за голяма промяна за процеса на изработване на политиката. 

3. В методологическо отношение имаме една много добре структурирана и разработена 

дисертация, с ясно и детайлно разработен изследователски инструментариум. 

Дисертантът изработва самостоятелен подход на изследване, базиран на съчетаването 

на различни парадигми. Подходът на анализ е изцяло дедуктивен. Основата е за 

рационалния анализ, последван от синтез и теоретично обобщение на основни 

парадигми като новия институционализъм, европейски теории, еволюционни мрежи. 

Емпиричното изследване също е осъществено чрез множество методи – анализ на 

документи, вторичен анализ на количествени данни от няколко източника, интервюта и 

др. Тази теоретична рамка и широкообхватен инструментариум на анализ гарантират, 

че получените резултати са достоверни и имат висока познавателна стойност. 

Заслужава да се отбележи и фактът, че дисертантът е работил със значителен обем 

литература на три езика – български, английски и френски – над триста заглавия. Освен 

значителна по обем използваната литература включва водещите изследвания в сферата 

на изследването на политиките, на промяната на политиките, на обяснителните 

концепции на европейската интеграция и европеизация, на европейската политика на 

заетост. Всички източници са използвани добросъвестно, съгласно възприетите 
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академични стандарти. Обемът на използваните източници и най-вече начинът на 

тяхното използване са свидетелство за задълбочените познания на Симеон Петров в 

сферата на дисертационното изследване.  

4. Изработеният в дисертацията модел за изследване на процеса на европейската 

политика на заетост има евристична стойност и определено може да бъде приложен и 

към други публични политики. Разбирането на дисертанта за ефективността на 

отворения метод на координация като възможност за разработване и промяна на 

политиките, за развитието на потенциала на „учене” и в крайна сметка на „научаване” и 

следващите от него оценки на използваните инструменти могат да бъдат използвани и 

при оценката на други секторни политики, особено такива, използващи отворения 

метод на координация.  

5. На този фон Симеон Петров прави важна крачка в своето дисертационно изследване 

– да анализира как отвореният метод на координация се отразява на национално ниво. 

При отговора на този въпрос са използвани теоретични и емпирични методи. 

Теоретичният подход за базира на оценката на процеса на взаимодействие и взаимно 

„учене”. Необходимо е да се отбележи, че дисертантът е извършил огромна по обем 

изследователска работа – направено е емпирично изследване, като са сравнени над 300 

национални документа на държавите-членки на ЕС в сферата на политиката на 

заетостта, сравнена е институционалната структура, осъществен е и сравнителен анализ 

на състоянието на пазара на труда (резултатите от прилаганите политики) чрез 

вторичен анализ на значим обем официални бази данни и са проведени интервюта.  В 

резултат от това задълбочено изследване са изработени редица препоръки за 

подобряване на процеса на политиките на европейско ниво. Ясно са изведени 

резултатите от прилагането на отворения метод на координация на национално ниво, 

оценена е неговата ефективност на национално и европейско ниво, направени са 

препоръки за подобряване на прилагане му чрез засилване на ролята на 

стратегическото управление и знанието.  

8. Запознавайки се със самооценката на приносите в Автореферата считам, че те трябва 

да бъдат приети, особено 2 („направените самостоятелни класификации на: видовете 

промени, на видовете учене чрез ЕСЗ и отворения метод на координация, на факторите 

за промяна и др.”), 3 („изработен е самостоятелен модел на изследване на промяната на 

публичните политики ………… Моделът може да послужи за изследване на други 

секторни политики.”), 5 („осъществено е сравнително изследване на изготвянето и 

осъществяването на националните политики по заетост в рамките на страните от ЕС.”) 
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и 4 («Формулирани са процедурните пропуски при осъществяването на отворения 

метод на координация. Предложени са препоръки за оптимизиране на процеса на 

европейско и национално равнище….»). 

 Обобщавайки, заявявам направения извод за научните приноси на дисертацията 

на Симеон Петров: считам, че той е доказал, че „ за промяната на публичната политика 

… нараства значението на знанието и на методите, търсещи изграждане на съгласие и 

взаимно учене. Освен това е доказано и че „ефективността на отворения метод на 

координация..” трябва да се анализира чрез определението му „…като мрежа за 

взаимно учене за по-добри политики и съвместно развитие”.  

