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1. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА
Редовният докторант Делиана Бориславова Попова е родена на
31.03.1987г. През 2012г. завършва бакалавърска степен - специалност
Публична

администрация,

Софийски

университет

„Св.

Кл.

Охридски“,

Философски факултет. 2014 г. е завършила семестриално бакалавър История в
Исторически факултет на СУ „Св. К Охридски“.През периода 2012-2014г.
завършва магистърска програма Регионална сигурност, софийски университет,
Геолого – географски факултет, гр. София. Редовният докторант Делиана
Попова е работила като „Технически сътрудник“ в Министерство на външните
работи, Продавач-консултант, Младши експерт в Агенция по заетостта и в
момента работи като Офис-секретар в Би Ти Ес ООД гр. София.
Докторантът използва в работата си френски и английски. Притежава
добри комуникативни умения и организационен опит.

2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА
Делиана Бориславова Попова е зачислена на редовна докторантура по
професионално направление 4.4. Науки за земята (География на населението
и селищата) към катедра „Регионално развитие“, считано от 15.01.2015 г. до
15.01.2018 г. За научен ръководител първоначално е определен доц. д-р
Климент Найденов. Със заповед РД 20-270/29.01.2015 г. за научен ръководител
на докторанта е определен проф. дин Димитрина Нанева. Същият е утвърден с
решение

на

Факултетния

съвет

на

Геолого-географския

факултет

от

24.02.2015г. (протокол №3). Със заповед № РД 20-110/15.01.2018 г. се
удължава срока на доктурантурата на редовния докторант Делиана Попова с 6
месеца, считано от 15.01.2018 г. до 15.07.2018 г. Със заповед № РД 20748/27.04.2018 г. е отчислена предсрочно с право на защита.
3. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА
Представеният за рецензия дисертационен труд на тема „Oткрито
управление: принципи и подходи (община Бургас: 2007-2015) се състои от 253
страници.

Списъкът на цитираната литература

обхваща

52 заглавия на

кирилица, 34 заглавия на латиница, 31 правителствени документи и 17
интернет информационни

източници. Дисертационният труд се състои от

уводна част, три глави и заключение. Въпреки, направените бележки, обемът
на труда не е намален.
Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертационния труд. Той
е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за развитие на
академичния състав на Р България и Правилника за неговото приложение.
В увода на дисертационния труд е обоснована актуалността, като може
да се твърди, че темата е дисертабилна. За правилната ориентация на
научното изследване по посочената проблематика допринасят точните
формулировки на неговия обект, предмет и основна цел. Представени са
научните методи и подходи, използвани в изследването. Приложените методи
на

изследване

допринасят

за

научното

изясняване

на

тематиката

и

докторантката ясно демонстрира, че използваните методи са избрани чрез
съзнателен процес на обмисляне и че критериите, както и положителните и
отрицателните страни на индивидуалния избор на метод, са добре определени.
Методите, събраните и обработени материали, както и последователността на

провеждане на проучванията в дисертацията са прецизно и точно описани, така
че позволяват ясно разбиране на същността на извършените изследвания,
както и бъдещото им възпроизвеждане от други учени. Авторът поставя и
основната хипотеза на предложената дисертация, а именно, че “Откритото
управление се основава на три принципа: прозрачност, гражданско участие,
сътрудничество”.
Първа глава е озаглавена "Предпоставки за развитието на открито
управление". В нея на добро ниво са преставени теоретични постановки,
свързани с исторически подходи и концептуални рамки към определяне на
управлението. В нея ясно личи добрата теоретична подготовка на докторанта.
Правилно е отчетено, че “Утвърждаването на гражданското общество такова,
каквото го познаваме днес не би било възможно без формулирането и
гарантирането на универсалните човешки права и свободи”. Многоаспектно са
представени различни същности на теоретико - методологичните регионални и
световни хоризонти на различните видове управление и схващания за
гражданското общество. Подробно са разгледани факторите, обуславящи
нарастващата роля на гражданското общество и издигането му като
равноправен участник в управлението. В тази глава докторантката прави и
първия си извод, а именно че “Развитието на гражданския сектор и оформянето
му като равноправен участник в управлението наред с държавния и пазарния
изисква

както

реформи

в

публичната

администрация

(внедряване

на

принципите на НПУ), които да отговарят на нарасналата роля на гражданското
общество, така и разработването на политики, чрез които да се постигне подостъпно

(по-отворено)

публично

управление

спрямо

гражданските

организации, техните предложения и инициативи”.
Втора глава е пряко свързана с темата на дисертационния труд, което
личи и от нейното заглавие - „Развитие на принципите и практиките на открито
управление в Република България”. В нея се изяснява концепцията за „Открито
управление”. Подробно се разглеждат инициативата „Партньорство за открито
управление“

и

индикаторите

за

измерване

на

„открито

управление“.

