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         Характеристика на съвместната работа с докторанта 

 За мен, като научен ръководител на докторанта, беше голямо 

предизвикателство да работя с докторантката по темата  „Участие на лица в 

неравностойно положение в държавното управление” по няколко 

причини. 

 На първо място, в Катедра „Публичноправни науки и публичен 

мениджмънт” не съществуват традиции за изследване на тази специфична 

тема, тя е нова и непозната за научната общност в страната. На следващо 

място, огромния практически опит на докторанта от работата му на високи 

управленски позиции в държавната администрация и доброто име с което се 

ползва в нея, бяха допълнителен дразнител за сериозното отношение към 

дисертационното изследване и високите критерии, които си поставихме при 

съвместната работа. 

 Не на последно място, докторант Снежана Димитрова в професионален 

аспект е първият докторант, който ръководя след хабилитацията си през 2010 

година. 

 Изказвам своята дълбока удовлетвореност от старанието, желанието и 

професионализма на кандидатката при работата и по дисертационния труд. 

Тя работеше коректно, съвестно и се съобрази с всички бележки от 

предварителната защита и консултации с колеги, сред които – доц. д-р 

Емилия Рибарска, проф. д-р Николай Арабаджийски, проф. д.ик.н Стефан 

Симеонов, доц. д-р Милена Стефанова и други. 

 



 

Актуалност и значимост на темата и разработката 

 Темата безспорно е нова и предизвикателна за българската научна, 

теоретическа и практическа сфера. В дисертационния труд се изследва  

актуален проблем, свързан с участието на лицата в неравностойно положение 

в държавното управление.  Авторката успешни защитава тезата си, че 

„равният достъп до държавната администрация придобива особена 

актуалност и значимост в резултат на членството на България в ЕС и 

международни организации в защита правата на лицата с увреждания, 

малцинствените групи и уязвимите групи на пазара на труда, както и 

необходимото унифициране на практиките в тази област на българската 

публична администрация с тази на страните от Европейския съюз”. Този 

акцент придоби практически и значими измерения и с ратифицираната от 

българското Народно събрание, на 26.01.2012 година, Конвенция за правата 

на хората с увреждания. 

 

Цели и задачи 

Целта и задачите са аргументирани и добре развити, като определено 

проличава почерка на научния консултант на докторантката, чийто стил е 

допринесъл съществено за високото равнище на разработката.  

Целта е да се очертаят същността и особеностите на проблематиката, 

специфичните потребности на лицата в неравностойно положение в трите 

представени групи - лица с увреждане, малцинства и по-специално ромското 

население и уязвими групи, да се изследват актуални и приоритетни 

проблеми, свързани с тях и да се установят основните тенденции в процеса на 



създаване на условия за тяхното участие в държавното управление.  За целта 

участието в държавното управление се свързва с възможностите за заемане на 

длъжности в държавната администрация на лица с увреждания, 

представители на малцинствата и уязвими групи. Специален акцент е 

поставен върху възможността за работа в държавната администрация на 

представители от посочените групи, държавната политика в тази област, 

европейските практики и българските модели, както и възможностите за 

бъдещо развитие.  

В дисертационния труд коректно и прецизно са разгърнати тезите, 

умело и поетапно са потърсени научни аргументи за поставените задачи.  

  

 Структура и съдържание. 

Структурата е оформена в класически вариант за научна разработка от 

подобен вид - въведение, три глави, заключение, библиография и 

приложения, указател на съкращенията, списък с таблиците, диаграмите и 

фигурите. Общият обем на дисертацията е 180 страници.  Библиографската 

справка на използваните източници е в размер на 10 страници, приложенията 

– 7 броя, са в размер на 8 страници. Дисертацията съдържа указател на 

съкращенията – 2 страници, списък на фигурите /общо 7 фигури в 

приложения/ - и  93 бележки под черта, като всяко позоваване е според 

възприетите изискванияБиблиографската справка на използваните източници 

включва общо 169 източника и е структурирана в пет основни раздела: 

Литературни източници – общо 75 заглавия, нормативни актове- общо 21 

нормативни акта, стратегически документи - 18, проекти, финансирани от ЕС 

и донорски организации - 9, статии – 33 и други източници-12, основно 

електронни сайтове на официални институции. 



Структурата на дисертационния материал е добре балансирана и 

спомага за ефективното представяне на проблематиката. На много високо 

равнище e разгръщането на тезите в отделните части на дисертационния труд, 

което спомага за доброто и лесно възприемане на материала. 

