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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 

  

С Т А Н О В И Щ Е 

 

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“ при ФФ, на 

Софийския университет 

Автор на дисертационния труд е Емануел Бебекидис, докторант в редовна форма на 

обучение. 

Тема на дисертационния труд: Общественото здраве, националната здравна 

система в Гърция по време на икономическата криза и 

удовлетворение на гражданите от предоставяните услуги 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по 

защита на дисертационния труд съгласно Заповед РД № 38-231/14.05.2021 на ректора 

на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

Докторантът Емануел Бебекидис се обучава по докторска програма на 

катедрата по „Публична администрация“ във Философски факултет на Софийския 

университет по професионално направление 3.3 (Публична администрация) съгласно 

Заповед на ректора на СУ РД 20-348/27.01.2017  Обучението е проведено в редовна 

форма от 2017 г. и предвидено завършване през 2021г. Научен ръководител е доц. д-р 

Албена Танева. 
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Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представената дисертация е в общ обем от 210 страници, от които основното 

изложение е 187 страници, 53 от които представят детайлно емпиричните резултати от 

собственото проучване и 21 страници за библиография на цитираните 236 източника 

на гръцки и английски език, нормативни документи и електронни издания. 

Структурата на изложението следва класическият подход на представяне в три глави, 

увод и заключение, балансирано разгърнати като обем и логика на анализа.  

Темата на дисертацията е актуална в своето практическо и теоретично значение, 

изследващо аспекти на политиките в сферата на здравеопазването и по-специално в 

организацията на болничната помощ в условията на икономическа криза. Анализът е 

разгърнат по линията на концепцията за справедливостта и удовлетворението в 

категориите на управленската теория и по-специално тази за лидерството. Направен е 

систематичен преглед на интерпретациите и употребата на понятията за справедливост 

и удовлетворение спрямо предмета на изследването, а именно качеството на 

болничните грижи като функция от управленския подход в дадено болнично заведение 

спрямо общата картина на системата за здравеопазване.  

 

Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

В качеството си на научен ръководител в работата по дисертацията на Емануел 

Бебекидис трябва да откроя неговата висока мотивация за работа по избраната тема, 

желание и умение да напредва в концептуализирането, да възприема критичните 

бележки и да съумява да ги интегрира във вече изградената конструкция на текста. 

Първоначалният импулс за дисертационния проект, а именно състоянието на различни 

аспекти от здравната система на Гърция, зададен преди всичко от състоянието на 

въпроса в реалността се съхрани, но беше поставен във фокуса на ясна 

методологическа рамка и осмислен през призмата на ключови за сферата на 

публичното управление концепции. По този начин Емануел Бебекидис успя да 

постигне синтез между първоначалните си впечатления от начина на функциониране 

на здравната система на Гърция със селектирани и анализирани данни от направени 

проучвания, добре проучени от него във връзка със собственото дисертационно 

изследване. На тази основа той положи относително по-ограниченото в обхвата си 
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собствено проучване на сегмент от гръцката система за болнична помощ в системна 

връзка със заключения за политиките в сферата на здравеопазването. Цялостният 

анализ в дисертацията е системно равнен по две значими за предмета на изследването 

концепции, а именно тази за справедливостта и за удовлетворението като основни 

категории на анализа. Резултатите са осмислени в контекста на класически и модерни 

анализи на тази проблематика в рамките на валидно за дисертационното изследване 

ограничение в обхвата на неговите предмет и обект. Постигнатите резултати имат ясно 

изразен приносен характер както за теорията, така и за практиките в сферата на 

здравеопазването и по-специално организацията на болничната помощ. 

 

Оценка на научните и научно-приложни приноси и на публикациите по 

дисертацията 

Заявените научни приноси могат да бъдат приети и са адекватни на нивото на 

анализа. Представени са три публикации по темата на дисертацията, които 

демонстрират последователния интерес на докторанта към предмета на неговото 

изследване и умение да разгледа конкретни проблеми, произтичащи от практиката в 

рамките на категориите на публичното управление в сферата на здравните грижи. Те 

са статии въз основа на участие в три международни научни конференции. Всички 

публикации са в темата на научното поле на дисертацията. Те отразяват значими 

резултати от неговата работа и покриват изискванията за успешно приключване на 

процедурата.  

 

Оценка на автореферата 

Авторефератът представя 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.  

 

Заключение: 

Представените от докторант Емануел Бебекидис дисертационен труд, 

автореферат, публикации и участия в научни форуми дават основание за положителна 

оценка и констатация, че те отговарят на изискванията за присъждане на 
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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 Емануел Бебекидис. 

 

28 юни 2021 

София      Подпис: ……………………… 

        


