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Относно дисертационен труд на тема : Приложение на бюрократичната теория
за анализ на организационната структура и управлението на бизнес проекти
за получаване на образователна и научна степен „доктор” в професионално
направление 3.8. „ Икономика и управление по отрасли“.
Автор на дисертационния труд: Стефан Желязков Радев , Стопански факултет,
СУ „ Св. Кл. Охридски“.
.
Основание за представяне на становището: участие в състава на научно жури по
защита на дисертационния труд, съгласно Заповед РД 38-406/02.09.2020 г. на
Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” и Протокол №10/23.07.2020 г. от заседание
на ФС на Стопански факултет.

Предложеният дисертационен труд е структуриран в три глави, увод, изводи
и библиографска справка. Текстът е изложен на 194 страници и съдържа 26
таблици и 87 фигури.
Съдържателно дисертационният труд включва:
 Теория на управлението на проекти;
 Бюрокрация, транзакционни разходи и агентски отношения –
проектното управление в контекста на новата институционална
икономика
 Разработване и прилагане на модел за изследване на бюрократичните
измерения на проектните организации.
Докторантът разглежда една хипотеза и четири задачи.

Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем.
Темата за анализ на организационната структура и управлението на
бизнес проекти в контекста на бюрократичната теория е актуална, и значима,
поради видимата тенденцията към преминаване към проектно ориентиран
модел на работа. Установено е че, близо 1/3 от всички икономически
дейности в развитите икономики се извършват чрез проектна работа.
Проектната организация е доминантна за структуриране на работата в
повечето организации.
Организациите все по- често възприемат стандартизирани практики,
прилагащи проектния подход при управлението, като не са изключени случаи
на променен или адаптиран подход подходът към конкретен проект.
В рамките на представения дисертационен труд дисертантът приема
проектът като временна организация. Подобно разбиране позволява да се
допусне, че стандартите и методологиите за управление могат да играят
структуроопределяща роля за всяка проектна субструктура или подчинена
организация.
Поради значителния фокус на стандартите и методологиите върху
стандартизирани, регламентирани правила в изследването се поставя акцент
върху прилагане на теорията на бюрокрацията, формулирана от Макс Вебер.
На база на това е разработен модифициран изследователски модел,
приложим за проектите, управлявани с помощта на стандартизирани
практики за управление на проекти.
В рамките на изследването се прилага модифициран изследователски
модел за анализ на проекти, базиран на модела за организационен анализ
чрез бюрократичните измерения, създаден от изследователския колектив на
Бирмингамския колеж за напреднали технологии, като за модифициране на
последният са ползвани и елементи от водещи стандарти и методологии за
управление на проекти.
Основните използвани методи на изследване са математически и
статистически методи (статистически анализ, корелации и др), метод на
сравнителния анализ. Докторантът е обосновал добре значимостта и
актуалността на проблема.
Първата глава разглежда теорията за управление на проекти и
различните школи в нея, като са проучени и анализирани голям брой
литературни източници (238) . Представени са различни теоретични подходи
и в определени случаи има ясно изразено становище на дисертанта.

Анализирани да връзките между школите, като поради идентичност на
определени елементи във всяка от тях общата им логика, дисертантът
допуска възприемането им като единна система.
Класифицирани са рамката
на нивата и типовете проектни
проучвания, в контекста на разгледаните школи.
Дисертантът извежда твърдението, че теорията на бюрократичните
измерения на организациите може да бъде прилагана при изучаване на
процесите за проектното управление.
Втора глава разглежда приложението на бюрократичната теория в
структурния организационен анализ с фокус върху модела на Aston Group за
изследване на бюрократичните измерения на организациите. Анализирани са 24
водещи стандартизирани практики за управление на проекти,и е предложен
адаптиран модел за целите на изследването на проектни организации. Дискутирани
са и възможностите за анализ на проектите и проектното управление в контекста на
новата институционална икономика и по-конкретно – в контекста на агентския
модел и транзакционните разходи.
Коректно са разгледани характеристики, или измерения, които определят
дадена бюрокрация, като дисертантът приема ,че нормативният характер на
Веберовата бюрокрация съответства на нормативния характер на методологиите за
управление на проекти.
На базата на икономически анализ на проектните организации анализ и
дефиниране на измерения за модела на изследване на структурата на
бюрократичните организационни измерения в проектните подорганизации,
моделът на Aston Group е модифициран като модел за изследване на
бюрократичните измерения в проектната организация.
Глава трета представя резултатите от изследването, извършено чрез анкета
„Измерения на проектната бюрокрация“. Описани са изследователският подход,
обхватът на проучването, синтезирането и интерпретацията на получените
резултати.
Извадката е сравнително малка, поради недостатъчната активност от страна
на респондентите. Част от информацията е допълвана чрез телефонни интервюта,
но това не е ясно подчертано в работата., поради което се създава впечатление, че
данните са в известна степен недостатъчни за статистически анализи.
Интервенирани са респоденти, представители на различни бизнес
направления. Методологически анкетата е коректна и консултирана с водещи

експерти Направено е предварително пилотно проучване за апробирането й, както
и сравнителен анализ подобни изследвания.
За установяване на такъв тип разлики е извършен дисперсионен анализ и
непараметричният му еквивалент – тест на Крускал-Уолис. Изследването се
допълва от Анова модела. Демонстрирана е статистическата връзка между успеха
на проекта и бюрократичната структура, като резултат от дисперсионен анализ.

