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                                 С Т А Н О В И Щ Е 

                                                на 

                          проф. дн. Димитрина Петкова Нанева 

                            катедра „Регионално развитие“ 

                                  Геолого-Географски факултет, СУ“Св.Кл.Охридски“ 

                                                        относно     

                                дисертационния труд на Делиана Бориславова Попова 

                                на тема:“Открито управление: принципи и подходи/ 

                                 община Бургас: 2007-2015/“ за придобиване на образо- 

                                 вателната и научна степен „доктор“   

 

      Дисертационният труд на докторанта Делиана Бориславова Попова на 

тема :“Открито управление: принципи и подходи/община Бургас:2007-2015/“ 

се състои от 253 страници, оформени съгласно стандарта за писмен текст – 

29/31 реда на страница и 60/65 знака на ред.  Списъкът на цитираната 

литература  обхваща  52 заглавия на кирилица и 34 заглавия на латиница; 

освен това  са цитирани 20 нормативни актове на РБ и са документирани 31 

правителствени документи/стратегии, програми, проекти, договори, отчети и 

др/, свързани с въвеждането и практикуването на европейските политики и 

ползването на съответните фондове на национално и общинско равнище в 

Република България; в дисертационния труд са посочени и 17 интернет 

информационни  източници , съотносими към  неговата тема. 

    Към дисертационния труд са налични и пет приложения. Особено внимание 

заслужава „Приложение №1“-/сс.222-227/. В цитираното приложение са налице 

представените четири таблици, които са изцяло авторски; в приложения – 

№№„2-5“ докторантът е  отделил внимание на  поставените задачи, 

отбелязани в „Увод- а“ на дисертационния труд и посочването на съответните 

им решения последователно, както следва: „фигури, карти анкетна карта, 

научни статии по темата“. 

        Структурата на представения дисертационен труд от докторанта Делиана 

Б. Попова включва увод, три глави, заключение, приложения, цитирана 
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литература; първа и втора глава имат по три параграфа всяка, докато 3-а 

глава – само два параграфа.  

     Както темата на дисертационния труд, така и поставените задачи от автора 

в „увод-а“ на научния труд имат не само оригинален характер, но и са 

изключително актуални във връзка с един от основните приоритети на 

европейската общност за дигитализиране както на националните икономики, 

така и на сферата на управление на национално и местно равнище  в 

границите на второто десетилетие на ХХIв., най-вече в сферата на публичното 

управление.  В нациите-държави, членуващи в Европейския съюз/ЕС/ 

ефективното публично управление представлява не само „приоритет“, но и 

„оперативна програма“, и „стратегическа цел“, които съответно са и 

финансово осигурявани с европейски средства през съответните програмни 

периоди. В това отношение проведеният  сравнителен анализ   между степента 

на достигнато развитие на „електронно управление и електронно 

правителство между РБ и Естония“ в  разглеждания дисертационен труд с 

автор – Д.Б.Попова, заслужава особено внимание. Най-вече защото  той се 

фокусира върху темата за „местното самоуправление“- в случая: община 

Бургас в периода 2007-2015г. Изследваният времеви тренд е достатъчен , за да 

се откроят предимствата, отнасящи се до принципите и практиките, следващи 

развитието на гражданския сектор в РБ, както и съответстващата му „правно-

регулаторна рамка“, т.е. необходимото и въведеното към момента  

законодателство и правоприлагането му в РБ, най-вече на местно равнище; 

защото община Бургас е една от водещите общини у нас по отношение на 

правоприлагането на приетото административно законодателство, което 

насърчава и удовлетворява потребностите на гражданското участие, така и по 

отношение  на базовата категория „доверие“  между управляващи и 

управлявани на местно, “общинско“ равнище;  в резултат – проведеният 

анкетен сондаж всред административните служители  на община Бургас от 

автора на дисертационния труд  става неопровержимо свидетелство по 

отношение на политическата практика, на "самодостатъчността" и  

обективното правоприлагане на законодателните норми, постановени от 

законодателя, по отношение на „местното самоуправление“ в частта за 

„открито“ и в крайна сметка – „добро управление“. В този смисъл 
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„прозрачността“ става синоним на „управление без корупционни практики“, а 

понятията – „електронно управление и електронно правителство“ – 

задължителна изходна предпоставка за утвърждаване на правилата на  

„откритото управление“- управление, означаващо прилагане и следване на 

принципите и практиките на пряката демокрация в РБ, въведени от 

законодателя на РБ и практикувани за съжаление не повсеместно на 

територията на държавата ни. Причината за това е както неосведомеността на 

гражданите на РБ, така и незаинтересованността на съответните общински 

власти да информират гражданския сектор у нас… същият дефицит 

демонстрират и местните общински  представители/“застъпници“!/ на 

националния ни омбудсман…  

     По всички тези въпроси в представения дисертационен труд с автор 

Д.Б.Попова има изказани становища и съответно формирано и практически 

обосновано научно твърдение за решаване на съответните „казуси“ с оглед на 

решаването на поставените научни задачи и  съобразяването им с 

европейските стратегии по анализирания проблем. Стилът на дисертационния 

труд е на необходимото научно равнище; разглежданата докторска теза към 

момента е уникална със своя теоретично-приложен характер в областта на 

„публичната администрация и управление“ и най-вече в полето на 

регионалното управление ,развитие и политика.  

В заключение – предлагам на уважаемото научно жури да оценят по 

достойнство дисертационния труд на докторанта Делиана Б. Попова  и да 

гласуват положително за присъждането на автора на образователната и 

научна степен „доктор“.  

София, 05.06.18г.                               Написал становището: проф.дн.Д.Нанева 

 

 

 

 


