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за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”,  научна 
специалност – 05.02.24 “Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (социално-културната сфера) 

Тема на дисертационния труд : Публично-частно партньорство като 
метод за предоставяне на качествени публични услуги 

 

Актуалност и значимост на темата и разработката 

 Темата безспорно е нова и предизвикателна за българската 

научна, теоретическа и практическа сфера. Изследването на публично-

частното партньорство, в светлината на нарастващите очаквания за 

ефективна работа по предоставянето на качествени публични услуги е 

съвременна и улавяща „пулса“ на управленските предизвикателства.   

Авторът умело и с професионални аргументи защитава тезата, че ,  

публично-частното партньорство е един успешен метод/инструмент/, 

при който се осъществява осигуряването на необходимото финансиране 

и прехвърляне на риска върху частния партньор при предоставянето на 

качествени публични услуги, но „съдържа“ и „тесни“ места, които 

носят своите рискове. Там, където частният сектор няма полза или 

интерес, се открива възможност някои функции/дейности да бъдат 

поети от т. нар. граждански сектор – НПО, фондации и др. нестопански 

организации. 



 Разглежданата проблематиката придобива актуалност и се  

определя от необходимостта да се проследи, систематизира и анализира  

сложната  съвкупност от фактори, които обуславят качественото 

осигуряване на публични услуги в България.  В този контекст подобно 

изследване покрива особено чувствителна материя от публичния 

мениджмънт и адекватно се вписва в общата визия на съвременната теория 

за професионално управление в публичния сектор, базирано на 

компетентностни рамки. Изследователският проблем на дисертационния 

труд е продиктуван от желанието за изясняване на факторите водещи до 

предоставянето на качествени публични услуги на населението 

посредством използването на възможностите и капацитета на частния 

сектор и в частност прилагането на публично-частното партньорство. 

Структура и съдържание. 

Структурата е оформена в класически вариант за научна разработка 

от подобен вид - увод, три глави, девет параграфа, заключение, 

библиографски списък /61 източника/, приложение. В текста се съдържат 

34 таблици, справка за приносите. Общия обем на разработката е 207 

страници.  

Структурата на дисертационния материал е добре балансирана и 

спомага за ефективното представяне на проблематиката. На добро равнище 

e разгръщането на тезата в отделните части на дисертационния труд, което 

спомага за доброто и лесно възприемане на материала. 

В съдържателен аспект разработката се отличава с изчерпателност, 

прецизност и пълнота на изложението. Коректно са използвани  

цитиранията и позоваванията, графичното оформление е на високо 

професионално ниво.  



В първа глава се прави задълбчен анализ на теоретико-методологическите 

аспекти на изследваната проблематика.  

Втора глава изследва механизмите  за реализация на ПЧП модели в 

Европа  и представяне на  добри практики. 

 В третата глава се извежда приложимостта на ПЧП за осигуряване на 

качествени публични услуги, като се анализират практики и развитие на 

ПЧП в България, функционалното и организационно усъвършенстване на 

ПЧП, както и концептуална визия за усъвършенстване на ПЧП като метод 

за осигуряване на качествени публични услуги. 

 Дисертационния труд е написан на ясен език, макар и в него да се 

извеждат редица специфични и нови постановки и термини. Може да се 

обобщи, че в дисертационния труд се показват редица достойнства и 

материалът може да се приеме спокойно за първа крачка в една сериозна 

бъдеща научна работа. 

Научен инструментариум, използван при разработването на 

дисертационния труд. 

 Инструментариумът, използван при разработката на дисертацията е 

на високо равнище. С лекота се борави със специфичната терминология в 

сферата на предоставянето на публични услуги и  публично-частното 

партньорство. 

 Допълнително достойнство на разработката са и изключително 

новите и актуални теоретични насоки, които докторантът е представил, 

аргументирал е лични виждания, разгърнал е поредица от интересни идеи. 

Общо описание на представените материали 



Като неразделна част от придобиването на образователната и научна 

степен „Доктор”, докторантът е представил три публикации по 

проблематиката на дисертационния труд.   

Обща характеристика на дейността на кандидата.  

 От автобиографичните данни става ясно, че Александър Бойков има  

както сериозни обществени ангажименти, така и добро кариерно развитие. 

Това ми дава основание да съм обективна в преценката си за интереса и 

желанието на докторанта да се развива както в областта на публичното 

управление, така и в сферата на научната работа. 

Приносни моменти 

           В дисертационния труд са аргументирани, защитени и подчертани 

редица приносни моменти. Напълно подкрепям посочените на стр. 206  

приносни моменти. 

Препоръки и забележки към разработката 

- За по голяма прецизност би могло приносните моменти да се 

разделят съгласно традиционния за подобен вид разработки начин 

– на такива с теоретико-приложен и практико-приложен характер; 

- Освен с  изводи , завършването на всяка глава би следвало да 

акцентира по категорично на приносните моменти, до които 

авторът достига. Така от една страна се създава завършеност на 

текста, и от друга страна се прави адекватен преход към 

следващите глави и части на текста. 

Заключение 

 Като се базирам на разработеният дисертационен труд, общата 

научна и творческа дейност на докторанта, която отговаря напълно на 



критериите и изискванията за присъждането на  образователната и научна 

степен „Доктор” по научната специалност 05.02.24 „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство(социално-

културната сфера)”, предлагам на уважаемите членове на научното жури 

да гласуват за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”  

на Александър Тодоров Бойков. 

 

25.05.2015 год.                                    /п./ 

                                                            (Доц.д-р Т.К.Хроми-Жигалова) 

 

 


