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Олга Иванова Чорбаджийска притежава завършена  магистърска 
степен  по публична администрация. Работи вече шест години като 

асистент към катедра „Публично-правни науки и публичен мениджмънт” и 

води упражнения по „Мениджмънт и управленски технологии” , 

„Стратегическо управление в публичната сфера”, „Управление на 
човешките ресурси”, „Теория на управлението”, „Основи на 
мениджмънта”. Същевременно е участвала в научни форуми, конференции 

и била член на екипа в научен проект „Приложение на ефективен публичен 

мениджмънт в териториалната администрация – от добри практики към 

качествено обучение”.  
 

Обща характеристика на дисертационния труд 

Представената за обсъждане дисертация на Олга Чорбаджийска е в 
обем 247 стр., структурирана е в три глави с увод и заключение с богата 
библиография на български, английски и руски език и 36 страници 

приложения.  
Предмет на анализ на настоящия дисертационен труд е връзката 

между професионалният стрес и конфликтите в публичната организация. 
Основната цел, която е посочена в теоретичната и емпиричната структура е   
„ Да се анализира, систематизира, обобщи и обоснове необходимостта 

от ефективно и ефикасно управление на стресовете и конфликтите, в 
организациите от публичния сектор и по-конкретно в общинските 
администрации”  

Предвид това, че светът е в криза, България се оказа в перманентна 
криза. Дълбочината и мащабът на кризата изведоха на преден план 

необходимостта от по-голяма промяна на начина на управление на 
организациите. Кризата направи организациите много по-консервативни и 

много по-внимателни към рисковете, които поемат. Това доведе до 

несигурност на работното място, а източниците на професионален стрес и 



конфликти се увеличиха. Често под натиска на различни фактори се 
наблюдават множество комуникационни затруднения и конфликти. В тази 

връзка, ефективното управление на тези процеси в организацията довеждат 
до избягване на кризи с човешкия ресурс. Тези обстоятелства както и 

редица други правят безспорна актуалността и значимостта на темата, 
която е с интердисциплинарно звучене по проблем от сферата на 
управлението на човешките ресурси. 

В изясняването на понятията стрес и конфликти изследването попада 
в широко научно поле, което създава необходимост анализите да се 
базират на изводите на антропологията, организационната психология, 
мениджмънта, социологията, психологията, политологията, икономиката, 
историята и др. Освен това се изисква да се използват емпирични методи, 

за да разбират в дълбочина проблемите в публичните организации, което 

допълнително усложнява работата по такива теми. 

В увода докторантът аргументирано обосновава необходимостта и 

мотивите за всестранно и задълбочено изследване на избраната тема, добре 
са изведени и задачите, които произтичат от целта.   

Дисертационният труд започва с теоретично изясняване на 
понятието стрес от етимологията на първоначалната му употреба до 

настоящето разбиране за стрес като се включени различни подходи при 

неговото изясняване. Много подробно са разгледани различните теории, 

причините, видовете техниките за справяне със стреса, като се обръща 
специално внимание на стресорите в организацията. В логическа 
последователност са описани стадиите, през които преминава човек при 

стресова ситуация, ролята на ръководителя при управлението на стреса в 
публичните организации. В тази част докторантката много умело е успяла 
да обвърже теоретично и приложно ролята на организационните рискове, 
които е необходимо да се съблюдават при планиране на работния процес.  



Маркирани са и документите от европейското законодателство за 
превенцията на стреса. В края на главата са изведени основните 
заключения и коментари по проблематиката. И освен, че стресът в 
организациите е широко разпространено явление със значителни 

здравословни и икономически последици се обръща внимание на това, че в 
определени ситуации той може да действа като мобилизиращ и 

активизиращ фактор. 

Като цяло първа глава е много широка и богата от гледна точка на 
очертаната теоретична основа необходима за по-нататъшното развитие на 
тезата, а също и с богатото литературно проучване.  

Втора глава, озаглавена „Управление на конфликтите в публичните 
организации” се фокусира върху изследване на конфликтите, като в същата 
последователност, както в първа глава, се изясняват понятията, природата 
типовете, причините и начините за разрешаване.  

Конфликтът разрушава социокултурните нагласи, „блокира” 
жестовете на съгласие и с един замах разрушава с години кумулираното 

доверие. Взаимното разбирателство е своеобразен мост между доверието, 

приемствеността и продуктивността. Следвайки свой цикъл той може да 
ескалира и да нанесе унищожителен удар върху системата. Постмодерното 

отношение към конфликта разкрива и неговата положителна природа  - на 
потенциален стимулатор на промените, адаптацията, обновлението и 

развитието. Всички тези аспекти са разгледани в настоящата разработка. В 

заключение авторът прави детайлно теоретично обобщение.  
Третата глава „Разработване на добри практики за управление на 

стреса и конфликтите в общинските администрации” е посветена на 
практическото приложение на база на направените изводи от съвместен 

проект „Приложение на ефективен публичен мениджмънт в 
териториалната администрация – от добри практики към качествено 

обучение”. Тази част от работата не само предлага подробно развити 



правила за превенция и преодоляване на стреса в общинските 
администрации, базирани на емпирично изследване, но и обобщава 
становища от научната литература. Безспорно тя е най-интересна, най-

продуктивна и приносна. Тук подходът е оригинален, защото са направени 

съществени практически препоръки. В значителна степен интерес 
представляват не толкова данните за влиянието на факторите върху нивото 

на възприетия стрес, а организационната подкрепа и справянето със стреса, 
което е и същинския център на тази част.  

