РЕЦЕНЗИЯ
на дисертационния труд за образователната и научна степен „доктор”
по научната специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство”
на Жан Василев Виденов
на тема „Предизвикателства и възможности за оптимизиране
на проектни разработки по грантови схеми”
Рецензент: акад. Иван Петков Попчев
Със заповед № 2999 / 31.10.2013 г. на Ректора на Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър” проф. д.пс.н. Галя Герчева, на основание на чл. 2, ал. 2 от Закона за
развитие на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ,
чл. 2 от Наредба № 12 за придобиване на образователна и научна степен „доктор” и научна
степен „доктор на науките” във ВСУ „Черноризец Храбър”, съм назначен за член на научно
жури за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен
„доктор” на Жан Василев Виденов по професионално направление 3.7. „Администрация и
управление”, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното
производство”.
Като член на научното жури съм получил:
1. Заповед № 2999 / 31.10.2013 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” проф.
д.пс.н. Галя Герчева.
2. Дисертация.
3. Автореферат.
4. Ксероксни копия на публикации по дисертационния труд.
5. Творческа автобиография.
При оценката на дисертационния труд определящи са изискванията на Закона за
развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане
на ЗРАСРБ, чл. 2 от Наредба № 12 на ВСУ „Черноризец Храбър”. Поради това ще бъдат
точно предадени следните текстове:
1. Съгласно чл. 6 (3) от ЗРАСРБ "дисертационният труд трябва да съдържа научни
или научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в
науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава
задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за
самостоятелни научни изследвания".
2. Според чл. 27 (2) от ППЗ дисертационният труд трябва да се представи във вид и
обем, съответстващи на специфичните изисквания на първичното звено.
Дисертационният труд трябва да съдържа: заглавна страница; съдържание; увод;
изложение; заключение – резюме на получените резултати с декларация за
оригиналност; библиография.
Дисертационният труд е разработен в обем от 274 стр. текст под научното ръководство
на проф. д-р Георги Мишев и включва увод, три глави, заключение, библиография и шест
приложения.
На стр. 8 е формулирана целта: "да се предложи и верифицира оптимизационен
модел за минимизиране на планираните (при условия максимално близки до типичните
СГП у нас) разходи на собствени ресурси и лимитиране на риска, който да е приложим
при разработването на частни проекти с идеална цел по различни видове СГП".
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Предложени са и следните три задачи:
1. Да се идентифицират предизвикателства, възможности и проблеми при решаването
на оптимизационните казуси, които възникват при разработването на частни
проекти с идеална цел по различни грантови схеми.
2. Да се предложи набор експертно-аналитични методи за квантифициране на
взаимовръзките на показателите за качество и за успех на проекта и за разпределяне
на оптимизационния резерв между „базовите рамки”, свързани с основните
„фактори на проектния успех”.
3. Да се предложи модел за оптимизиране на проектното предложение по СГП,
базиран на общите постулати в Стратегията на максимина, както и на инструментариум за неговото прилагане.
Определени са ограниченията, методологията и инструментариума на изследването и
терминологията според ISO 21500 и PMBOK на PMI и ANSI.
Като се следват формулираната цел и задачи, в дисертационния труд последователно са
изложени:
• Увод (5-9);
• Теоретико-методологически въпроси на проектното иницииране и планиране
(Първа глава, 10-73);
• Идентифициране на връзките между критериите за качество и факторите на
проектния успех (Втора глава, 74-133);
• Оптимизиране на проектните разработки (Трета глава, 134-184);
○
Заключение (186-189);
○
Библиография (190-202);
○
Приложения (203-274).
Библиографията включва общо 175 заглавия на български и английски езици и доказва
както актуалността на дискутираната тематика, така и осведомеността и компетентността на
дисертанта.
Приносите в дисертационния труд могат накратко да се систематизират така:
1. Предложен е инструментариум и експертно-аналитични методи за квантифициране
на връзките между показателите за качество и факторите за успех на проекта и за
разпределяне на „оптимизационния резерв”:
2. Предложен е шестстъпков оптимизационен модел по метода на максимина и
обвързващ императивните, частично фиксираните и променливите параметри в
проекта.
3. За целите на верифицирането на модела е даден „експеримент” с участието на осем
външни експерти за две разработки с нестопанска цел от 2012 г. на ЕКИУ –
Пловдив. Експериментът показва добро съотношение между показателите, някои
експертни неудачи и резерви за усъвършенстване.
Публикациите по дисертационния труд са шест и те могат да се подредят според
номерата в автореферата така:
○
2 публикации са в Научни трудове на Европейския колеж по икономика и
управление (№№ 1 и 2);
○
1 труд е електронно пособие за самоподготовка (№ 3);
○
1 труд е учебно помагало (№ 4);
○
2 труда са учебни помагала за самоподготовка (№№ 5 и 6);
Пет труда са самостоятелни (№№ 1, 2, 3, 5 и 6), а един труд е в съавторство (№ 4).
Всички трудове са на български език. Една публикация е под печат (№ 1).
Няма забелязани цитирания.
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Съществен практико-приложен принос на резултатите в дисертационния труд е, че
те са публикувани в три учебни пособия, които са полезни както за студенти, така и за
съответните бенефициенти – автори на проекти предложения.
В предварителната рецензия от 09.10.2013 г. бяха направените определени критични
бележки, с които е съобразен рецензираният окончателен текст на дисертацията, по който има
следните бележки:
1. Има несъответствие с приетата у нас терминология. Например: „равновесие по Неш”, а не
„равновесие на Наш” (стр. 89), „оптимум по Парето”, а не „оптимум на Парето” (стр. 90);
„метод на максимина”, а не „стратегия на максимина” (стр. 91), и др.
2. В дисертационния труд липсват:
○ списък на публикациите на докторанта, свързани с дисертационния труд, както и
○ списък на проектите, с които имат отношение резултатите в дисертацията.
3. На заглавните страници на дисертацията и автореферата не е написано професионалното
направление 3.7. „Администрация и управление”, а вместо докторска програма е написана
научна специалност.
Авторефератът е в обем от 32 страници и отговаря на изискванията, но би било подобре, ако се включат в него таблици и графики, което може да бъде направено по време на
защитата.
Въпроси по дисертационния труд
1. Може ли предложеният оптимизационен модел да се сравни с други аналогични решения?
2. Какво трябва да следва от редицата „идеи за понататъшно методологическо усъвършенстване на разработените в дисертацията методики” (стр. 188)?
3. Как трябва да се разбира натрупването на достатъчна „историческа информация” и
официално отваряне на достъпа до нея?
4. Използването на получените в дисертацията решения не предполага ли използването на
„стандартни” софтуерни решения или може би трябва да се програмира нов софтуер?
Предложение
Получените резултати в дисертационния труд представляват определен интерес при
разработване на частни проекти с идеална цел по различни видове схеми за грантова помощ.
Поради това може да се обсъди възможността дисертационния труд в подходяща форма да
бъде публикуван.
Заключение
Дисертационният труд съдържа приложни резултати, които представляват принос в
науката и отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в
Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Наредба № 12 на ВСУ
„Черноризец Храбър”.
Докторантът Жан Василев Виденов притежава задълбочени теоретични познания по
специалността и доказани способности за самостоятелни научни изследвания.
Всичко това ми дава категорични доказателства за положителна оценка и
предлагам почитаемото Научно жури да присъди образователната и научна степен
„доктор” на Жан Василев Виденов по професионално направление 3.7. „Администрация
и управление”, докторска програма „Организация и управление извън сферата на
материалното производство”.
11.11.2013 г.

Рецензент: ………………………
(акад. Иван П. Попчев)
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