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Дисертационният труд „Социални конфликти и тяхното преодоляване чрез 

обществения посредник“ е обсъден и насочен за публична защита на катедрен 

съвет на катедра „Социална и специална педагогика“ към Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ на 12 април 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд се състои от въведение, концепция, три глави, 

заключение и списък на използваната литература и приложения, с общ обем 

от 205 страници, като обемът на основния текст (съдържание, въведение, 

концепция, три глави и заключение) се състои от 187 страници. 

Текстът на дисертацията е илюстриран с 30 фигури. Допълнен е с 2 

приложения. 

Литературата се състои се от общо  146  заглавия, от които:  

 на кирилица –   84  заглавия; 

 на латиница –   39  заглавия; 

 он-лайн източници –   23. 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 28 юни 2016 г. от 

13 часа в зала…….. на Педагогическия факултет на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ 



ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Настоящата дисертационна разработка „Социалните конфликти и тяхното 

преодоляване чрез обществения посредник“ е научноизследователски труд, 

посветен на цялостно комплексно изследване на социалните конфликти в 

българското общество и тяхното разрешаване от обществените посредници - 

омбудсманите. 

Тук следва да се направят някои уточнения, които имат фундаментално 

значение за разбирането на представеното по-нататък съдържание: 

1. В текста на дисертационния труд се използват едновременно 

равнозначните термини „обществен посредник“ и „омбудсман“ 

2. Теоретико-практическата разработка отбелязва значението на 

националния омбудсман, но се фокусира върху работата на местните 

обществени посредници – местните омбудсмани. Те, бидейки най-близо 

до местната власт, която непосредствено реализира политики към 

гражданите, в най-голяма степен реагират на техните жалби. 

3. Всяка жалба до местните обществени посредници – омбудсманите 

съдържа по същество един или повече социални конфликта, възникнали 

при функционирането на местните общности или цялото българско 

общество.  

Актуалната значимост на проблема за ролята на обществения посредник - 

омбудсмана при решаване на социалните конфликти в обществото се състои в 

следните направления: 

1. На методологическо ниво – това са изходните основания, позволяващи 

да се изследват социалните конфликти като естествени процеси и 

практическа дейност в обществото, като се разгледат съответствията на 

различните теории със задачите, които омбудсманите решават в 

практиката си по разрешаването на социални конфликти; 

2. На технологично ниво – представят се различни технологии и 

формирането на определени програми, по които обществените 

посредници - омбудсманите реализират технологии на профилактиката, 

управлението и разрешаването на социални конфликти; 

3. Практическо ниво – представят се реални, конкретни конфликти и 

конфликтни ситуации, свързани в голяма степен с функциите на 

управление на обществото и функционирането на институциите, 

насочени към минимализация на разрушителните последици от 

конфликта, посредством планиране, изменение и вземане на решение в 

полза на разрешаване на проблемната ситуация. 



В контекста на посоченото се подчертава значението на омбудсмана при 

решаването на социалните конфликти: Той отстоява само законните 

права и интереси на гражданина, нарушени от институциите. Неговата роля е 

по-близо до тази на съдията – изслушва позиции и на двете страни в 

конфликта, за да прецени коя от тях е законосъобразна. 

От друга страна, омбудсманът не е съдия, защото съдията е ограничен да се 

произнася в рамките на закона и в този му акт към него не се отправят въпроси 

това справедливо ли е, или не. Общественият посредник - омбудсманът също 

съобразява действията си със законите, но той се сблъсква с много 

несправедливости, които по някакъв начин се опитва да премахне. 

По този начин се разрешават множество социални конфликти, които водят до 

дисфункции при функционирането както на цялото общество, така и при 

функционирането на местните общности. 

Всичко това води до формирането в дисертационната разработка на следната 

ТЕЗА: Дейността на обществените посредници - омбудсманите е насочена към 

разрешаването на значими за гражданите социални конфликти, с което 

допринася за реализирането на демокрацията в България и установяването на 

ред в полза на запазването на гражданските права и свободи. 

ЦЕЛ: Да се изследват социалните конфликти в процеса на трансформиращото 

се българско общество от тоталитаризъм към демокрация. 

ОБЕКТ: Открояване на съществената роля на обществените посредници – 

омбудсманите при разрешаването на многообразните социални конфликти в 

трансформиращото се  българско общество. 