Рецензията трябва да съдържа специална оценка за използването на научния 

апарат: удовлетворен съм в това отношение по няколко причини. Цитирани са 

подходящи автори; цитирани са само най-полезни идеи, допринасящи за достигането 

до изводи, а не като самоцел, което се случва нерядко с мнозина дисертанти; идеите са 

ползвани по предназначение, с познаване и разбиране; цитатите са действителни, няма 

включени „мъртви” обеми от научна литература в огромната по обем библиография, 

както вече бе отбелязано по-горе..  

 В изпълнение на задължението като рецензент да квалифицирам приносите на 

кандидата в категориите на Правилника за приложение на Закона за развитие на 

академичния състав поставям направените приноси в групите „формулиране 

(обосноваване) на нова хипотеза”, „доказване с нови средства на нови страни на вече 

съществуващи научни области, проблеми, теории, хипотези и пр.”, „създаване на нови 

класификации…”, „дефиниране на нови научни проблеми”, „практико-приложни 

приноси”.  

ІV. Оценка на авторското участие. Изследванията на Симеон Петров имат 

отличителни белези и като обект, и като подход. Те представляват уникална креативна 

компилация от селектирани от самия него научни сфери  и очертават авторски почерк. 

Затова може да се твърди, че са негово лично дело.  

V. Оценка на възможностите за използване на получените резултати и препоръки 

за внедряване. Дисертационното изследване според мен има ясен изход към следващо 

монографично изследване, различаващо се в определена степен и допълващо 

дисертацията, с много повече практически елементи. Вероятно изследването на 

политиките би било най-подходящото научно пристанище и на такова бъдещо 

развитие. От друга страна, разработената методика би имала своето приложение и при 

анализа на публичните политики, и при детайлната оценка и изработването на 
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препоръки за приложението на отворения метод на координация на национално ниво, 

както в сферата на политиката на заетостта така и евентуално по отношения на други 

политики. 

VІ. Оценка на автореферата. Авторефератът е съставен безупречно. Мнението ми е, 

че представя точно – акуратно и пълно – изследването на Симеон Петров и е надеждна 

основа за заключения за работата във всяко отношение. 

VІІ. Критични оценки и препоръки. (1) Извършването на значимо сравнително 

изследване, с обхват – всички държави–членки на ЕС и то в сфера с „меки регулации” 

на европейско ниво е огромно предизвикателство, с което дисертантът се е справил 

отлично. Въпреки това, остава недостатъчно систематично изяснен въпросът за 

факторите, които водят до различни резултати от „процеса на учене” и съответно до 

различни характеристики на приложението на отворения метод на координация в 

отделните държави. Разбира се подобен въпрос е централен за изследвания, чийто 

акцент е националното ниво. От друга страна, не бива да се пренебрегва и значимостта 

на резултатите на национално ниво за европейското равнище на управление. Както и 

самият дисертант отбелязва, нивата на управление са взаимосвързани и са в постоянен 

процес на влияние едно върху друго. В този ред на мисли, бих препоръчал и като 

възможно продължение на настоящото дисертационно изследване – задълбочаване на 

анализа на ниво национална държава, особено в плоскостта на оценката на различията в 

резултатите от приложението на отворения метод на координация. Това е важно не 

само за националните държави, но и за гарантирането на по-висока ефективност на 

европейската политика на заетост, в частност, и на останалите политики, прилагащи 

отворения метод на координация. (2) Въпреки че, използваният стил и език са на 

необходимото академично ниво, на места е необходимо известно стилистично и 

езиково прецизиране.  

Въпроси: 

Дисертантът формулира извода, че „тези които изследват отворения метод на 

координация чрез съпоставка на националните планове за действие и националните 

програми за реформи с европейските насоки, виждат близост и определят метода като 

ефективен, а тези, които се спират на показателите за резултатите го виждат като 

крайно неефективен”. Как обяснява този факт? 

Съществуват ли и/или кои биха били секторните политики, при които е подходящо да 

бъде приложен отворения метод на координация на национално ниво в България в 

настоящия момент?  
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Как може да се гарантира по-висока ефективност на приложението на отворения метод 

на координация в България? 

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основание подробното ми запознаване с изследването в 

представения дисертационен труд на Симеон Петров, както и с неговото научно 

развитие до момента, като се вземат предвид също така дългогодишните ми 

наблюдения върху работата на кандидатите за различни степени и звания в България 

като рецензент в десетки процедури за последните 20 години, убедено препоръчвам на 

уважаемото научно жури да вземе решение да бъде присъдена научната степен 

„ДОКТОР“ на Симеон Петров по научна специалност 3.3  Политология (Публична 

администрация). 

 

 

 

 

София, 12.03.2015 г.                                                         Рецензент: проф. дпн Тодор Танев 


