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Силвия Иванова е родена през 1979 г. Впечатление прави ученолюбието й – 

като ученичка и студентка, тя завършва с отличие последователно средно училище 

с  профил  български  език  и  литература,  история  и  философия  в  Разград  и  в 

Софийски  университет,  специалност  „Психология”,  бакалавър  и  магистър. 

Сериозните  й  научни  интереси  се  подкрепят  от  перфектното  й  владеене  на 

английски  език,  което  й  дава  възможност  да  следи  развитието  в  областта  на 

обществените  науки,  на  международно  равнище.  След  като  се  запознах  с 

автобиографията  на  докторанта,  смятам,  че  изборът  й  на  тема  за  дисертацията, 

също не е случаен. Макар и не дългогодишен, Силвия Иванова има трудов опит в 

различни организации – държавни и частни,  включително  в  отдели по човешки 

ресурси.  Това  й е  дало представа  за  проблемите  в  организациите,  свързани  със 

справедливостта  при  определяне  на  заплащането  и  удовлетвореността  от  труда. 

Силвия  Иванова  е  задочен  докторант  към  Катедра  по  социална,  трудова  и 

педагогическа психология  при  Философски  факултет  на  Софийски  университет 

“Св. Климент Охридски”. Нейн научен ръководител е проф. дфн Крум Крумов.

Темата  на  представената  за  защита  дисертация,  свързана  най-общо  със 

справедливостта  от  заплащането  и  връзката  с  удовлетвореността  от  труда  у 

личността,  бих казала е една от т.нар.  вечно актуални теми.  Необходимостта от 

изучаването  й  днес  и  то  в  определен  контекст,  който  избира  докторантката,  се 

засилва от специфичните условия на съвременната ситуация – у нас и в света, а 

именно:  кризите  безспорно  отново  поставят  на  дневен  ред  с  особена  острота 



проблемите  за  заплащането  на  труда.  В  национален  контекст,  в  България 

традиционно се пренебрегва въпроса за заплащането на труда, както отбелязва и 

авторката  на  дисертацията,  а  частните  организации като  че  ли все  още стоят  в 

съзнанието на част от българите като нещо лошо, за други пък – те са единствената 

възможност  за  по-добро  бъдеще.  Така,  че  за  мен,  темата  на  дисертацията  е 

дисертабилна и актуална. 

Дисертационното изследване – теоретично и емпирично, е реализирано в 6 

глави,  придружени  от  обобщени  изводи,  заключение,  използвана  литература  и 

приложения.  Така  структурирана,  дисертацията  обхваща  223  страници  като  са 

цитирани  207  литературни  източника,  значително  по-голямата  част  от  които,  а 

именно 193 – на английски език. От друга страна, в относително малкия брой на 

български заглавия, фигурират основните трудове на колеги, водещи в областта на 

изучаване  на  различните  аспекти  в  удовлетвореността  от  труда,  като  проф. 

Снежана  Илиева,  доц.  Веселина  Русинова,  доц.  Мария  Радославова  и  техните 

екипи,  и др.  или,  Силвия Иванова познава добре професионалната литература в 

областта, в която се вписва и темата на нейната дисертация. 

Първа и втора глава от работата, са посветени на обстоен теоретичен анализ 

на  ключовите  понятия  и  концепти,  фигуриращи  в  заглавието  на  темата.  Като 

започва  с  преглед  на  разбиранията  и  теориите  на  класическата  тема  за 

удовлетвореността от труда, докторант Иванова акцентира във втора глава върху 

заплащането на труда и това, как се възприема то от личността – като справедливо 

или не и още по-съществения въпрос, защо се възприема така. Искам специално да 

отбележа,  че  не  са  пренебрегнати  реакциите  на  несправедливост,  както  и 

факторите,  влияещи  върху  тези  реакции.  Прави  впечатление  и  заключителният 

извод на авторката от анализа й, че “независимо от големия интерес към темата, все 

още  няма  натрупани  достатъчно  емпирични  данни  за  резултатите  от 

удовлетвореност  от  заплащането”  (с.  47  от  дисертацията).  Съвсем  адекватно, 

Силвия Иванова търси ефектите  на възприетата справедливост на заплащането на 

организационно и на индивидуално ниво, по отделно и в съчетание на двете. Това й 

дава  възможност  логически  да  достигне  до  „философията”  на  системата  за 

възнаграждение, предмет на обсъждане в трета глава.



Мисля, че в тази трета глава, още на теоретично равнище, се очертават 2 

приносни  момента  на  дисертационната  разработка.  Единият  се  заключава  в 

последователното популяризиране на най-съвременните политики и практики на 

възнаграждение;  комплексните  системи  и  тенденциите  във  възнаграждението; 

влиянието на организационните норми за формиране на възнаграждението, както и 

основните  принципи  за  определяне  на  т.  нар.  гъвкаво  възнаграждение.  Вторият 

принос, който се подкрепя и от следващите глави от дисертацията, е прилагане на 

тези  съвременни  теории  и  практики  в  българските  трудови  организации,  в 

конкретния случай – частни фирми.

Четвърта,  пета  и  шеста  глава  представят  самостоятелното  авторско 

емпирично  изследване  на  възприетата  справедливост  от  заплащането  и 

корелирането  й  с  личната  удовлетвореност  от  труда.  Или,  близо  половината  от 

дисертацията  си,  Силвия  Иванова  е  посветила  на  собствени  психологични 

измервания,  което  представлява  една  сериозна  подкрепа  на  изследователските 

способности на докторантката. 

