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С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. д-р. Ангелина Мирославова Марковска, ВТУ "Св.св. Кирил и 
Методий" за дисертационния труд на Красимир Николаев Игнатов на 
тема „КООПЕРАЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ КАТО ИСТОРИЧЕСКА 
ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ“, представен за придобиване 
на образователна и научна степен „доктор по политология”, в 
професионално направление 3.3. Политически науки (Публична 
администрация) 
 
 

I. Кратка характеристика на дисертационното изследване 
 
 Представената на вниманието на уважаемото научното жури 

дисертация на докторант Красимир Николаев Игнатов е сериозен и 

задълбочен научен труд с широка практико-приложна стойност, който 

фокусира изследователския интерес върху слабо разработената и често 

пъти убягваща от професионалния политологичен анализ тема за ролята, 

мястото и най-вече неизползван потенциала на кооперативите в системата 

на публичните отношения и създаването на публични политики. 

 Дисертационното изследване се състои от 282 страници активен 

текст, хармонично допълнен от библиографска справка и широк набор от 

приложения, тематично обвързани с практико-приложната добавена 

стойност на работата. Дисертацията е с класическа структура, включваща 

три проблемни глави, концептуално и логически подчинени на основната 

авторска теза, цели и задачи. 
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 Демонстрирано е отлично боравене с понятийния апарат, широки 

познания в областта на публичната администрация и стратегическия 

анализ, ерудиция при формулирането на съждения и изводи, както и 

познаване в дълбочина на процесите и етапите на кооперативното 

движение в България, неговите силни и слаби страни, с акцент върху 

механизмите и добрите международни практики за преодоляване на 

посочените дефицити. 

 Методологията, използвана от докторанта е в широк диапазон – от 

областите на социологията, публичната администрация и политологията, 

като подходът е подчертано интердисциплинарен и систематичен по 

отношение на опита на г-н Игнатов да визира управленските стилове в 

кооперациите и в частност в кооперативните организации от системата на 

Централния кооперативен съюз (ЦКС) в периода след 2003 г. 

 В увода ясно са дефинирани обекта, предмета, целите, задачите, 

основната изследователска хипотеза, както и използваните 

изследователските методи. В представената си формулировка, те са 

защитими и напълно подходящи за подобен род текст. Списъкът с 

използваната литература наброява 73 заглавия– достатъчни за написването 

на една добра и коректна в научно отношение дисертация. Източниците са 

разнообразни и авторитетни. Авторефератът е в обем от 30 стр. и 

адекватно обобщава съдържанието на дисертацията и научните приноси. 

II. Оценка на научно-приложните резултати и приноси на 
дисертационния труд 

  

 По мое скромно мнение, дисертацията на Красимир Игнатов се 
отличава със следните по-значими приносни резултати и достойнства: 

1. Посредством надлежно събрана, обобщена и анализирана емпирична 

информация е разкрит и задълбочено проучен кооперативният бизнес 

модел, като са направени конкретни препоръки с приложна стойност по 
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отношение на неговото ефективно адаптиране и в други сфери на 

публичните отношения. 

2. Добавена е висока "стойност" към разработките в българското научно-

изследователско поле по отношение на историята на кооперативното 

движение в България и неговите специфични културно-ценностни 

особености в сравнителен план – в национален и международен мащаб. 

3. Разкрити и аргументирани с инструментите на социологията и по пътя 

на емпириката, алтернативни варианти за развитие на местните общности, 

разчупвайки традиционно възприетите модели за лидерство, както и за 

правене и прилагане на публични политики. В този смисъл, 

дисертационното изследване изпълнява и новаторска, бих казала уникална 

роля, като стимулира креативното и иновативно осмисляне на 

кооперативния модел във всяка сфера от обществените отношения. 

4. Приносен момент намирам и в прочита, който докторантът прави на 

темата за ролята и мястото на кооперативите в системата на публичните 

отношения от гледна точка на културно-ценностния анализ, който рядко 

бива екстраполиран. Смятам и възприемам този избор на докторанта като 

още една крачка напред към популяризирането на културно-ценностния 

подход в българската политологическа наука.  

5. Събраният и коректно структуриран богат емпиричен материал може да 

бъде използван като отправна точка при изграждането на работещи и 

ефективни алтернативни модели на публично-частни партньорства, както и 

като канава за културна и организационна промяна. 

 

III. Критични бележки и препоръки 

 Нямам формално основание за отправяне на критични бележки към 

рецензирания дисертационен труд, защото те биха били резултат на мои 

анализи и мнение по разглежданите проблеми. 
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Бих си позволила да отправя една препоръка към докторанта, свързана с 

опцията да помисли за публикуване на дисертационното изследване като 

монография. Смятам, че във вида, в който е представен би могъл да бъде 

успешно използван и като учебен ресурс. 

 
IV. Заключение 
 
 Дисертацията „КООПЕРАЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА 

ПУБЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ КАТО 

ИСТОРИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ“ съдържа 

изследователски приноси със значима научна, методологична и 

практическа стойност и съответства напълно на изискванията за 

присъждане на научната степен „доктор" по Политология. 

V. Оценка на дисертационния труд 
  

 Давам положителна оценка и препоръчвам на уважаемото жури да 

присъди на г-н Красимир Николаев Игнатов образователната и научна 

степен „доктор по политология” в професионално направление 3.3. 

Политически науки (Публична администрация) 

 

 

05.01.2021 г.        ................................... 
                                /Доц. д-р Ангелина Марковска/ 

 