ХИПОТЕЗА: Очаква се с теоретико-практическата разработка да се докаже, че 

българските омбудсмани разрешават социални конфликти, свързани главно с 

личния жизнен свят на гражданите, които се изразяват в нарушаване на 

техните „полагаеми се права“ (Ралф Дарендорф). 

При доказване на тезата, целта и хипотезата на дисертационната разработка, 

както и при разглеждане на нейните обект и предмет, са реализирани следните: 

ЗАДАЧИ: 

1. Анализ на социалните конфликти и тяхното преодоляване. Представяне 

на различните теоретични концепции за същността на социалния 

конфликт. 

2. Очертаване ролята на омбудсманите за преодоляване на социалните 

конфликти. 

3. Представяне ролята на националния омбудсман за преодоляване на 

социалните конфликти. 



4. Разглеждане ролята на местните обществени посредници – 

омбудсманите в общините, за преодоляване на социалните конфликти. 

5. Типологизиране на решените социални конфликти в Република 

България от създаването на институцията на Омбудсмана през 2003 г. до 

2015 г. 

6. Анализирани са практиките на омбудсмана в развитите демократични 

държави при решаване на социалните конфликти, с фокусиране върху 

страните от Скандинавието, САЩ, Франция, Германия, Великобритания, 

Испания, Австрия, Гърция. 

7. Разгледана е институцията на омбудсмана в трансформиращите се 

страни от тоталитаризъм към демокрация – Русия, Полша, Унгария, 

Чехия, Словакия, Румъния, Словения. 

8. Реализиране на емпирично социологическо изследване, основано на 

метода „Анализ на документи“, с което да се покажат ефективните 

практики на българските омбудсмани за разрешаването на 

многообразието от социални конфликти, засягащи личния живот на 

българските граждани: 

- Разрешаване на конфликти, свързани със социални дейности, 

здравеопазване, образование и спорт, екология; 

- Разрешаване на конфликти, свързани със собственост, трудово-правни 

отношения,, съдебна власт, полиция, държавни служби, обществен ред и 

сигурност; 

- Разрешаване на социални конфликти, свързани с благоустройство и 

строителство, устройство на територията, общинска собственост, 

транспорт, улици и паркинги, местни данъци и такси; 

- Разрешаване на конфликти, свързани с топлофикация, мобилни 

оператори, електроснабдяване, водоснабдяване; 

- Разрешаване на други конфликти. 

9. Формулиране на креативни решения за дейността на системата от 

изградени институции на българските омбудсмани. 

Методологията на дисертацията се реализира на три методологически 

равнища: 

1. Обща методология – прилагане на системен подход и общо научни 

принципи като обективност, диалектичност, преход от конкретно към 

абстрактно, конкретизация, единство между теория и практика, системен 

анализ, реализиране на аналогии, исторически подход и др. 



2. Частна (специална) методология, представляваща реализация на 

общонаучните принципи: 

- Системен подход, позволяващ разкриването на многообразието от 

подходи, използвани от омбудсманите при разрешаването на социални 

конфликти; 

- Научно доказване на ефективността на омбудсманите при 

разрешаването на социални конфликти; 

- Теоретично изследване на научни източници, свързани със 

социалните конфликти, както и на източници, свързани с дейността на 

омбудсманите; 

- Разработване на специфична методология за провеждане на 

емпирично социологическо изследване за проучване ролята на 

омбудсманите при разрешаването на социални конфликти. 

3. Съвкупност от конкретни методики за емпирично 

социологическо изследване: 

- Използване на конкретен инструментариум за работа със социологически 

метод „Анализ на документи“; 

- Обобщение и анализ на информация, регистрирана чрез метода 

„Анализ на документи“; 

- Статистически методи – даващи възможност да бъде обработена и 

анализирана регистрираната емпирична информация от проведения 

метод „Анализ на документи“. 

Посочените методологически равнища се прилагат в съответствие 

със социологическите принципи: 

1. Единството между теоретично и емпирично – Показва логиката, 

пътя за добиване на социологическо познание относно изучаваните обект 

и предмет. Наличното знание може да се провери чрез емпирично 

изследване на фактите от практиката на живота. 

2. Единство на обективното и субективното – Позволява да се 

изследва и обясни социалната действителност. Чрез него се дават знания 

и идеи, че действителността съществува обективно и част от тази 

действителност може да се регистрира освен чрез сетива и по абстрактен 

път на мислене, особено когато това е свързано със социална 

действителност, изтъкана от социални конфликти, на които следва да 

бъде намерено разрешение. 

