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І. Обща характеристика на труда на кандидата 

 
Дисертационният труд „Роля на комуникациите за изграждане на 

обществена съпричастност при стратегически публично-частни 

партньорства”, представен от Андрей Валентинов Велчев, отговаря - от 

структурна и съдържателна гледна точка - на тематиката, изискванията и 

спецификата на научна специалност 3.3. Политология (Публична 

администрация). 

Дисертационният труд покрива критериите на действащите 

нормативни документи (ЗРАС, Правилника за неговото прилагане, както и 

Правилника на Софийския Университет „Св. Кл. Охридски” ) за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор”. 

  

Представен е дисертационен труд с обем 236 страници, разделен на 

увод, 3 глави, заключение и библиографска справка. Научният апарат 

съдържа съдържа 180 заглавия, допълнени с още 44 интернет източника. 

Източниците са актуални, разнообразни, сериозни и сред тях няма 

неизползвани, т.е. библиографията е действителна и пълноценно 

приложена.  

Значимо място в цитираната научна литература заемат релевантни за 

темата разработки на български автори. 

 

 Избраната структура на дисертацията съответства на класическите 

стандарти за солидно изследване, последователно са дефинирани целите и 

задачите на изследването, тезата, използваните методи. Представени са 

синтезирани, но солидни работни дефиниции на редица свързани понятия. 

По-нататък в логично обвързани глави са представени основните 

теоретични аспекти на ролята на комуникациите в мрежите за политики, на 

стратегическите ПЧП, разбирани в мрежов контекст, на основания на 

доказателства процес на политиките и на същността и структурата на 
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обществената съпричастност. Общото впечатление от структурата на 

дисертационния труд на Андрей Велчев говори за изградена теоретико-

методологическа култура. 

Представеният от дисертанта автореферат отговаря на изискванията. 

 

ІІ. Обща характеристика и оценка на резултатите и приносите в 

дисертационния труд 

  

Цялостната оценка на предлагания дисертационен труд говори 

категорично за високата подготовка на дисертанта. Прилагайки както 

утвърдени, така и съвсем нови концепции (за основаното на научни 

доказателства публично управление, за обществената съпричастност като 

качество на системните отношения в дадена мрежа за политики и др.), 

Андрей Велчев ги осмисля творчески и успешно се стреми да ги приложи 

към теорията и практиката на стратегическите публично-частни 

партньорства. 

Бих конкретизирал оценките си за достойнствата на дисертацията 

в следните четири пункта. 

Първо, ориентацията към една актуална и ставаща все по-значима в 

глобален и национален контекст изследователска проблематика.  По-

доброто емпирично познаване и теоретично осмисляне на значението на 

пълноценните комуникации в процеса на политиките могат да очертаят 

насоки за решаване на редица, вече придобиващи не само хроничен, но и 

кризисен характер проблеми на българската публично управление.  

Второ, формулирането на изследователската (хипо)теза при 

добросъвестно въвеждане на теоретико-методологически ограничения. На 

базата на възприетата логическа структура дисертантът стига до поредица 

от добре аргументирани и практически значими изводи. 
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Трето, изграждането на много добре концептуализиран теоретичен 

модел на основания на научни доказателства процес на политиките и 

пригането на този модел към частния случай на изграждането на 

обществената съпричастност.  

Четвърто, приложеният подход за емпирична верификация на 

теоретичния модел чрез изследване на разнообразни случаи от практиката 

на множество публично-частни партньорства. Андрей Велчев се е справил 

много добре в това отношение, което създава предпоставки за по-

нататъшно разработване на оригинална изследователска методика, 

адаптирана към българските условия.  

 

Основни научни и научно-приложни приноси 

 

Основните научни и практико-приложни резултати от 

дисертационния труд водят до полезно увеличаване на знанията в 

предметната научна област и представляват оригинално развитие в 

даденото научно направление. Получените резултати и свързаните с тях 

приноси могат да бъдат класифицирани по следния начин:  

Създаване на новости за науката и обогатяване на съществуващи 

знания, представени от изградената цялостна конструкция за основания на 

знания и доказателства процес на политиките, същността и структурата на 

обществената съпричастност към политиките и подходите за нейното 

изследване и изграждане. 

Приложение на научните постижения в практиката,  

Първо. Систематизирани са широк спектър от предимства и 

трудности при активното изграждане на обществена съпричастност към 

политиките, в частност, при стратегическите ПЧП. Този анализ би могъл 

да бъде много полезен  - при съответно конкретизиране и емпирично 

аргментиране - в българското публично управление. 
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Второ. Разработени са насоки за практическо формиране и укрепване 

на обществената съпричастност, които могат да бъдат полезни за всички 

участници в врежите на публично-частните партньорства. 

От продължителните си лични наблюдения върху професионалната 

дейност на Андрей Велчев съм стигнал до заключението, че той активно и 

последователно се е старал да прилага тези научни и научно-приложни 

подходи, най-често борейки срещу инерцията и конюнктурата.  

Може да бъде направен изводът, че дисертационният труд и 

получените приноси са самостоятелно, авторско постижение на 

докторанта. Самооценката на приносите в автореферата е коректна. 

 

Оценка на публикациите по дисертацията  

Предлаганият дисертационен труд е подкрепен с необходимия брой 

публикации, пряко свързани с темата на дисертационния труд, като 

верифицират резултатите от научното изследване.  

  

ІІІ. Въпроси, критични бележки и препоръки  

 

Изтъкнатите по-горе положителни страни на дисертацията 

категорично доминират в общата ми оценка за нея. Имал съм и имам 

конкретни въпроси, критични бележки и препоръки, които съм обсъждал и 

ще обсъждам с Андрей Велчев като научен консултант и колега, но те, 

подчертавам, не поставят под съмнение високото ми мнение за труда.  

Бих отправил към дисертанта следния въпрос: 

Кои от очертаните теоретични и практически аспекти на модела 

на изграждане на обществена съпричастност в процеса на политиките 

са „най-лесно” и „най-трудно” приложими в български условия и 

защо?  

 

ІV. Заключение 
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Като имам предвид посочените тук научни и научно-приложни 

достойнства на дисертационния труд на кандидата, както и направените 

приноси в областта на изследването на ролята на комуникациите при 

изграждане на обществена съпричастност при стратегическите публично-

частни партньорства, убедено предлагам на уважаемото жури да присъди 

на Андрей Валентинов Велчев образователна и научна степен „доктор” по 

професионално направление 3.3. Политология (Публична администрация). 

 

Изготвил становището: 

(доц. д-р Александър Маринов) 

  

  


