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І. Обща характеристика на труда на кандидата 

 

Дисертационният труд „Българският модел за оценка на 

изпълнението на  държавните служители в България в периода 2002 – 2012 

г.”, представен от Аделина Кирилова Любомирова, отговаря - от 

структурна и съдържателна гледна точка - на тематиката, изискванията и 

спецификата на научна специалност 3.3. Политология (Публична 

администрация). 

Дисертационният труд покрива критериите на действащите 

нормативни документи (ЗРАС, Правилника за неговото прилагане, както и 

Правилника на Софийския Университет „Св. Кл. Охридски” ) за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор”. 

  

Представен е дисертационен труд с обем 221 страници, разделен на 

увод, 3 глави, заключение, библиографска справка и приложения. 

Научният апарат съдържа съдържа 101 заглавия, допълнени с още 41 

ползвани други материали (нормативни актове, политически и 

институционални доклади и отчети, интернет ресурси). Източниците са 

актуални, разнообразни, сериозни и сред тях няма неизползвани, т.е. 

библиографията е действителна и пълноценно приложена.  

Значимо място в цитираната научна литература заемат релевантни за 

темата български заглавия, с което трудът въвежда необходимия аспект на 

изследване на дадената сложна и отличаваща се със значима национална 

специфика проблематика. 

 

 Избраната структура на дисертацията съответства на класическите 

стандарти за солидно изследване, предназначено да валидизира цялостна 

теоретична конструкция. Последователно са дефинирани целите и задачите 

на изследването, тезата, използваните методи. По-нататък в логично 

обвързани глави са представени основните теоретични аспекти на 
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съвременните подходи към изследването и оценката на изпълнението, 

обосновава се компетентностният подход при управлението на човешките 

ресурси и спецификата на приложението му в администрацита; анализира 

се нормативната рамка на модела за оценка на изпълнението на 

държавните служители в България в неговата динамика; разглеждат се 

редица практически въпроси на този модел. Общото впечатление от 

структурата на дисертационния труд на Аделина Любомирова говори за 

изградена теоретико-методологическа култура и добро владеене на 

практическите техники на изграждане на такъв тип текстове. 

Представеният от дисертанта автореферат отговаря на изискванията. 

 

ІІ. Обща характеристика и оценка на резултатите и приносите в 

дисертационния труд 

  

Цялостната оценка на предлагания дисертационен труд говори 

категорично за високата подготовка на дисертанта и и за способност 

целенасочено да се преследва реализирането на сложни научни задачи. 

Прилагайки утвърдени концепции (за управлението на изпълнението, за 

рамките на компетентност  и др.), Аделина Любомирова ги осмисля 

творчески и успешно се стреми да ги приложи в български контекст, 

съотнесени към доста неустойчивата българска управленска и нормативна 

практика. 

Бих конкретизирал оценките си за достойнствата на дисертацията 

в следните четири пункта. 

Първо, изборът на темата. Темата несъмнено е дисертабилна, тъй 

като е открита и съдържа множество предизвикателства. Актуалността на 

проблематиката е особено ясно откроена, тъй като по-доброто емпирично 

познаване и теоретично осмисляне на оценката на изпълнението, рамките 

на комптентност и в по-широк смисъл – трансформацията на управлението 
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на човешките ресурси в администрацията в стратегическа функция, могат 

да очертаят насоки за решаване на редица, вече придобиващи 

застрашителен характер проблеми на българската публично управление. 

Но предимствата на тази научна ориентация не се изчертват с конкретните 

съображения с  оглед придобиването на научната степен „Доктор”, те 

откриват и по-далечна перспектива за изследователски търсения.  

Второ, формулирането на изследователската (хипо)теза. 

Дисертантът си е поставил за цел да реализира едно важно научно 

начинание – да тества в български контекст идеи за нови подходи в 

оценката на изпълнението на държавните служители, вкл. чрез 

децентрализация според спецификата на сектора (в дадения случай – 

образованието). На базата на възприетата логическа структура 

Любомирова стига до поредица от добре аргументирани и практически 

значими изводи. 

Трето, изграждането на много добре концептуализиран 

теоретичен модел на компетентностите, изисняващ основните 

понятия, процеси и връзките  между тях. Специално внимание 

заслужава отличното, чувствително към спецификата на националния и 

секторния контекст обвързване на противоречиви аспекти на развитието на 

идеите и практиките на оценка на изпълнението.  

Четвърто, приложеният подход за емпирична верификация на 

теоретичния модел. Аделина Любомирова се е справила много добре с 

това предизвикателство, като стъпва и на свой собствен емпиричен 

материал. В това отношение, според мен, трудът има приносен характер и 

създава полезни перспективи за по-нататъшното развитие на 

изследванията в даденото направление.  

