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ОТНОСНО:

Дисертационния

труд

на

ас.

Александра

Данкова

Парашкевова от катедра „Администрация и управление” на факултет
„Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър” за
получаване на образователната и научна степен “доктор” по научната
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното
производство” (Административен аутсорсинг).

Познавам добре процеса на разработване на представения за защита
дисертационен труд. Съпричастен съм формулирането на постановките в него и
това ми дава основание да направя следните оценки за качеството му:

I.

Характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд е с обем 223 страници и се състои от увод (7
страници), основен текст в три глави с общо 200 страници (първа глава 60
страници, втора глава 60 страници, трета глава 80 страници), заключение (3
страници), списък с използвана литература (10 страници) и отделно четири
приложения (26 страници).
Логиката на дисертацията следва възприетата традиционна структура в
три глави, заключение, библиография и приложения. Характерно е, че след
всеки параграф се изведени обобщения и изводи, което дава възможност,
изводите по главите да бъдат достатъчно значими и в тяхната съвкупност от
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трите глави да послужат директно за формулиране на приносите на
дисертацията.
Много сполучливо, в заключението са обобщени основните аргументи,
които потвърждават научната обоснованост и практическа приложимост на
авторовата теза.
По проблемите на дисертационния труд докторантът ас. Александра
Парашкевова е публикувала самостоятелно 5 статии в различни издания, от
които три в списания и сборници от научни конференции в България (НТС –
София, УНСС и ВСУ) и две в чужбина (конференции на NISPAcee и на СанктПетербургския държавен университет, Русия). В тези публикации се
интерпретират проблеми, разработени в труда. Всички те отразяват отделни
моменти от дисертацията и по този начин преди окончателното ú оформяне и
защита са апробирани съществени части от нея. Публикационната активност на
докторанта ас. Александра Парашкевова оценявам твърде положително.
Авторефератът е композиран съгласно изискванията и отразява всички
основни части от дисертацията, с което се дава възможност да се очертаят ясно
постигнатите научни и приложни приноси и резултати.

II.

Оценка на резултатите и приносите на докторанта

II.1. Основните резултати, които докторантът постига в дисертационния
си труд са:
Предложената от ас. Александра Парашкевова дисертация на тема
„Аутсорсинг в териториалната администрация – бариери и фактори за
усъвършенстване” третира изключително актуални и интересни въпроси,
свързани с приложението на аутсорсинга в българската администрация.
Представен е завършен дисертационен труд по една сложна тема, която все още
е слабо разработена в България, въпреки потребността на практиката от
проучвания в тази област. В него се отразяват най-новите постижения в
контекста на теоретичната и практико-приложна перспектива на трансфера на
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бизнес инструментариума от бизнес сектора към публичния сектор и в частност
към органите на местната власт и тяхната администрация.
Налице са реални практически резултати от дисертационното изследване:
емпирична проверка на релевантността на бариерите и ключовите фактори за
резултатно използване на аутсорсинга; създаване и апробиране на методическа
референтна

рамка

за

приложение

на

аутсорсинга

в

териториалната

администрация.
В дисертационния труд проличава умението на автора критично да
анализира теоретичните концепции и практически подходи, да систематизира
основните идеи, да представя убедително своята теза и да разкрива
перспективите за бъдещи изследвания и практически приложения.
Емпиричната част на дисертационното изследване е планирана и
изпълнена изцяло в съответствие със съвременния теоретико-емпиричен модел
на изследване.
Особено положително е , че материалите от дисертацията се използват и
при обучението на студенти в ОКС „бакалавър” на специалности „Бизнес
администрация” и „Публична администрация” на факултет „Международна
икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър”.

II.2.

Смятам,

че

приносите

на

ас.

Александра

Парашкевова

в

дисертационния труд се отнасят до:
Първо, към теоретичните изследвания на трансфера на аутсорсинга от
бизнеса сектора към публичния сектор. Теоретично е аргументирана и идеята за
разширяване на традиционните граници на аутсорсинга в администрацията,
чрез новия публичен мениджмънт като пазарно ориентиран подход, вграждащ
елементи от корпоративното в държавното управление. На базата на критичен
анализ на опит на развитите страни са изведени предпоставките за използване
на аутсорсинга от публичната власт.
Второ, дефинирани са няколко основни подхода при организацията на
аутсорсинговите взаимоотношения у нас, базирани на световния опит, а
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именно: клъстърен подход, централизиран и децентрализиран подходи, които
са съдържателно изяснени и концептуално обосновани. В дисертационния труд
са предложени оригинални идеи за дефиниране на административноуправленските

процеси,

подходящи

за

аутсорсинг

в

териториалната

администрация.
Трето, демонстрира се собствено виждане за бариерите и ключовите
фактори за приложение на аутсорсинга от публичната власт и се прави опит да
се ранжират по степента им на релевантност на реално реализираната
аутсорсингова дейност на администрацията.
Четвърто, разработена и апробирана e методическа референтна рамка за
приложение на аутсорсинга в териториалната администрация. Откроени са
отчетливо перспективни предложения за развитие на защитаваните в
дисертационния труд теоретични и приложни идеи.
Пето,

теоретичните

и

приложните

положения,

представени

в

дисертационния труд са апробирани в публикациите, преподавателската и
практическата работа на докторанта.
Като одобрявам предложените от автора приноси на дисертационния труд
смятам, че те съответстват на наукометричните изисквания за научно-приложни
приноси (обогатяване на съществуващите знания с нови изследвани) и
приложни приноси (приложения на научните постижения в практиката).
III. Критични забележки и препоръки към дисертационния труд
Като препоръка към докторанта отправям пожеланието в бъдещата си
работа да задълбочи още практично приложните въпроси, разработвани в
настоящия труд, тъй като тяхната актуалност и значимост ще продължи да бъде
важна за развитие на това направление на административната практика. Научен
интерес за бъдещи изследвания представлява сравнителният анализ на
приложението на аутсорсинга в новоприсъединилите се страни-членки на ЕС.
Препоръчвам дисертационният труд да бъде издаден като самостоятелна
монография.
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IV. Заключение по дисертационния труд на ас. Александра
Парашкевова
Трудът притежава необходимата научна значимост и новост за една
докторска дисертация, като основните решения, методики, научни средства и
похвати за приложение на аутсорсинга в териториалната администрация, са
апробирани при проектиране на административно-управленски процеси с цел
пробно внедряване на аутсорсинга в община Аврен, област Варна.
Всичко изложено до тук ми дава основание да приема дисертационния
труд на ас. Александра Данкова Парашкевова за завършен, съгласно
изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 г. и изм. ДВ,
бр. 101 от 28.12.2010 г.) и Правилника към него.
Като научен ръководител давам висока оценка на дисертационния труд
„Аутсорсинг в териториалната администрация – бариери и фактори за
усъвършенстване” на ас. Александра Парашкевова, поради което с убеденост
предлагам на научното жури да ú бъде присъдена образователната и научна
степен „доктор” по научната специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство” (Административен аутсорсинг).

22.08.2011 г.

Научен ръководител на докторанта:

гр. Варна

(проф. д-р Павел Г. Павлов)
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