За да бъде подробно проучена, анализирана и обяснена практиката на 

обществените посредници - омбудсманите за разрешаване на социални 



конфликти в българското общество, е представен голям обем от теоретични 

и практико-приложни знания, което е част от познавателната стратегия 

на дисертацията. Така представени те запълват празнотата от 

задълбочени знания по този въпрос в българската научна литература и дават 

подробна представа за многоаспектната дейност на обществените 

посредници при разрешаване на социални конфликти. В по-голямата си 

част акумулираната ценна информация е презентирана в дисертационната 

разработка в табличен вид, за да изяснява и допълва нейното съдържание. 

Стремежът на автора е да даде възможно най-пълна представа за 

изучаваните обект и предмет. 

Достоверността и научната обоснованост на получените научно-

практически резултати са обезпечени чрез: 

- Основаването на дисертацията върху фундаментални научни положения 

на теорията, свързана със социалните конфликти и институцията на 

омбудсмана; 

- Научната обоснованост при избора на изследователския метод; 

- Анализ на показаните резултати, съпоставимост на получените данни с 

практиката. 

Теоретическата значимост на дисертационната разработка се 

състои в: 

1. Представяне развитието на теоретичните концепции, идеите и 

практиките, свързани със социалните конфликти и разрешаването им от 

обществените посредници – омбудсманите. 

2. Систематизиране на теоретическите знания за ролята на обществените 

посредници – омбудсманите при разрешаването на социални конфликти. 

3. Извеждане на теоретични изводи за ефективността на обществените 

посредници – омбудсманите при преодоляването на социални 

конфликти. 

Практическата значимост на дисертацията се състои в: 

1. Практическо изследване и типизиране на социалните конфликти, които 

разрешават в своята дейност обществените  посредници - омбудсманите в 

България. 

2. Формулиране на възможности за развитие на дейността на омбудсманите 

за разрешаване на социални конфликти на български терен. 

3. Обосноваване на Креативни предложения относно дейността на 

обществените посредници – омбудсманите при разрешаването на 

социални конфликти. 



Дисертацията се състои от въведение, концепция, три глави, заключение и 

списък на използваната литература и приложения, с общ обем от 205 

страници, като обемът на основния текст (съдържание, въведение, 

концепция, три глави и заключение) се състои от 187 страници. 

Текстът на дисертацията е илюстриран с 30 фигури. Допълнен е с 2 

приложения. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ПЪРВА ГЛАВА 

СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ И ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ 

1. Същност на социалния конфликт 

Изяснява се понятието конфликт и същността на социалния конфликт. 

Социалният конфликт е всеобщият, типичният конфликт като обществено 

явление, който възниква и се проявява във всички сфери и дейности на 

обществения живот и на всички равнища. Той е социален, защото се 

реализира в отношенията на хората, между социалните субекти, личности и 

групи. Социалният конфликт е продукт на различни отношения и интереси 

на хората. Тъкмо поради тази си същност той е обект на работа на 

обществения посредник – омбудсмана, който има за основна задача да 

решава тези социални конфликти. Всяка жалба до него съдържа поне един, а 

понякога повече от един конфликта, които нарушават „полагаемите им се 

права“, както ги определя Ралф Дарендорф. 

2. Роля на омбудсманите за преодоляване на социалните конфликти 

При работата си омбудсманът решава социални конфликти, свързани със: 

защита правата на хората с увреждания, правата на детето, правата в 

здравеопазването, опазването на околната среда и общественото здраве, 

основните права и свободи на гражданите, социалните им права, правото на 

собственост и икономическата свобода на гражданите, правото на достъп до 

качествено образование, правата на потребителите на обществените услуги, 

правото на гражданите на добро управление и добра администрация и др. 

2.1. Роля на националния омбудсман за преодоляване на социалните 

конфликти 

Анализът на работата на институцията на омбудсмана на Република 

България подсказва, че през годините гражданите все по-настоятелно искат 

да участват във вземането  на решения от властта. Често те се обединяват в 

исканията си в подписки от стотици и дори хиляди граждани, с желание да 



бъде чут техният глас в отстояването на позиции. Това е едно от полетата, в 

които е наложително действието на омбудсмана. 