Докторантката разглежда и Индексът за открито управление, но не предлага
свой такъв, което може да се отчете като слабост на дисертационния труд.
Разгледани са и Индекс за устойчивост на неправителствените организации и
Индекс

за

гражданското

участие.

Подробно

са

представени

видовете

неправителствените организации. Обърнато е внимание на електронното
правителство като етап от развитието на институциите, свързан с навлизането
на новите информационни и комуникационни технологии в процеса на
осъществяване

на

държавното

управление

и

модернизирането

и

трансформирането на администрацията. Авторът разглежда електронното
правителство в контекста на взаимоотношенията между публичната власт и
потребителите
взаимодействие.

като

извежда

Отделено

е

три

основни

внимание

и

форми
на

на

комуникация

нормативната

база

и
на

електронното правителство в България.
С особена тежест се очертава трета глава озаглавена “инициативи за
открито управление в община Бургас (2007-2015)”. В нея проличава много ясно
личния принос на докторантката. Като слабост следва да се отбележи
неизползването на картографския метод, който би онагледил много добре тази
глава. С особена стойност е направеното проучване от дипломантката предвид
спецификата на интервюираните лица. Приемам резултатите от него, като
основен принос на докторанта.
Заключението е стегнато и обобщава постигнатите резултати в
дисертационния труд, а именно, че от направения анализ върху общинските
политики и инициативи, може да се посочи, че община Бургас е въвела
принципите на Откритото управление в своята работа. Въпреки констатираните
слабости и набелязаните зони за подобрение, община Бургас може да бъде
определена като отворена към гражданите местна администрация.
4. НАУЧНИ ПРИНОСИ
1.

Изведена

е

обща

формулировка

на

понятието

„открито

управление”.
2.

Концепцията за открито управление е разгледана в контекста на

социалната правова държава и основните административни теории за новото
публично управление и доброто управление.
3.

Разработен е и е приложен модел за анализ на прилаганите

принципи и практики на откритото управление в местната администрация.
4.

Изработени са таблици и фигури, с които да се онагледи по

подходящ начин резултатите от направения анализ на принципите и практиките
на откритото управление в община Бургас.

5.

Направена е оценка и са установени решаващите фактори за

успешното развитие на принципите и практиките на открито управление в
България.
Приемам приносите на докторанта, с изключение на № 4, който е поскоро технически принос, а не научен.
5. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ
Във връзка с дисертационния труд са представени 2 публикации.
„Гражданско общество - Открито управление: някои принципи“. //
Сборник Регионално развитие и политика. София: МЕЛАНИ, 2018, стр. 45.
„Пряката демокрация в местното самоуправление на Република
България“. // Сборник доклади от научна конференция „Географски аспекти на
планирането и използването на територията в условията на глобални промени“.
Вършец, 2016.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считам, че изследванията по дисертацията имат необходимия личен
принос на докторанта за подобен род разработка. Основният мотив за това са
знанията, качествата които притежава и огромният обем от самостоятелно
обработена информация съдържаща се в дисертационния труд. В подкрепа на
това е и ясната аргументация в дисертационния труд, логически издържаната
структура и достоверност на научните тези. Дисертационния труд е осъществен
върху ясно определена проблематика с научна и научно-приложна актуалност.
Той

притежава

необходимите

научнообразователната

степен

качества

доктор.

за

Предвид

на

присъждане

на

достойнствата

на

дисертационния труд си позволявам да предложа на Уважаемите членове на
Научното жури да присъдят на редовния докторант Делиана Попова
образователната и научна степен „доктор”.

доц. д-р Климент Найденов
07.06.2018 г.

