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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Николай Арабаджийски 

Ръководител на секция „Публична администрация“ 

към департамент „Администрация и управление“ 

на Нов български университет 

 

Актуалността на книгата на доц. д-р Валентин Василев и докторант Костадин 

Георгиев „Екипи и екипна ефективност. Теоретичен навигатор и практически 

наръчник” е продиктувана да запълни празнотата в знанията на широката читателска 

аудитория за спецификите и проблемите при управлението на човешките ресурси, 

осъществяващи дейността си като екип в публичните организации. Проблемите, които 

авторите изследват, пораждат дискусии и предизвикват полемика за това как трябва да 

изглежда модела на съвременното управление на екипи в структурите на публичната 

администрация в Република България.  

В книгата си авторите са систематизирали и представили значителен обем от  

информация, въз основа на която са успели да откроят проблемите при изграждането на 

екипи на базата на концепцията за „добро управление“ в публичния сектор. Авторите 

се фокусират основно върху проблемите на екипната форма на работа и повишаването 

на ефективността на екипното управление, като управленско предизвикателство, 

лидерството, екипната ефективност, комуникационния процес в публичните 

организации, мотивациите и мотивационните техники при екипната форма на работа на 

служителите в публичната администация. Представени са много добре проблемите при 

изграждането на екипи, трудностите в работата им, определяне на ролите в екипа, 

мотивирането на служителите, тяхното обучение, постигането от тях на възложени 

стратегически и оперативни задачи, координацията и управлението на един и на 

няколко създадени екипа в публичната организация. Налице е аргументираност на 

становищата и заключенията по формулираните проблеми, откроени са новости в 

методите и подходите при управлението на екипи, тяхното моделиране и техники за 

проектиране. 

 Препоръчването на работещи модели на екипното управление на човешките 

ресурси в публичните организации, които са представени от доц. д-р Валентин Василев 

и докторант Костадин Георгиев са апробирани в общински структури на местната 

администрация и безпорно показват повишаване ефективността на дейностите на 

служителите.  

На базата на извършените анализи на множество литературни източници, 

посветени на проблемите на управлението на човешките ресурси в публичната 

администрация авторите извеждат редица  обобщения и добри работни практики, както  

правят и конкретни предложения за това какъв да бъде пътя към промяната в начините 

за изграждане и функциониране на екипи в публичните организации. Изключително 

интересни са осемте практически задачи от предвидения практикум и тестовете за 

самооценка на служителите при работа в екип или група, както и на лидерите в тях. 

Книгата „Екипи и екипна ефективност. Теоретичен навигатор и практически 

наръчник” може да послужи, като теоретико-приложна обоснована идея за вземането 

на правилни управленски решения от политици и от органите на държавното 

управление и самоуправление, както и от ръководните служители, участващи пряко в 

настоящия етап на поредни реформи в системата на публичната администрация в 

Република България. 
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