От четвърта  и  пета  глава,  за  мен без  съмнение  става  ясно,  че  докторант 

Силвия Иванова познава, освен литературата по темата, и начините на провеждане 

на  изследване,  както  и  методите  за  обработка  на  първичните  данни  като 

корелационен,  дисперсионен  и  регресионен  анализ.  Дизайнът  и  методите  на 

изучаване  отговарят  на  поставените  цели  и  задачи.  Нещо  повече,  г-ца  Иванова 

осъществява и адаптация на използваните от нея чужди въпросници (методи) по 

психометричните  правила,  като  предоставя  и  данните  от  направените 

статистически  обработки,  които  показват  висока  степен  на  надеждност  на 

използваните инструменти. Алфа на Кронбах варира в съвсем приемлив интервал – 

от най-ниската получена стойност .71 до най-високата  .86 (с.145).

Безспорно,  най-интересна  е  заключителната,  шеста  глава,  в  която  се 

представят  резултатите  и  анализите  от  емпиричното  изследване.  Към  досега 

споменатите  3  успешни  момента,  бих  искала  да  обобщя  и  свършеното  от 

докторантката  в тази последна глава,  както и моята оценка за  него,  по следния 

начин:



1. Проведеното  изследване  е  издържано  от  научна  гледна  точка. 

Резултатите  са  представени  по  особено  атрактивен  начин  –  в 

таблици,  различни  графики  и  схеми,  което  дава  възможност 

читателят  сам  да  се  ориентира  в  тях,  преди  да  е  прочел 

интерпретациите на автора. Според мен, то е уникално за България.

2. Искам да подчертая  и научната коректност на авторката – анализът 

на  резултатите  препраща  към  хипотезите,  част  от  тях  се 

потвърждават  изцяло,  част  –  частично,  а  някои  се  отхвърлят. 

Например, очакването,   че служителите, чието заплащане попада 

във високия сегмент (над 2000 лв.) ще демонстрират толерантност  

към по-големи различия в заплащането  не се потвърждава, което е 

ясно  посочено.  Също  така,  не  се  потвърждава  и  хипотезата,  че 

участниците,  с  по-високи  управленски  позиции  ще  бъдат  по-

толерантни към по-високите различия в заплащането (с.203).

3. Многоаспектните  конкретни  резултати  според  мен  водят  до  ново 

знание – специално за българските трудови условия в частния сектор. 

Например,  от регресионния анализ се установява съчетанието на 4 

различни модела като предиктори на възприетата справедливост на 

заплащането като цяло в български условия (с.191 – 194).

4. В  крайна  сметка,  обобщените  изводи,  които  формулира  Силвия 

Иванова на основата на резултатите, показват най-ясно и ценността 

на дисертацията. Става въпрос за някои негативни практики, които 

със сигурност могат да бъдат избегнати – като: все още недостатъчно 

добре  разработени  и  комуникирани  възможности  за  развитие  на 

служителите; по-скоро ниска удовлетвореност от равнопоставеността 

на служителите във фирмите; непоследователност в прилагането на 

правилата  и  критериите  за  определяне  на  възнаграждението; 

съмненията или аз бих го нарекла типичният български скептицизъм 

по отношение обективността на съществуващите правила и критерии.



Както личи от изтъкнатото дотук, преценката ми за дисертационната работа 

на Силвия Иванова е изцяло положителна. Бих си позволила и две малки бележки с 

цел бъдешата й работа в научните изследвания да бъде още по-прецизна:

• По  отношение  на  структурата  на  дисертацията:  по-ясна 

формулировка на основната теза. В дисертацията тя се подразбира, 

но никъде не я открих, изказана в експлицитен вид. Според мен, по-

добре би било двете отделни части накрая “Обобщение и изводи” и 

“Заключение” да бъдат в една част.  Още повече,  че заключението 

като обем е половин страница. 

• Издигане само на оригинално формулирани хипотези,  за които не 

знаем  дали  биха  се  потвърдили,  респективно  –  отхвърлили. 

Например, една от хипотезите в работата, че по-високото заплащане 

ще се свързва значимо с по-висока удовлетвореност от труда, за мен 

е тривиално. Въпреки, че естествено в удовлетвореността от труда се 

включват и други фактори, а не само заплащането, известно е, че то 

играе  съществена  роля,  която се  засилва  още повече  по време на 

криза.

Естествено тези малки бележки, както вече посочих, не умаложават много 

добрата работа по темата на дисертцията на Силвия Иванова.

Заключението ми е:

Дисертационна  тема:  ”Възприета  справедливост  на  заплащането  и 

удовлетвореност  от  труда  в  частни  организации”  е  разработена  на  високо 

теоретично  и  емпирично  равнище.  Прилагането  на  получените  резултати  в 

българската  практика  биха  допринесли  за  по-доброто  структуриране  на 

заплащането и по-адекватното му възприемане от хората като справедливо, което 

пък би довело до повишаване  на  удовлетвореността  от  труда.  Публикациите  на 

докторанта, освен на български език, в съавторство и на английски език, показва 

високото  ниво  на  изследвания,  до  което  е  стигнала  Силвия  Иванова  още  като 

обучаваща  се  в  докторска  програма.  Всичко  това  оформя  категоричното  ми 



становище, че рецензираната дисертация надхвърля изискванията и затова убедено 

предлагам на научното жури да присъди образователната и научна степен „Доктор” 

на Силвия Иванова Иванова. 
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