Анализът на официалните документи, които предоставя омбудсманът на 

Република България, показва, че: 

Само през 2014 г. при него са постъпили 5 010 оплаквания, като преобладават 

жалбите от потребителите на обществени услуги – топлоснабдяване, 

електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, телефонни услуги, 

кредитни институции и банки, сметосъбиране и сметоизвозване, което показва 

тенденция социалните конфликти между гражданите и дружествата-

монополисти да се изострят; 

Това подчертава остро социално неравенство – между обедняването на 

българина и условията на фирмите и липсата на контрол или намеса на 

държавните институции, които следва да работят в условията на режим на 

правова държава, разписани в Конституцията на Република България; 

Нарушени са правата на хора от социално уязвими групи като хората с 

увреждания. Социалните конфликти, които възникват в отношенията им с 

администрацията, независимо дали държавна или общинска, са свързани 

основно със социални услуги и лична мобилност, предоставяни от 

националните и общински програми за асистентски услуги; с ненавременно 

изплащане на месечните добавки за социална интеграция; с реда за отпускане 

на целева помощ  за закупуването и ремонт на помощни средства; експертизата 

на работоспособността; медицинската рехабилитация; жилищните политики на 

общините за настаняване на нуждаещите се граждани с увреждания и техните 

семейства и др.; 

Ядро на социален конфликт са и неразрешените въпроси, свързани с 

недостатъчния капацитет на специализираните институции, липсата на 

устойчивост при предлагане на услугите, недобрите материални условия, лоша 

организация на дейността им; 

Налице е конфликт „деца-общество/институция“: нарушения на правото на 

детето да поддържа контакт с двамата си родители; неспазване на определения 

от съда режим на лични отношения с детето, което също води до нарушаване на 

това право; разрешаване на семейни спорове с международен елемент; 

реализиране на правото за издръжка и др.; 

Голяма част от социалните конфликти, които трябва да решава омбудсманът, са 

свързани с нарушени граждански права в здравеопазването: липса или 

ограничаване на достъпа до медицински услуги – спешна, първична и 

специализирана медицинска помощ, достъп до здравна информация, промоция 

и профилактика; спазване на хигиенни норми и изисквания, искания за 

съдействие за заплащане на лечение и др. 



 

2.2. Роля на местните обществени посредници - омбудсманите за 

преодоляване на социалните конфликти 

Прозрачността, откровеността с хората и публичността са сред най-силните 

инструменти на омбудсмана за въздействие в полза правата на човека. Чрез 

разрешаването на социални конфликти той извън това отправя послания към 

хората, нуждаещи се от подкрепа, и критики към институциите, които 

нарушават или застрашават човешките им права. 

2.3. Типологизация на решените социални конфликти в Република 

България от създаването на институцията на Омбудсмана през 2003 г. 

до 2015 г. 

С оглед реалната практика на обществените посредници – омбудсманите в 

България социалните конфликти, които те решават, могат да бъдат типизирани 

по следния начин: 

1. Конфликти, свързани със социални дейности, здравеопазване, 

образование и спорт, екология. 

2. Конфликти, свързани със собственост, трудово-правни отношения, 

съдебна власт и полиция, държавни служби, обществен ред и сигурност. 

3. Конфликти, свързани с благоустройство и строителство, устройство на 

територията, общинска собственост, транспорт, улици и паркинги, 

местни данъци и такси. 

4. Конфликти, свързани с топлофикация, мобилни оператори, 

електроснабдяване, водоснабдяване и канализация. 

5. Други конфликти. 

Така посочените конфликти са подробно изследвани, анализирани и 

обобщени в Трета глава на настоящата дисертационна разработка. 

 

ВТОРА ГЛАВА 

АНАЛИЗ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПРАКТИКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИ 

КОНФЛИКТИ ОТ ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ 

1. Практика на омбудсмана в развитите демократични държави – Швеция, 

Скандинавие, САЩ, Франция, Германия, Великобритания, Испания, 

Австрия, Гърция. 



2. Институцията на омбудсмана в трансформиращите се страни от 

тоталитаризъм към демокрация – Русия, Полша, Унгария, Чехия, 

Словакия, Румъния, Словения. 

Омбудсманът е орган или служба, създадена с конституционна или законова 

разпоредба, която се оглавява от независим, висшестоящ/надведомствен, 

отговорен пред парламента държавен служител, който получава оплаквания 

от засегнати лица срещу държавни агенции, служители и работодатели или 

който съдейства по своя инициатива и има власт да разследва, да 

препоръчва действия по възстановяване на правата и да издава доклади. 

