СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Албена Георгиева Танева,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
ФФ, катедра „Публична администрация“

Относно:

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен
„доктор“ по научно направление 3.3 „Политически науки (Публична
администрация) в специалност „Публична администрация“ в Софийския
университет

Автор на дисертационния труд е Красимир Николаев Игнатов, докторант в
задочна форма на обучение.
Тема на дисертационния труд: “Кооперациите в системата на публичните
отношения. Българският опит като историческа традиция и
съвременни практики.”
Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по
защита на дисертационния труд съгласно Заповед № Заповед № РД 38-589/08.12.2020
г. на Ректора на Софийски Университет “Св. Климент Охридски – проф. дфн
Анастас Герджиков.

1. Информация за дисертанта
Докторантът Красимир Игнатов се обучава по докторска програма към катедра
„Публична администрация“ във Философски факултет на Софийския университет
по научна специалност 3.3 съгласно Заповед на ректора на СУ № РД201120/15.07.2014 г.

Настоящото становище изготвям в качеството си на научен

ръководител на докторантурата на Красимир Игнатов и член на научното жури.
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Неговият образователен и професионален път е тясно свързан с темата на
дисертацията. Бакалавърската му степен е по „Икономика на търговията“ от УНСС.
Той има две магистърски степени – по „Финанси“ от УНСС и по „Публичен
мениджмънт и политики“ на катедра „Публична администрация“ на Софийския
университет. Професионалната му кариера е изцяло свързана с управлението на
кооперативния начин на бизнес в Централния кооперативен съюз. Смятам, че тези
обстоятелства са повлияли в избора на тема и профил на докторската дисертация,
която търси пресечната точка между бизнес компетентност, мениджърски знания и
принос към публичната среда. Работата по осъществяване на този проект премина в
творчески диалог, усърдие в изучаване на специализирана литература, целенасоченост
в изследването и активно търсене на резултат.
2. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Дисертацията е в общ обем от 305 страници, от които 292 представляват основното
изложение, а 13 съдържат приложения и библиография. Цитирани са над 100
източника на български и английски език, нормативни документи и електронни
издания. Структурата на изложението следва класическият подход на представяне в
три глави, увод и заключение, където първата глава представя интердисциплинарна
теоретична основа на изследването; втората глава проследява статуса на обекта на
наблюдение – кооперациите - като начин на бизнес исторически и в съвременността; а
трета глава запознава с резултатите от докторантското проучване с оглед анализ и
изводи по темата на дисертационния труд. Самата тема е избрана както поради
важността й за изследователското научно поле, така и поради професионалния опит на
докторанта. Поставянето й във фокуса на дисертационния труд е само по себе си
приносно за обогатяване на тематичния обхват на изследванията в сферата на
социалните науки, както и чрез приложния ефект на нейните резултати.
Основната теза за потенциала на кооперациите като възможен икономически
бизнес модел в контекста на актуалната ситуация обвързва нивото на анализ в научноприложната сфера на търсените резултати. Теоретичната рамка на анализа,
представена в първа глава е умело последвана в търсенето на изводи за развитието на
кооперативния сектор не само за негова собствена полза, а чрез него за принос към
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развитие на социалната среда. Именно този фокус на текста представлява особената
оригиналност на подхода, който постига ново знание с оглед развитието на публичната
среда на основата на прецизен анализ на една бизнес концепция и нейното място и
значение в прехода от стагнация към модел на участие.
Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
Направените изводи са приложими спрямо обхвата на дейност на Централния
кооперативен съюз като обем и

видове дейности, регионално значение и

международно участие. Изследователският подход е обоснован и направените изводи
следват логично от възприетата методология на анализа. Потърсени са добри
практики, приложими към специфичните условия на местната среда. Набелязаните
цели и задачи пред дисертационното изследване са постигнати.
Оценка на научните и научно-приложни приноси
Заявените научни приноси са обособени в пет категории и са валидни резултати
от дисертационното изследване и анализ. Заслужава да се отбележат по-специално два
от тях. Първият следва от приложението на специфичната концепция за лидерството
спрямо конкретните обстоятелства в кооперативния бизнес модел, с което се откроява
конкретна перспектива за разширяване на обхвата в неговите дейности (научноприложен принос). Вторият се отнася до системния прочит на кооперативния бизнес
модел в диахронен и синхронен план и обозначаването му като перспективен бизнес
модел с потенциал за постигане не само на собствено бизнес резултати, но и със
значение за развитие на публичната среда. Приложимостта на това ново знание в
дисертационното изследване може да се проектира спрямо региони с изоставащи
резултати, така и спрямо категории лица в началото на своите бизнес проекти.

3. Оценка на публикациите по дисертацията
Представени са две публикации по темата на дисертацията, които демонстрират
последователния интерес на докторанта към предмета на неговото изследване и
умение да разгледа конкретни проблеми в рамката на кооперативния бизнес модел.
Статиите са публикувани доклади от участия в научни конференции.
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4. Оценка на автореферата
Авторефератът е представил точно съдържанието на дисертацията в нейния общ
смисъл и изводи, както и изложението на всяка от главите. В него са обосновани
основните приноси на дисертационния труд.
5. Критични бележки, препоръки и въпроси
Дисертационният труд премина през множество етапи на редакция въз основа на
отправени към него бележки. В качеството си на научен ръководител мога да посоча,
че Красимир Игнатов е отразил коректно и задълбочено както моите препоръки в
процеса на работа по текста, така също и отправените бележки и съображения при
неговата вътрешната защита пред катедрения съвет.
6. Заключение
Представените от докторанта Красимир Игнатов дисертационен труд, автореферат,
публикации и участия в научни форуми дават основание за положителна оценка и
констатация, че те отговарят на изискванията за присъждане на образователната и
научна степен ДОКТОР по научното направление 3.3 Политически науки (Публична
администрация). Ще гласувам за присъждане на образователната и научна степен
„Доктор“ на Красимир Игнатов.

9.02.2021 г.
София

Подпис:
доц. д-р Албена Танева

4

