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Предмет на анализ на представения труд е съдържанието, технологията и целта 

на процеса на комуникациите при ПЧП. Актуалността на разработката се определя от 

нейната комплексност и от отсъствието на анализи в тази област у нас.  

Дисертационният труд е в обем от 230 страници, заедно със списъка на 

използвана научна литература (общо 155 заглавия) и интернет източници (общо 45).  

Комплексността при разработката на формулираната тема е свързана с фокуса на 

изследване, който пречупва знанията в сферата на  политическата комуникация, 

правилата на корпоративния PR, изследванията на управлението на вътрешната 

комуникация през специфичните канали на ПЧП и правилата за преговаряне между 

хора и институции.  Сферата е толкова многоаспектна и трудна за изследване, че може 

да бъде определена като истинско предизвикателство пред дисертанта и неговия 

ръководител.  Затрудненият достъп до конкретни случаи от българската практика 

обяснява отсъствието на анализ у нас. Представеният труд е начало на откриването на 

проблема за ефективната комуникация при ПЧП и неговото проучване през призмата 

на българската специфика.    



Авторът е организирал текста в три глави, проследяващи последователно 

теоретичните постановки и работните дефиниции, отбелязал е основният подход в 

комуникациите на публични политики, а именно – основания на научни доказателства 

процес на политики и завършва с конкретните измерения на обществената 

съпричастност и техники за нейното постигане, като цел на комуникационната задача.  

Културата на подхода за това по своята същност управление на публичността на 

твърде невралгична зона за общественото мнение в България, отнасящо се до смисъла 

на ПЧП, се подчертава от формулираната основна теза на дисертационния труд, а 

именно: Всяко съвременно стратегическо начинание и стратегическите ПЧП 

предполагат споделена отговорност и съучастие при целеполагането, провеждането и 

оценката на политиките. Култура, която не е споделена от реализаторите на управление 

на различни нива у нас. Идеята на споделената отговорност е отразена точно в първата 

глава, където понятието „мрежи за политики“ насочва към необходимостта от 

взаимодействия между множество организации или общности в името на ефективната 

комуникация и формирането на позитивни обществени нагласи.  В първа глава умело 

се съчетава теорията и разбирането за стратегическа комуникация и изграждане на 

обществена съпричастност и основните форми на комуникация на ПЧП, като 

последните се отличават с висока степен на конкретика. Без да се отбелязва като 

недостатък теорията може да се обогати с основните правила за формиране на 

общественото мнение като една от целите на комуникационния процес. 

Втората глава на дисертацията обхваща проблема за комуникацията на 

публичните политики чрез научните доказателства, отнасящи се до различните 

политики. Това е специфичен подход, развиван и прилаган конкретно за случаи като 

ПЧП. Значението на отбелязания подход се свързва с прилагането му за взимане на 

информирани решения. Точно са отбелязани проблемите, свързани със сложната 

природа на отношението „научни доказателства-управленски решения-комуникации 

при ПЧП.“, което създава и затрудненията при прилагане на отбелязания подход. 

Третата глава е посветена на комуникационните програми при стратегическите 

ПЧП в рамките на целта за постигане на обществена съпричастност. Тук в основата са 

понятия като „обществено мнение“, „убеждения“, влияние на медиите през „дневен 

ред“ и „рамкиране“ на  формирането на публичното послание. За сметка на изброените 

аспекти на проблема, авторът акцентира върху обществената съпричастност като по 



този начин допълва традиционния подход при разглеждане на темата и разписва всички 

конкретни стъпки по разработването на стратегическа комуникационна програма. 

Съответно са приложени анализ на конкретни чужди казуси. Не може да не се изкаже 

съжаление за отсъствието на случай от българската практика, за да се илюстрира 

спецификата на процеса.  

Независимо от направените бележки, качествата на дисертацията на Андрей 

Велчев са отличителни. Нова, неразработвана у нас проблематика, по своята същност 

сериозен систематичен теоретичен опит за изследване на процеса на политиките. За 

първи път се анализира и подхода на основания на доказателства процес на публичните 

политики. Авторът изгражда подход и модел на комуникационна програма за 

изграждане на обществена съпричастност.  

Дисертантът представя три публикации от темата на дисертацията и 

автореферат, който отговаря напълно на изискванията за неговото структуриране. 

На основание на доказаните качества за извършване на анализ – 

последователност, структурираност, задълбоченост, съчетаване на теоретично и 

приложно знание, считам, че трудът изпълнява изискванията за присъждане на 

научната и образователна степен „доктор“ и прилагам на уважаемото жури да я 

присъди на Андрей Велчев. 
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