Институцията омбудсман възниква в Швеция през 1713 г., но в резултат на 

продължително историческо развитие омбудсманът се е развил до 

институция, която упражнява контрол върху действията на 

администрацията. В края на ХIХ век и през целия ХХ век институцията се 

въвежда в почти всички европейски държави, а в момента съществува в над 

120 страни в цял свят, под различни наименования и различни модели. 

Независимо от наименованието и модела, по който се развива институцията 

омбудсман в различните държави, тя в равна степен принадлежи на 

държавата и на гражданското общество, явява се кръстопът, където се 

разрешават конфликти на държавни и индивидуални интереси. Като 

социална институция на обществото омбудсманът възстановява баланса на 

силите между държавата и обществото в областта на защита на 

гражданските права и свободи.  

Омбудсманът смекчава дълбоките  противоречия между държавната и 

социалната среда. Той гарантира отговорността на администрацията за 

действията й пред обществото. 

Във всяка отделна страна институцията омбудсман е създадена с оглед на 

правната система на страната, с оглед на нейните политически и културни 

традиции, но въпреки това тя запазва основните си принципи, свойства и 

съдържание. 

Омбудсманът има право да отправя до различните органи и длъжностни 

лица предложения и препоръки относно възможните и необходими мерки, 

които трябва да се предприемат за възстановяване на нарушените права и 

свободи на гражданите. 

Омбудсманът подпомага усъвършенстването на правната система, като 

подсказва на държавата за тенденциите в социалното развитие и интересите 

на гражданското общество. 

 

ТРЕТА ГЛАВА 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ, РЕШЕНИ ОТ 

ОМБУДСМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

1. Методология на емпиричното изследване 

1.1. Изследователски метод 

За реализиране на изследователската цел – да се проучат социалните 

конфликти, представени пред обществените посредници – омбудсманите в 

България, и тяхното решаване, се използва качествен изследователски 

метод за регистриране на емпирична социологическа информация - 

Анализ на документи. Според Дж. Мейсън документите дават 

възможност да се получи относително пълно и достоверно представяне за 

обективната ситуация и обективните отношения в обществото. 

При реализиране на качествени изследвания под документи се разбират 

всички веществени носители на информация. Те са продукт на човешката 

дейност, могат да имат различен вид и да са на различни носители. Могат да 

бъдат официални и неофициални. Те са нещо, което материализира 

човешката дейност. Те са основен източник на информация и затова всяко 

проучване започва с документацията.  

В дисертационната разработка са използвани два начина за работа с 

документи: 

- Качествен анализ на документа – първо се анализира съдържанието на 

документа и се търси необходимата информация, отсява се и се записва 

само нужната информация; 

- Количествено-качествен анализ – при него след качествения анализ се 

отсява информацията като се анализира нейното количествено 

измерение. 

1.2. Инструментариум 

За регистриране на необходимата емпирична информация авторът на 

дисертационната разработка създаде функционална таблица, такава каквато 

препоръчват за набиране на информация при реализиране на метода 

Анализ на документи Дж. Мейсън, Т. Съливан, С. Стийл и Дж. Прайс 

и други емпирици в социологията. Обобщено мнението им е, че при работа с 

голям обем от статистически данни е необходимо да се създават таблици 

като обект от база данни, който да се използва, за да се съхранява 

информация по определена тема. Те имат полета и свойства, които 

позволяват да се управляват техните характеристики и поведение. Базата 

данни, които се регистрират от едно изследване, може да съдържа много 

таблици, всяка от които съхранява информация за различна тема. Всяка 

таблица може да съдържа много полета от различни типове, включително 

текст, числа, дати и картини. 



ТАБЛИЦИ 

1.3. Генерална съвкупност 

Освен на национално ниво, институцията на омбудсмана е изградена в 

общините Столична община, Шумен, Бургас, Пловдив, Казанлък, Кърджали, 

Стара Загора, Попово и Пазарджик – общо 9 /девет/. Това число 

представлява стойността на генералната съвкупност на местните обществени 

посредници - омбудсмани в България. 

