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1. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Дисертационният труд е в обем от 274 страници. Той е структуриран
в увод, три глави, заключение и библиография, които са представени на
202 страници, и шест приложения, които са в обем от 72 страници.
Актуалността на дисертационния труд се обуславя, от една страна,
от голямата заинтересованост в обществото към проектни начинания с
идеална цел и, от друга страна, от липсата на модел за оптимизиране на
подобни разработки, който да гарантира техния успех без неразумен риск
и разумни разходи на собствен ресурс.
Обектът, предметът, целта и задачите на изследването са в синхрон
с изследователската теза и осигуряват решаването на дефинирания от
автора изследователски проблем.
Дисертационният труд е резултат на целенасочена изследователска
дейност на автора. В процеса на нейното осъществяване той проучва
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литературни източници, които му позволяват да се запознае с теорията и
практиката на разглежданата проблематика.
2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
По своята същност дисертационният труд съдържа елементи на
иновативност, които са свързани с решаването на дефинираните
изследователски задачи:
1. Идентифицирани са проблеми, предизвикателства и възможности
за оптимизиране на проектни разработки по грантови схеми;
2. Предложен е модел за оптимизиране на проектни разработки по
грантови схеми;
3. Предложен е инструментариум, основаващ се на експертноаналитични методи за оптимизиране на проектни разработки по грантови
схеми.
Целта и задачите на изследването са реализирани. Теоретичните
основи на изследването се базират на български и чуждестранни
източници. Авторът познава добре предметната област.
Дисертационният труд е написан на достъпен, разбираем език.
Обемът на разработката е повече от достатъчен за реализация и разбиране
идеите на автора. За изложението е характерно открояване на изводите,
обобщенията и позициите на автора.
Полезността на резултатите от изследването следва да се раглежда в
два аспекта. От една страна, използването на модела и инструментариума
при оптимизирането на проектни разработки по грантови схеми. От друга
страна, използването им в процеса на обучение на специалисти по
разработване на проекти по грантови схеми.
3. Оценка на публикациите по дисертацията
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Към автореферата е приложен списък от 6 публикации, които са
свързани с темата на дисертацията и на основата на които може да се
приеме, че основни резултати от изследванията на автора са станали
достояние на научната общност.
4. Оценка на автореферата
Авторефератът следва изложението на дисертационния труд. От
него се добива представа за съдържанието на дисертацията, идеите,
позициите и приносите на докторанта.
5. Заключение
Дисертационният труд идентифицира автора като научен работник,
способен да извършва самостоятелно научни изследвания. Иновативните
решения в труда обогатяват знанията в областта на разработването на
проекти по схеми за грантова помощ.
Предлагам на научното жури да присъди на Жан Василев
Виденов образователната и научна степен “доктор” по професионално
направление “3.7 – Администрация и управление”.
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