
С Т А Н О В И Щ Е 

 

на доц. д-р Лъчезар Стоянов, член на научно жури в конкурс за 

присъждане на образователна и научна степен “доктор“. 

 

На дисертацията на Веселина Жекова „Граждански структури и 

местна власт – практики и проблеми във взаимодействието“ , 

направление 3.7. Администрация и управление, научна 

специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“. 

 Представеният дисертационен труд  е структуриран в увод, 

три  глави, заключение и списък на използвани източници 

съдържащ 184 заглавия и е в обем от 239 страници. Така 

оформена работата напълно покрива нормативните и 

академични изисквания. 

  Като първо достоинство на дисертацията бих откроил 

актуалността на избраната тема, която се потвърждава от 

последните политически събития в България. Впрочем, темата за 

гражданското общество и взаимовръзката между гражданските 

структури и властта е актуална и широко дискутиран въпрос и в 

Европа, а е и световен проблем, както добре проличава от 

обемистата литература, посочена и използвана от Веселина 

Жекова. 



 Като второ безпорно достоинство на оценявания труд е 

неговия комплексен интердисциплинарен характер. Напълно в 

духа на най-добрите академични традиции цялостната 

концепция и структура на дисертацията следва принципа от 

общото към частното. Следвайки тази логика в първа глава се 

разглеждат идеите и концепциите за гражданското общество от 

възникването му през Античността до Модерното време, както и 

основните съвременни концепции за отношенията между 

гражданите и държавата. Особенно приносно намирам сбитото, 

но съдържателно разглеждане на напрактика забравената и 

загърбяна българска. традиция. Специално бих откроил изцяло 

приносния характер на.критичния анализа на възникването, 

развитието и съвременното състояние на НПО у нас след 1989 

година.  

 Напълно логично с оглед на цялостната авторова 

концепция, втора глава е посветена на по-конкретния проблем – 

взаимовръзката между гражданските структури и местната 

власт. За изясняване на проблематиката са разгледани широк 

кръг от въпроси като: теоретични модели и концепции и добри 

европейски практики, които са използвани като основа за оценка 

на българската действителност. Критичният анализ и изводи, 

направени от В. Жекова въз основа на разностранен и 

задълбочен анализ на нормативната база и широк кръг примери 

звучат убедително. 

 Логично трета глава е най-конкретна по своето съдържание. 

В нея са подложени на задълбочен и критичен анализ 



практиките, проблемите и перспективите на взаимовръзката 

между местната власт и гражданските структури в община 

Пловдив. Събраният емпиричен материал с методите на 

съвременната социология е осмислен и критично оценен на 

основата на теоретичните постановки, разгледани в предишните 

две глави. Особено впечатляват конкретните предложения за 

подобряване на взаимовръзката между гражданските структури 

и местната власт и администрация на територията на община 

Пловдив. Именно комплексния и интердисциплинарен подход 

дават възможност на дисертанта да надскочи регионалния 

подход и да предложи един документ с общонационално 

значение, какъвто е Хартата за взаимодействие между 

гражданските структури и местната власт. Това е безпорно най-

голямото постижение на предложената от В. Жекова дисертация 

– свързването на теорията и практиката.  

 Към дисертацията могат да бъдат отправени и известни 

критични бележки, но те са от терминологичен, езиков и 

технически характер. Поради това не намирам за нужно да ги 

посочвам в настоящето кратко становеще. По-скоро като 

препоръка за бъдещите научни дирения на показващия 

несъмнени високи качества колега В. Жекова бих я насочил към 

проучване и на неинституционализираните граждански 

структури от типа на тези във фейсбук, които играят нарастваща 

роля и в български, а в световен план. 



 Приложенията представят събрания емперичен материал и 

засилват доказателствената сила на направените въз основа на 

него изводи. 

 Авторефератът не само вярно отразява съдържанието и 

основните изводи на дисертацията, но по един отлично 

структуриран и аналитичен начин представя авторовите тези и 

откроява негорите приноси. 

 Въз основа на по-горе написаното аз категорично 

подкрепям присъждането на образователната и научна степен 

„доктор“ на Веселина Тонева Жекова за нейната дисертация 

„Граждански структури и местна власт – практики и проблеми 

във взаимодействието“. 
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