Смятам, че темата която е разработена е актуална и отразява 
съвременни управленски реалности и тенденции за развитие на 
управлението на човешките ресурси. Изследването на две сродни области 

– стрес и конфликт е резултат от взаимообвързаната им обусловеност и 

комплексното разглеждане на необходимостта от теоретични и емпирични 

анализи на начина, по който се проявяват в публичната организация. 
 

Критични бележки и препоръки: 

Наред с положителните страни на дисертацията, имам и някои забележки. 

Естествено към разработките в една толкова динамична сфера могат да се 
отправят както забележки, така и препоръки, които да дообогатят 
изследването. В тази посока отнасям и следните препоръки към 

докторантката:  
1. Струва ми се удачно да се направи по-плавен и последователен 

преход между главите, за да се откроят по явно причинно-

следствените връзки между професионалния стрес и конфликтите. 
2. За са да обогати изследването върху вътрешноорганизационния 

конфликт може да се разшири обема от автори и публикации. Това 
би могло да стане например с моделите на управление на конфликта 
на Лесли Декурич и Михеле Маркс, стратегията на Афзалур Рахим и 

др., които предлагат интересни интерпретации по конкретната 



проблематиката. Вероятно Олга Чорбаджийска е сметнала, че тези 

проблеми принципно вече са подробно изследвани, но работата би 

спечелила, ако тази част бъде разширена.  
3. Бих препоръчала да се разширят възможностите за приложение на 
научните изследвания на кандидата и да се апробират в практиката. 
Тези критични бележки не намаляват стойността и не омаловажават 

сериозния труд, който безспорно за мен е подготвила Олга Чорбаджийска. 
Развитата теза разкрива изследователските качества и способности на 
докторантката да обвързва решаването на конкретни задачи с 
потребностите на практиката. Задълбочения теоретичен анализ и 

обобщенията показват уменията на Олга Чорбаджийска да следи научната 
дискусия в няколко гранични научни области и да синтезира и представя 
важното.  

 

Оценка на научните и практическите резултати и приноси 

На базата на дисертационния труд са формулирани следните приноси:  

• На емпирично равнище се доказва връзката между 

управлението на стреса и управлението на конфликтите в 
организациите от публичния сектор, а в частност и на 
общинските администрации, като значими компоненти за 
ефктивно организационно поведение и организационно 

развитие. 
• Анализирани са различните модели и концепции, относно 

същността на стреса, като явление в съвременните  публични 

организации, като са класифицирани основните групи 

причинители на стрес в общинските администрации, както и 

видовете стрес и ефектите от него.  



• Откроени са основните копинг стратегии и възможности за 
превенция и намаляване на стреса в общинските 
администрации. 

• Направен е анализ на същността на конфликтологията, като 

наука, както и научните проблеми свързани с нейното развитие 
в бъдеще, във връзка с управлението на конфликтите в 
публичните организации, а по-конкретно в общинските 
администрации. 

• Предложени са вътрешно организационни правила за 
превенция и преодоляване на стресовете и конфликтите в 
общинските администрации.  

В резултат на изследването са посочени научно-теоретични и 

практически изводи, които са базов инструмент за извеждането на 
приносите. Считам, че така приложените приноси са аргументирани и 

отразяват реално постигнатото в научната разработка. 
 

Автореферат и публикации  

Авторефератът е логически издържан и отразява структурата и 

съдържанието на основния текст в дисертацията като обобщава 
концентрирано по-важните аспекти на разработката, приносните моменти 

и публикациите. 
По изследваната проблематика дисертантаката е посочила седем 

публикации, от които четири самостоятелни, а три в съавторство. Всичките 
те представят основни моменти от настоящия труд.  

 

 

 

 

 



Заключение 
Дисертационният труд представлява самостоятелна, завършена и 

комплексна разработка, посветена на важен и актуален проблем в публичния 
мениджмънт. Тази значимост се откроява както от теоретична гледната 
точка, така и от чисто приложния й характер.  

Дисертационният труд на тема “УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И 

КОНФЛИКТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”, 

изпълнява критериите и изискванията на законодателството за развитие 
на академичния състав и подзаконовите актове по неговото прилагане 
за разработване на дисертационен труд.  

Предлагам на научното жури да присъди на Олга Иванова Чорбаджийска 
научната и образователна степен „доктор”. 
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