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Дисертационният труд на Боян Николаев Митракиев „Проблеми пред
регулирането на лобизма и пъблик афеърс в Централна и Източна Европа: казусът на
България“, засяга изследване на комуникационни практики, предполагащи поставянето
на важни въпроси, свързани с тяхното политическо, законодателно, но и практическо
прилагане като установени, витални и нужни на обществено-политическия и социален
като цяло живот. Но най-вече изследва отношението към тях от страна на
потребителите на тази нарочна убеждаваща комуникация. Изследването е валидно и
част от общите научни усилия в сферата на политическата комуникация и
съвременната политическа публичност.
Научните стандарти, изисквани по закон, са постигнати. Представеният за
защита текст е теоретично и практическо предизвикателство, постигнало целите си и с
отлични перспективни за практиката резултати.
Научната интерпретация на комуникационните практики лобизъм и пъблик
афеърс валидират основанието за даване на положителна оценка – както на конкретния
текст, така и на цялостната работа на докторант Митракиев като докторант.
1. Обща характеристика на представения дисертационен труд.
В съдържателно отношение дисертацията на Боян Николаев Митракиев
„Проблеми пред регулирането на лобизма и пъблик афеърс в Централна и Източна
Европа: казусът на България“ отговаря на формалните изисквания. Авторефератът
обобщава и коректно представя дисертацията, основните постижения на изследването,
изводите и приносните моменти.
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2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати.
Изследването е актуално, навременно, с практико-приложна стойност. Заявената
интердисциплинност, е основна негова характеристика и част от явните предимства в
изследванията в социалната сфера. Монографичният текст се явява резултат от
симбиозата между научни и изследователски подходи и знание, но и сериозен личен
авторов практически опит.
Представеният за защита текст е авторски, дори на места популярно
увлекателен, изследването е коректно проведено, интерпретацията на резултатите – с
перспективен принос. Прави впечатление умението да се компилира в единна и
логическа цялост заявката, обобщенията, изводите и интерпретациите, за постигане на
изискуемото за защита академично ниво.
3. Оценка на научните и научно-приложни приноси.
Като научен ръководител на докторант Митракиев, приемам заявените приносни
моменти, като ги оценявам категорично и през призмата си на специалист в заявената
практическа и изследователска област.
4. Оценка на автореферата.
Авторефератът съдържа в себе си необходимата информация и акценти от
проведеното изследване, отразява съдържанието на дисертацията и дава нужната и
изискуема по закон информация и представа за постигнатото чрез текста.
5. Заключение.
Представеният за защита дисертационен труд на Боян Николаев Митракиев
„Проблеми пред регулирането на лобизма и пъблик афеърс в Централна и Източна
Европа: казусът на България“, е авторски научен текст. Проведеното проучване,
анализите на резултатите, тяхната интерпретация, приведените примери и осмислянето
им в наш роден контекст, и не на последно място приносните моменти, доказват
научните и възможности на докторант Митракиев.
Уважаеми членове на научното жури, с настоящото давам своята положителна
оценка за представената докторска разработка и ви предлагам на Боян Николаев
Митракиев да бъде присъдена научната и образователна степен „доктор“ по
професионалното направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.
07.01.2019 г.

С уважение:......................................
(проф. д-р Росен К. Стоянов)
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