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СТАНОВИЩ Е 

         От проф. д-р Снежанка Грозданова, член на научно жури по заповед РД38-

627/10.12.2014 на Ректора на СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ «СВЕТИ КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ»,  ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ВЪВ връзка със защитата на АДЕЛИНА 

КИРИЛОВА ЛЮБОМИРОВА задочен докторант във Философски факултет по 

професионално направление 3.3 Политически науки (Публична администрация), 

за присъждане на образователна и научна степен «Доктор». 

          Тема на дисертацията: „Българският модел за оценка на изпълнението на 

държавните служители в периода 2002-2012“ 

   Научен ръководител: доц. д–р  Милена Стефанова. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

продукция на кандидата. 

I.  Обща оценка на дисертацията. 

 Авторът на дисертационния труд г-жа Аделина Любомирова си е 

поставила за цел  да допринесе със своята изследователска работа за 

подобряване на работата в публични организации от образователната сфера чрез  

анализ и оценка на действащият в страната нормативно въведен 

инструментариум за оценка на трудовото изпълнение на държавните служители 

и да представи практически препоръки за усъвършенстване на модела за оценка 

на индивидуалното изпълнение на тези служители. Това дава възможност  да се 

формулират потребностите от специфични компетентности и механизми за 

методическа подкрепа на управлението при приложението на системата за 

оценка на изпълнението на държавните  служители.  

  

II. Оценка  на   научните и   практически   резултати    и   приноси   на 

дисертацията. 

      Предложеният дисертационен труд е самостоятелно проучване с теоретична 

и практико-приложна насоченост. Основните предимства на представената 

научна разработка могат да се обобщят така: 

1. Направени са анализ и оценка на прилагането на инструмента за оценка на 

индивидуалното трудово изпълнение на държавните служители в България в 

системата за управление на образованието в десетгодишен период (2002-

2012г.)  и са систематизирани проблемите водещи в редица случаи до 

демотивиране на служителите при приложението му.    

2. Направена е връзката между рамките на компетентностите като полезен 

управленски инструмент, стимулиращ индивидуалното и организационно 

развитие, с неговото практическо приложение, изискващо създаването на 

правна възможност всяка администрация да описва професионалната 

компетентност в рамки, според вида на експертната длъжност. 
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3. Обобщени са резултатите от емпиричното изследване, което на практика 

потвърждава изискването получената оценка на трудовото представяне на 

държавните служители да се обвързва с финансови стимули.  

 

4. Систематизирани са проблемите на българската практика при оценка на 

изпълнението на служителите, свързани както със субективизма на преките 

ръководители, така и с отсъствието на ясни и сравними критерии при 

провеждане на процедурата. Посочват се пътищата за тяхното решаване.  

 

5. Изследването може да бъде сериозно основание за усъвършенстването на 

системата на оценката на трудовото представяне на държавните служители, 

по-специално в управлението на образователната система в страната. 

6. Оценявам обективността на направените в дисертацията изводи, получените 

в нея резултати и направените препоръки. Получените на емпирично 

равнище резултати и изводите, направени въз основа на техния анализ са 

полезни за практиката и имат принос при разкриването на механизмите на 

влияние на работата на хората  върху подобрението на процесите на оценка 

на трудовото представяне на държавните служители в сферата на 

образованието. 

7.  Потвърждавам приносните моменти на  дисертационния труд, посочени в 

автореферата . Дисертационният труд  отговаря на  изискванията за този вид 

научни разработки. Авторефератът е подготвен в съответствие с 

изискванията и отразява основните идеи и резултати от проведеното 

изследване. Представени са четири публикации във връзка с 

дисертационния труд, публикувани в научни списания, които включват 

определени части от дисертацията. 

     III. Препоръки. 

     Тъй като г-жа Аделина Любомирова е провелa редица изследвания на 

проблемите, които стоят в нашето съвремие при оценката на трудовото 

изпълнение  на държавните служители, съобразени с потребностите на 

държавните институции, които регулират образованието, мога да  препоръчам, 

да се опита да обобщи резултатите от изследванията си в един практически труд, 

който ще бъде полезен не само за държавните служители на управленска позиция, 

но и за развитие на  системата на образованието в страната.  

IV. Заключение  

                  Като се има предвид изложеното по-горе, моята оценка за кандидата е 

положителна и аз с убеждение подкрепям присъждането на образователна и 

научна степен «Доктор» на г-жа Аделина Любомирова. 

Член на журито: 

 12 февруари 2015 г.                 / проф. д-р Снежанка Грозданова/ 


