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1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертационният труд е с общ обем 253 с., от които: основен текст 223 

страници; използвана литература - 10 страници литература и подробни приложения, 

илюстриращи и допълващи изложението - 22 страници. 

Структурата на дисертационното изследване е решена в класическия за този 

род разработки вариант – увод, три глави и заключение. Тя напълно съответства на 

темата, целите и задачите на изследването. Уводът коректно са формулирани всички 

задължителни елементи за едно дисертационно изследване, а именно: цели, задачи, 

хипотези, предмет и обект на изследването. Ясно са постановени мотивите за избор на 

темата. Надлежно са посочени предпочетения изследователски подход и използваните 

методи за анализ. Научният апарат е детайлен и свидетелства за добро познаване, 

както на теорията по проблематиката, така и на нормативните рамки на актуалната 

практика. Представените в приложенията таблици, графики и диаграми, голяма част от 

които са авторски, онагледяват съдържанието на дисертацията и улесняват 

възприемането на текста.  Извършена е значителна по обем изследователска работа, 

като  е проведено емпирично социологическо изследване по метода на анкетното 

допитване сред 100 представители на общинската администрация в община Бургас. 

Актуалност на темата е безспорна  и се определя от общия контекст на 

политическия процес в страната и, в частност, от значимостта на откритото управление 
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за успеваемостта на публичните политики на национално и местно ниво. То допринася 

за повишаване на доверието на гражданите към държавните институции и 

управляващите, така че да се постигне стабилно, отзивчиво и демократично 

управление. По този начин се явява и един от основните критерии за добро 

управление. 

2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Сред основните научни и научно-приложни резултати от настоящото 

дисертационно изследване бих откроила следните: 

 Детайлен исторически обзор на развитието на гражданското общество 

през призмата на промените в публичната администрация; 

 Разкриване на взаимнообослувеното развитие на технологиите, от една 

страна и концепцията за откритото управление, от друга; 

  Систематизиран анализ на основните нормативни актове, стратегически 

документи и инициативи, които стимулират и подкрепят реализирането 

на принципите и практиките на открито управление в България;  

 Сравнителен анализ на българския и естонския опит в сферата на 

откритото управление; 

 Подчинено на целите на дисертацията авторско емпирично 

социологическо изследване на мотивацията и нагласите  на служителите 

в община Бургас към принципите и практиките на откритото управление; 

 Анализ на конкретни практики на открито управление от дейността на 

община Бургас и извеждане на препоръки за по-нататъшно 

усъвършенстване на този тип управление на различни равнища. 

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Приносите на дисертационния труд са коректно формулирани и балансирани в 

теоретичен и практико-приложен аспект. В тях проличава богатия професионален 

практически опит на докторантката. Те биха могли реално да съдействат за по-

нататъшното развитие на изследванията, свързани с проблемите на откритото 

управление и неговото приложение на различни управленски равнища, в частност, на 

равнище общинска администрация.  
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Сред изведените в изведените  в дисертационния труд приноси, като най-

значими бих посочила следните:  

1. Поставянето и анализирането на концепцията за открито управление в 

контекста на социалната правова държава и основните административни теории за 

новото публично управление и доброто управление. 

2. Разработеният и приложен към конкретна община модел за анализ на 

прилаганите принципи и практики на откритото управление в местната 

администрация. 

3. Оценката на  решаващите фактори за успешното развитие на принципите и 

практиките на открито управление в България. 

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията  

Делиана Попова има две публикации по темата на дисертацията, които 

представят съществени съдържателни моменти от нея. 

 

5. Критични бележки и въпроси 

Нямам формално основание за отправяне на критични бележки към 

рецензирания дисертационен труд, тъй като те биха се отнасяли единствено до 

съдържанието на въпросника на емпиричното изследване, чийто резултати са вече 

интегрална част от труда. Тезите и заключенията, до които Делиана Попова достига са 

защитени коректно. Позволявам си обаче да  задам два въпроса от по-общ характер: 

(1) Как и въз основа на какви критерии следва на се преценява легитимността 

на интересите, защитавани и прокарвани от отделни групи за натиск 

посредством механизмите на откритото управление? 

(2) Какви са рисковете на откритото управление? 

 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът съдържа необходимите елементи и информация, които 

съответстват на/ и адекватно отразяват съдържанието на дисертационния труд. 
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7. Заключение  

Дисертационния труд на  Делиана Попова съдържа достатъчно научни и 

научноприложни резултати. Съдържанието доказва, че докторантката притежава 

способности за самостоятелни научни изследвания. Качествата на дисертационния 

труд ми дават основание да заключа, че той в пълна степен удовлетворява 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане.  

Без колебание предлагам на научното жури да присъди на Делиана Попова 

научната степен „доктор“ по научната специалност „Политология”. 

 

 

 

 

5 юни 2018, София    Подпис: 

                                                                           (доц.д-р Елена Симеонова) 

 

 
 