В съдържателен аспект разработката се отличава с изчерпателност, 

прецизност и пълнота на изложението. Коректно са използвани  цитиранията 

и позоваванията, графичното оформление е на високо професионално ниво.  

 Дисертационния труд е написан на ясен език, макар и в него да се 

извеждат редица специфични и нови термин. Може да се обобщи, че в 

дисертационния труд се показват редица достойнства и материалът може да 

се приеме спокойно за първа крачка в една сериозна бъдеща научна работа. 

Научен инструментариум, използван при разработването на 

дисертационния труд. 

 Инструментариумът, използван при разработката на дисертацията е на 

високо равнище. С лекота се борави със специфичната терминология в 

сферата на изследваната проблематика. Допълнително достойнство на 

разработката са и изключително новите и актуални теоретични насоки, които 

докторантът е представил, аргументирал е лични тези и виждания, разгърнал 

е поредица от интересни идеи. 

Общо описание на представените публикации и на представения 

автореферат 

         Като неразделна част от придобиването на образователната и научна 

степен „Доктор”, кандидатката е представила десет публикации, от които пет 

са самостоятелни разработки. Всички са свързани с проблематиката на 



дисертационния труд. Публикациите са в реферирани авторитетни научни  

издания и са  индикатор за готовността на докторанта за успешна защита.        

Автореферата отговаря на изискванията за подобен род разработки, 

съдържа основните акценти от дисертационния труд и коректно допринася за 

изясняването на научните хипотези и цели, които докторантката и научния и 

ръководител са си поставили. 

Обща характеристика на дейността на кандидата. Научно-

преподавателска дейност и научноизследователска дейност 

 От автобиографичните данни и от съвместните ни професионални 

ангажименти става ясно, че г-жа Димитрова има както сериозни освен 

сериозни преподавателски ангажименти, така и участие в уважавани и 

авторитетни научни организации.  

Тя е уважаван експерт в сферата на публичната администрация, като с 

нейното име се свързват голяма част от успешните резултати на страната ни в 

предприсъединителните услилия на България за влизане в ЕС, както и 

подготовката на почти цялата нормативна и подзаконова рамка за регулиране 

на дейнотта на публичната администрация.  

Това ми дава основание да съм обективен в преценката си за интереса и 

желанието на докторантката да се развива в областта на научната работа. 

        Приносни моменти 

         В дисертационния труд са аргументирани, защитени и подчертани 

редица приносни моменти. В теоретико-методологичен аспект с изследването 

на възможностите за участие в държавното управление на лица в 

неравностойно положение се очертава нова проблемна област, свързана с 



интеграцията на тези лица на по-високо ниво в обществено-политическия 

живот. Това обогатява практиката в областта на научните изследвания в тази 

проблематика. В научно-приложен аспект според водещи са следните 

приноси - Определени са основните фактори и условия, влияещи върху 

определянето и изпълнението на политиката за многообразието и равните 

възможности  в държавното управление; направен е опит да се обвърже 

процесът на европейската переспектива за развитие и създаването на 

благоприятна среда за насърчаване участието на лица в неравностойно 

положение в държавното управление с  осъществяваните в момента 

административни реформи; обосновава се недостатъчната ефективност на 

законодателството в областта на възможностите за участие на лица в 

неравностойно положение в държавното управление; 

 Препоръки и бележки 

 Като препоръки към докторанта би извел следните такива, като 

изхождам от позицията на научен ръководител на дисертанта: 

- Уместно би било темата да се апробира по ”агресивно” в практиката, като 

се потърсят институционални инструменти за нейното апробиране в 

практиката; 

- Разработката чудесно би се вписала като самостоятелна учебна 

дисциплина, със самостоятелен „живот” в учебните планове на няколко 

водещи специалности в Университета.  

  

Заключение 

 Като се базирам на разработеният дисертационен труд, общата 

научна, творческа и преподавателска дейност на докторантката, както и на 



преките си наблюдения по време на съвместната ни работа,  представеното 

отговаря напълно на критериите и изискванията за получаването на научната 

и образователна степен „доктор” по научната специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство”, поради което 

напълно убедено давам своят положителен вот за присъждането на ОНС 

„Доктор”. 

 

 

10.09.2012 г.                                               ......................................... 

                                                                  / доц. д-р Валентин Василев / 

  

 

 