Приноси на дисертационния труд.
Изведени са пет приноса на дисертационния труд.
- Проведеното изследване е сред първите проучвания на бюрократичната
структура на проектите, разглеждани като организации, базирано на
изследователския модел на Aston Group. Моделът е избран, тъй като използва
бюрократичната теория по начин, позволяващ изследване на широк кръг
организации.
- Проведеното изследване представлява и приложение на бюрокрацията и
организационната теория към проектното управление.
- Адаптиран изследователски модел, който дава възможност за бъдещи
изследвания с цел проверка на резултатите, получени в рамките на представеното
изследване.
- Обогатяване на аргументите в подкрепа на прилагането на
структуралисткия подход както в изследването, така и в създаването на
инструменти за по-добро управление на проектите
- Идентифициране на връзки между успеха на проекта и прилагания подход
за управление, което допълва резултатите на други изследвания, разкрили същата
зависимост.
5.
Оценка на публикациите по дисертационния труд
Дисертантът представя четири публикации по темата на предложения
дисертационен труд. Две от тях са доклади на конференции, а останалите две –
статии в реферирани научни списания, като една от статиите е в съавторство.
Четирите публикации са на английски език. Като обем и качество те съответстват
на изискванията за получаване на ОНС „доктор“.
6.
Оценка на приложения Автореферат
Авторефератът съдържа основните резултати от дисертационния труд. Той е
разработен в съответствие с изискванията. В съдържателно и структурно

отношение той съответства на дисертационния труд. Справката за приносите е
коректно направена, а приносите са откроени.
Заключение
Авторът на дисертационния труд е направил много задълбочен анализ
на приложение на бюрократичната теория за анализ на организационната структура
и управлението на бизнес проекти .
Дисертационният труд напълно отговаря на Закона за развитие на
академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане в
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Всичко това ми дава основание да
препоръчам на почитаемите членове на Научното жури да присъдят на докторанта
Стефан Желязков Радев , образователната и научна степен „Доктор“.
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Приложение 1.
Детайлната структура на дисертацията

УВОД
1. Актуалност на проблема
2. Цел, предмет и обект на изследването
3. Хипотези и изследователски въпроси
4. Задачи
5. Методологическа рамка и източници на данни
6. Работни понятия
7. Ограничения на изследването
ГЛАВА ПЪРВА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
1. Съвременни теории и практика за инвестиране с цел социално въздействие
2. Съвременните теории, изследващи планирането и анализа на ефектите и
въздействието на инвестиции
2.1 Теория на промяната
2.2 Оценка базирана на теория на промяната
2.3 Теория на оценката на въздействието
2.4 Мултиметодологичен подход
2.5 Анализ на целите на проектите/интервенциите
2.6 Контрафактуални оценки на въздействието
2.7 Анализ на приноса
2.8 Оценка на брутните и нетни ефекти от операциите
2.9 Икономическа оценка/оценка разходи-ползи
2.10 Преглед на логически модели
2.11 Статистическо моделиране - Регресионен и корелационен анализ
2.12 Структурни индикатори за мониторинг на образователните и обучителните
системи в Европа 2015 г.
ГЛАВА ВТОРА: МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНИТЕ СОЦИАЛНИ ЕФЕКТИ
1. Преглед и анализ на моделите на финансиране и инвестиции в институциите на
висше образование и техните социални ефекти
2. Социална ефекти на инвестициите във висше образование
2.1 Инвестициите за висше образование – задаване на приоритети
2.2 Инвестициите във висше образование като фактор за преодоляване на
неравенствата, равен шанс и равни възможности и противодействие на бедността

2.3 Инвестициите за висше образование като фактор за икономически растеж
2.4 Инвестициите във висше образование като ключов елемент в посрещане
нуждите на пазара на труда
2.5. Инвестициите във висше образование като инвестиции в човешки капитал
2.6 Инвестициите във висше образование като фактор за демократизиране и
социална интеграция
ГЛАВА ТРЕТА: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪВ
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ У НАС – ЕМПИРИЧЕН МОДЕЛ НА ОЦЕНКАТА
1. Общ подход на оценката
2. Описание на моделите за оценка и тяхното приложение
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
1. Изводи по отношение на направеното изследване
2. Принос на дисертационния труд и препоръки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Контекст на анализа и тенденции за финансирането на системата на висше
образование в България