1.4. Извадка 

Изследователят се е придържал към тези от местните обществени 

посредници - омбудсманите, които публично са представили своите отчети, 

които могат да бъдат анализирани. Това са омбудсманите от Столична 

община, Шумен, Бургас, Пловдив, Казанлък, Кърджали и Стара Загора – 

общо 7 /седем/, което представлява 63 % от генералната съвкупност. Тази 

числова стойност на извадката е напълно удовлетворителна, за да се 

направят необходимите анализи, обобщения и изводи, свързани с целта на 

емпиричното социологическо изследване – разрешаване на социални 

конфликти от институцията местен обществен посредник – омбудсман. 

1.5. Време на реализация 

За да бъдат актуални данните на изследването и съотнесени към времето на 

защита на докторската дисертация, е избран периодът 2013-2015 г. Той 

включва проучване на всички източници, свързани с работата на 

омбудсманите от извадката, представени в публичното пространство. 

2. Ефективни практики на обществените посредници – омбудсманите по 

разрешаването на социални конфликти в българското общество 

2.1. Разрешаване на конфликти, свързани със социални дейности, 

здравеопазване, образование, култура, спорт и екология 

2.2. Разрешаване на конфликти, свързани със собственост, трудово-

правни отношения, съдебна власт, полиция, държавни служби, 

обществен ред и сигурност 

2.3. Разрешаване на конфликти, свързани с благоустройство и 

строителство, устройство на територията, общинска собственост, 

транспорт, улици и  паркинги, местни данъци и такси 

2.4. Разрешаване на конфликти, свързани с топлофикация, 

електроснабдяване, мобилни оператори и водоснабдяване 

2.5. Разрешавано на други конфликти 



Общественият посредник – омбудсманът съобразява действията си със 

законите, но той се сблъсква с много несправедливости, които според 

правомощията си се стреми да премахне. По този начин се разрешават 

множество социални конфликти, които водят до дисфункции при 

функционирането както на цялото общество, така и при функционирането 

на местните общности. 

Резултатите от емпиричното социологическо изследване доказват 

поддържаната теза в дисертационната разработка, че: дейността на 

обществените  посредници – омбудсманите е насочена към 

разрешаването на значими за гражданите социални конфликти, с 

което допринася за реализиране на демокрацията в България и 

установяване на ред, в полза на запазването на гражданските 

права и свободи. 

Реализиране е и целта на дисертацията да се изследват социалните 

конфликти в процеса на трансформиращото се българско общество от 

тоталитаризъм към демокрация. 

В теоретико-практически аспект е осветлен обектът на дисертационната 

разработка – открояване на съществената роля на обществените посредници 

– омбудсманите при разрешаването на многообразните социални 

конфликти в трансформиращото се българско общество. 

Доказана е хипотезата на настоящия теоретико-изследователски труд, а 

именно: доказва се, че българските омбудсмани разрешават социални 

конфликти, свързани главно с личния жизнен свят на гражданите, които се 

изразяват в нарушаване на техните „полагаеми се права“, така както ги 

обозначава най-големият изследовател на социалните конфликти Ралф 

Дарендорф. 

Реализирани са и концептуално предвидените задачи на дисертационната 

разработка в следните посоки: 

- Анализирани са социалните конфликти и преодоляването им чрез 

дейността на омбудсманите; 

- Конкретно са разгледани социалните сфери и сектори, в които успешно 

интервенират местните омбудсмани. 

Като най-успешна част от реализираното емпирично социологическо 

изследване, основано на метода „Анализ на документи“, може да се посочи 

това, че се показват ефективните практики на българските 

омбудсмани за разрешаването на многообразието от социални конфликти, 

засягащи личния живот на българските граждани. 



3. Социални конфликти, при които местният обществен посредник – 

омбудсман на община Шумен се е намесил успешно от периода на 

избирането му през месец май 2012 г. до 2016 г. 

Дейността на шуменския обществен посредник се разглежда самостоятелно 

поради това, че дисертационната разработка е продукт на докторант от гр. 

Шумен, който дълги години е работил с тази институция и има теоретико-

практически интерес за осветляване на нейната дейност в интерес на 

местната общност. 

