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С Т А Н О В И Щ Е 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на  

образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност  

„Политология (Публична администрация)“ 

Автор на дисертационния труд: Аделина Кирилова Любомирова 

Тема на дисертационния труд: 

 “БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ 

СЛУЖИТЕЛИ В ПЕРИОДА 2002-2012 г.” 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по 

защита на дисертационния труд съгласно Заповед №РД38-627. 

на ректора на СУ “Св.Климент Охридски” 

Член на научното жури: проф.д-р Маргарита Николаева Атанасова, 

УНСС, катедра „Човешки ресурси и социална защита; 

 

 

Представеният дисертационен труд е посветен на системата за оценяване на 

изпълнението на държавните служители в България като ключов фактор за повишаване 

на ефективността и ефикасността на публичната администрация. Известно е, че 

периодичната оценка на изпълнението е в ядрото на успешните политики и практики за 

управление на човешките ресурси в организациите и има потенциал да оказва 

позитивно влияние  върху подбора, обучението, развитието и възнаграждаването на 

хората в администрацията, което в крайна сметка се отразява на тяхната дългосрочна 

мотивация за високоефективна работа в съответното структурно звено и дейност. 

Основната цел на дисертационното изследване е “усъвършенстване на модела за 

оценка на индивидуалното изпълнение на служителите в българската държавна 

администрация от гледна точка на ефективното му прилагане от административни 

структури в сектор “Образование” чрез децентрализиране и адаптиране на 

инструментите за оценка и отчитане специфичните изисквания за компетентност към 

служителите.” От позициите на така формулираната цел, се систематизират конкретни 

изследователски задачи, които са посочени в увода и са в основата на структурата на 

дисертационния труд. 

Изложението на дисертацията обхваща три основни глави, като първата е 

посветена  на теоретико-методологичните основи на изследването и същностните 

характеристики на концепцията за управление на изпълнението в публичната 

администрация. Във връзка с това авторката проучва значителен брой съвременни 

български и чуждестранни литературни източници в тази област като отделя специално 

внимание на компетентностния подход при управлението на човешките ресурси- 

ключов елемент на механизма за оценка на изпълнението. В контекста на 

продължаващата дискусионност на въпросите свързани с терминологичния апарат 
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(компетентност, компетенция, компетентностни модели и рамки) авторката 

систематизира полезни за следващите етапи от проучването  практики и подходи  за 

разработване на компетентностни модели в общоевропейски план при управлението на 

човешките ресурси. 

Във втора глава (“Анализ на правната рамка на модела за оценка на 

изпълнението на държавните служители в България в периода 2002  – 2012 г. през 

призмата на  компетентностния подход за управление на човешките ресурси. 

Нормативни и практически аспекти”) се представят резултатите от авторово изследване 

на динамиката на правната рамка и регулация на модела за оценка на изпълнението на 

държавните служители в нашата страна през последните години. На основата на 

задълбочено проучване на нормативната база и управленската практика в публичната 

администрация авторката систематизира настъпилите промени в конкретни аспекти на 

методическия подход като се отделя специално внимание на динамиката на 

компетентностите в държавната служба. Въз основа на осъществения анализ се 

формулират конкретни препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба, 

регулираща компетентностния модел в българската държавна служба, сред които се 

открояват инициативите за бъдещо усъвършенстване на системата за оценяване на 

изпълнението чрез разпространение на оценката 360, на коучинга, на менторството, на 

самооценката и др. 

В трета глава  (“От теоретичното към практическото виждане за оценката на 

изпълнението на държавните служители в България. Уроците на практиката”) се 

представят резултатите от оригинално авторово изследване, в основата на което стои 

събрана и систематизирана информация от интервюта и анкетни проучвания в 

структурни звена на публичната администрация. На базата на тази информация се 

формулират редица конкретни предложения за усъвършенстване на системата за 

оценяване на изпълнението в публичната администрация, които могат да 

систематизират в две основни направления: комбиниране на различни методи за оценка 

на изпълнението с цел ограничаване на субективността и адаптиране на рамките на 

компетентностите според потребностите на публични организации. Заслужават висока 

оценка както предложенията така и методическите материали към тях, представени в 

приложенията към дисертационни труд- например Карта за самооценка на служител, 

Примерен формуляр за самооценка на служителя,  Карта за оценка на служителя от 

ментор и др.  
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Естественият интерес към формулираните предложения за бъдещо 

усъвършенстване на системата за оценяване на изпълнението е основа за някои 

въпроси, на които авторката може да отговори по време на защитата: 

1. Кои са потенциалните бариери пред мотивацията на прекия 

ръководител като ключов фактор в системата за оценяване на 

изпълнението- при предоставяне на обективна оценка (базирана на 

конкретни факти и доказателства), при анализ на възможностите за 

обучение и кариерно развитие (като ментор и коуч) и в процеса на 

осигуряване на ефективна обратна връзка за хората от съответния 

екип? 

2. Представените предложения за усъвършенстване на системата за 

оценяване на изпълнението в кои насоки могат да бъдат полезни за 

постигане на Стратегическа цел 4 (Професионално и експертно 

управление) от Стратегията за развитие на държавната администрация 

(2014-2020)- по повод на преодоляване на редица дефицити в областта 

на управлението на човешките ресурси и уменията на служителите.   

 

Дисертационният труд се основава на съдържателен анализ на теоретични 

концепции за управление на изпълнението,  въз основа на което е разработена методика 

за изследване на системата за оценяване на изпълнението в публичната администрация 

и се формулират конкретни предложения за усъвършенстване на системата за 

управление и развитие на компетентностите в държавната администрация. Необходимо 

е да се открои разработеният от авторката списък от специфични професионални 

компетентности за ефективна работа и очертаните възможни области на неговото 

приложение при разработка на програми за обучение на колеги; развитие на менторски 

програми и др. 

Авторефератът е подготвен в съответствие с изискванията и отразява основните 

аспекти от проведеното изследване. Представени са четири публикации във връзка с 

дисертационния труд, публикувани в научни списания, които включват определени 

части и идеи от дисертацията. 

Заключение 

Проведеното изследване и изводите от него по избраната проблематика показва,  

че докторантката е изпълнила добросъвестно поставените в дисертационния труд 

основна цел и задачи. Чрез  проучване и критичен анализ се представят и 

систематизират  основни  аспекти на подходите и методите за управление на 
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изпълнението в държавната администрация. Анализират се главните аспекти и 

проблеми на оценяване на изпълнението и се разкриват по емпиричен път неговата 

обвързаност с подбора, обучението, развитието и мотивирането на човешките ресурси. 

Авторката формулира собствени виждания и оценки на състоянието и бъдещото 

усъвършенстване на компетентностите модели в публичната администрация, вкл. и 

техните институционални специфики. Представеният труд съдържа научни и научно-

приложни резултати, които  отговарят на  изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за условията и реда 

за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в  СУ 

“Св.Климент Охридски” (чл.66, ал.1). На основата на гореизложеното предлагам на 

уважаемите членове на научното жури да се присъди на Аделина Любомирова 

образователната и научна степен ‘Доктор’ по научна специалност „Политология 

(Публична администрация)“. 

 

 

 

                                                             Подпис: …………………… 

                  /Проф.д-р М.Атанасова/ 

 