 

Основни научни и научно-приложни приноси 
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Основните научни и практико-приложни резултати от 

дисертационния труд водят до полезно увеличаване на знанията в 

предметната научна област и представляват оригинално развитие в 

даденото научно направление. Получените научни резултати и свързаните 

с тях приноси могат да бъдат класифицирани по следния начин:  

 

Създаване на новости за науката и обогатяване на съществуващи 

знания, представени от изградената цялостна конструкция за прилагане на 

компетентностния подход към оценката и усъвършенстването на 

изпълнението на държавните служители. 

 

Приложение на научните постижения в практиката,  

Първо. Систематизирани са широк спектър от предимства и 

трудности при прилагането на модела за оценка на изпълнението на 

държавните служители в България. Този анализ би могъл да бъде много 

полезен при усъвършенстването на системата за оценка на изпълнението в 

българската администрация. 

Второ. Разработени са насоки за практическо прилагане на 

инструментариума към проблемите на оценката на изпълнението на 

служителите от администрациите в сферата на българското образование.  

В допълнение, дисертациионният труд може да бъде основа за по-

нататъшни изследвания в тази област, които да разширят обхвата на 

научните знания, както и успешно да се използва в учебния процес при 

обучението на студенти, специалисти и докторанти в сферата на 

публичната администрация.  

Може да бъде направен изводът, че дисертационният труд и 

получените приноси са самостоятелно, авторско постижение на 

докторанта, и са резултат на задълбочено познаване, творческо 

адаптиране и доразвитие на съвременни теоретични конструкции и 
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практически подходи, свързани със съвременните подходи и инструменти 

за изследване и практическо усъвършенстване на публичната 

администрация. 

Самооценката на приносите в автореферата е коректна. 

 

Оценка на публикациите по дисертацията  

Предлаганият дисертационен труд е подкрепен с необходимия брой 

публикации. Приемам и четирите декларирани от дисертанта публикации 

по темата. Всички приети за рецензиране публикации са в направлението 

на научните изследвания на автора и са пряко свързани с темата на 

дисертационния труд, като верифицират резултатите от научното 

изследване.  

  

ІІІ. Въпроси, критични бележки и препоръки  

 

Изтъкнатите по-горе положителни страни на дисертацията 

категорично доминират в общата ми оценка за нея. Имам конкретни 

въпроси, критични бележки и препоръки, които, подчертавам, не поставят 

под съмнение високото ми мнение за труда. Тяхното изясняване и 

очертаването на недостатъчно солидно обоснованите им точки би могло да 

спомогне за по-нататъшната еволюция на научните търсения на Аделина 

Любомирова.  

Сред всички възникващи въпроси би отправил към дисертанта два. 

Първо. Относно ключовата роля на стратегическото планиране в 

системата на публичното управление и в отделните администрации 

като решаваща предпоставка за ефективно управление на 

изпълнението. Въпреки че отчасти този проблем се третира при 

представянето на теоретичния модел, по-нататък той някак се приема за 

решен по подразбиране.  Според мен, основната причина за 

незадоволителното (формално, субективно, често несправедливо) 
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оценяване на изпълнението в българската администрация е липсата на 

обвързване на желаните резултати на ниво администрация, структурно 

звена и отделен служител, както и липсата на необходимото стимулиране и 

развитие на компетентностите на административните ръководители да 

изграждат тази непрекъсната връзка. 

Второ. Наред с много задълбоченото и обосновано  третиране на 

разнообразните проблеми на управлението на изпълнението, в работата 

има една празнота, която бих предложил да се запълни в по-нататъшните 

изследвания на Аделина Любомирова. Това е проблематиката на 

политическата намеса в администрацията, която у нас е особено 

драстична в нейния най-примитивен вид – като партиен и личностен 

патронаж.  

Съзнавам, че тези две направления биха могли да се разглеждат като 

странични за основната линия на изследователски интерес, но без 

приемането поне на определени предпоставки по тях трудът губи, особено 

от гледна точка на най-важното си предимство – практическата 

приложимост. 

 

ІV. Заключение 

 

Като имам предвид посочените тук научни и научно-приложни 

достойнства на дисертационния труд на кандидата, както и направените 

приноси в областта на изследването на оценката на изпълнението в 

държавната администрация, убедено предлагам на уважаемото жури да 

присъди на Аделина Кирилова Любомирова образователна и научна степен 

„доктор” по професионално направление 3.3. Политология (Публична 

администрация). 

 

Рецензент: 

(доц. д-р Александър Маринов) 
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