Освен емпиричната информация за получените, обработени и решени 

жалби, е отделено място за представяне на редица социални конфликти, с 

които се е сблъскал в работата си местният обществен посредник в периода 

от избирането му през м. май 2012 г. до началото на 2016 г. За този период 

той е приел, изслушал и консултирал 1 286 души, граждани не само на 

община Шумен, но и на общини от Шуменска област, а и от други населени 

места в страната. Въпреки че Правилникът за организацията и дейността на 

местния обществен посредник на територията на община Шумен му дава 

правомощия да работи само в рамките на общината, местният обществен 

посредник е опитал да примири позиции или да съдейства за разрешаване 

на социални конфликти и в други общини. Част от жалбите са разгледани 

подробно и детайлно заради очакваната значимост за шуменската 

общественост. Те разкриват пъстрата палитра от социални конфликти, с 

които е занимаван общественият посредник на Шумен.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В глава Заключение на дисертационния труд са предложени Креативни 

решения за развитие на институцията на Омбудсмана и местните 

обществени посредници на територията на Република България. 

Те са свързани с това да се работи гражданите действително да познават 

спецификата на омбудсмана като институция при решаването на 

социални конфликти. Креативно решение е да се приложи във всички 

265 общини на Република България тази институция като доказано 

необходима. Освен това омбудсманът би следвало да консултира 

гражданите за административния път и механизмите, по които 

могат да бъдат разрешени социалните конфликти, които са от 

жизнено важен характер за тях. 

Необходима е висока степен на информираност на омбудсмана. От 

него се очаква да бъде обезпечен с максимално количество информация, 

покриваща дейността на общинската администрация. Налице са и 

определени очаквания, насочени директно към личността на 

омбудсмана. Това трябва да бъде човек, ползващ се с изключително 



голямо доверие сред обществото, за да му бъдат поверени за 

разрешаване болезнени лични конфликти.  

Може да се мисли в посока пряк избор на омбудсман, а не както повелява 

законът в момента – това да става с гласуване в Общинския съвет. Освен 

това, възприетата законова практика Общинският съвет да избира 

омбудсман с най-тежкото мнозинство – от 2/3 от съветниците, е пречка за 

създаване на институцията в много от общините, въпреки желанието на 

местната общност. За осигуряване на институционална независимост, 

местните омбудсмани би могло да бъдат с бюджет – държавно делегирана 

дейност, а не да бъдат включени като „перо“ в общинския бюджет. 

За да решава успешно социални конфликти, омбудсманът следва да има 

такива пълномощия, които да му позволяват ефективно 

въздействие върху общинските административни служби. 

Омбудсманът следва да има солидно присъствие в медиите – печатни и 

електронни. Смисълът на подобно присъствие е гражданите да имат 

непосредствена информация за неговата дейност при разрешаване на 

социални конфликти, какви конкретни случаи е решил, на кои хора е 

помогнал. Когато се заема с разрешаването на социални 

конфликти, омбудсманът би следвало да разполага с добър екип 

от специалисти в областта на правото, публичната администрация, 

социалните дейности, икономиката, психологията и др. 

Но генералният извод, който следва от настоящата дисертация, се състои 

в това, че разрешавайки възникнали социални конфликти, 

институцията на местния обществен посредник – омбудсмана 

реализира един системен процес на осветляване правото на 

гражданите на добро управление и добра администрация. 

Авторът на дисертацията я финализира с мисълта, че посочените 

креативни решения за дейността на системата от българските 

омбудсмани биха могли да се използват при оформянето на 

актуални законови разпоредби, уреждащи дейността на местния 

обществен посредник. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ, ЗАЩИТЕНИ 

ОТ ДОКТОРАНТ МАЯ ДИМИТРОВА КОНОВА  

в дисертационен труд с тема „Социални конфликти 

и тяхното преодоляване чрез обществения посредник“  

 

1. Представяне развитието на теоретичните концепции, идеите и практиките, 

свързани със социалните конфликти и разрешаването им от обществените 

посредници - омбудсманите. 

2. Систематизиране на теоретическите знания за ролята на обществените 

посредници - омбудсманите при разрешаването на социални конфликти. 

3. Извеждане на теоретични изводи за ефективността на обществените 

посредници - омбудсманите при преодоляване на социалните конфликти. 

4. Практическо изследване и типизиране на социалните конфликти, които 

разрешават в своята дейност обществените посредници -  омбудсманите в 

България. 

5. Формулиране на възможности за развитие на дейността на обществените 

посредници - омбудсманите за разрешаване на социални конфликти на 

български терен. 

6. Обосноваване на креативни предложения относно дейността на 

обществените посредници - омбудсманите при разрешаването на социални 

конфликти. 

 

 


