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Становище 

От Доц. Д-р Магдалена Борисова Иванова 

Относно : Дисертацията на Тал Яаар-Вайсел по професионално 

направление 3.7 "Администрация и управление", докторска програма 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство” с 

тема на дисертационния труд „Интегриран подход за коопериране в 

планирането на граничните райони“ за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“. 

Основание за становището :  Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец 

Храбър” №999 от 14.09.2017 г. – член на  Научното жури за защита на 

дисертационния труд на Тал Яаар-Вайсел. 

Запозната съм в детайли с разработването на представения за защита 

дисертационен труд. Съпричастна съм, като научен ръководител на Тал Яаар, 

към формулирането на постановките, изводите ,предложения, резултатите и 

приносите в него и това ми дава основание да направя следните оценки за 

качеството му: 

Обща характеристика  

Дисертационният труд се състои от 213 страници и включва увод, три 

глави, заключение, списък на използваните източници и литература, 5 схеми и 

илюстрации разположени в текста,списък на проведени 3 интервюта, 15 

приложения в края на дисертацията, кратък обзор /резюме/.Съдържанието на 

главите е  разпредено в параграфи ,в края на всяка глава са направени 

конкретни изводи. Списъкът на използваните източници включва 72 заглавия 

на английски език и 17 интернет източници. Следва да  заявя, че 

авторефератът на български ,както и  този на английски език отразяват точно 
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написаното в дисертацията. При разработването на представените документи 

са спазени всички формални изисквания.  

Авторефератът съответства на текста на дисертацията. Структуриран е 

и е форматиран според „Методическите насоки за разработване на 

автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор““ на Катедра « Администрация, управление и политически 

науки» на ВСУ „Черноризец Храбър“. Приемам автореферата като добре 

подготвен документ, който удачно представя всичко направено в изследването, 

включително  и на постигнатите  научни и приложни приноси и резултати. 

Публикации 

Докторантът има пет самостоятелни публикации в различни 

университетски  издания /посочени в дисертацията и автореферата/,в т.ч. и в 

електронния  журнал на ВСУ „Черноризец Храбър” и това ми дава основание 

да считам, че активността на Тал в областта на научните публикации е добра.  

  Изводите и препоръките /общо 8 на брой/ представени в 

заключението на дисертационното изследване са добре 

систематизирани ,свързани са с изводите след всяка от главите  и 

потвърждават авторовата теза заявена в увода. Основните изводи са по-скоро 

препоръки ,които се отнасят преди всичко до работата по трансгранични 

проекти от общ интерес на Израел и съседните страни .Това обстоятелство 

считам за доказателство на желанието на автора да бъде максимално 

конкретен приносител на предложения за  управленски практики в областта на 

трансграничното коопериране на граничните територии на Израел- това 

определено е една от положителните страни на дисертацията.  

  Изследването има ясно изразен практическо-теоретичен 

характер  и този факт го  прави интересно и потенциално полезно. Считам ,че 



3 

 

има да възможност за  приложение  в управленската практика на Израел и по- 

конкретно при планирането на трансграничните проекти в Израел, но за тази 

цел значителна част от дисертацията следва да бъде публикувана и по 

подходящ начин да  бъде представена на планиращите институции и на 

неправителствени организации пряко заети с планирането на съвместни 

инициативи в пограничните райони в Израел. 

 Приносите на дисертационния труд са в съответствие с 

поставените задачи. Докторатът е избрал ясен начин за представяне на 

приносите като посочва към всяка задача съответния принос/и. Някои от тях 

са с познавателна стойност като например : установено е ,че трансграничното 

сътрудничество в Израел е възможно независимо и въпреки че не е на лице 

„чадъра“ на Европейския Съюз; проектите разработени и реализирани чрез 

подхода „от- долу на горе“ са по-успешни от национално зададените 

/централизираните такива/;има и интересни приноси с определено 

практически характер като например : разработеният т.н. “позитивен 

подход“ в планирането на трансграничното сътрудничество и е доказано, че 

той е възможен дори когато е на лице  затворена граница; представеният  

Модел за планиране на граничните райони, който дава добри възможности на 

управляващите плановите процеси да го използват като средство за развитие 

на граничните райони в полза на живеещите там. Трябва да се каже, че 

докторантът е  разработил и специфични приноси  в контекста на 

трансграничното планиране в Израел. Последните намирам за много полезни и 

приложими. С посоченото по- горе  потвърждавам, че приемам предложените 

от автора приноси  и считам ,че те съответстват на наукометричните 

изисквания за научно – приложни приноси / обогатяване на съществуващите 

знания с нови изследвания/ и приложни приноси /приложения на научните 

постижения в практиката и по-конкретно в управленската практика на  

Израел/. 



4 

 

 Забележки и препоръки 

Считам ,че проведените анкети не са достатъчни/инструментариумът е 

подходящ за по-голямо количество на анкетирани експерти. 

 Препоръчам на Тал Яаар да продължи  изследователската работа, за 

която съм убедена ще е от полза и за управленската практика на Израел. 

Препоръчам на Тал Яаар да намери подходящ  начин този труд или 

поне части от него да бъдат публикувани и представени на планиращите 

институции и неправителствени организации в Израел. 

Заключение по дисертационния труд на докторант Тал Яаар 

Представеният труд притежава необходимата научна значимост и 

оригиналност за една докторска дисертация включително  целият текст , 

изводите и приносите.Трудът е собствено изследване и отговаря на 

стандартите за докторска дисертация според академичните традиции и канони. 

Всичко написано в това становище и непрекъснатото ми наблюдение 

по време на разработката на дисертацията на Тал Яаар-Вайсел  ми дава 

основание да приема дисертационния труд за завършен в съответствие с 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България/ ДВ, бр. 38 от 21.05.2010г. , изм. ДВ, бр.81 от 15.10.2010 г. и изм. ДВ, 

бр.101 от 28.12. 2010 г./ и Правилника към него . 

Като научен ръководител давам висока оценка на дисертационния 

труд на тема : „Интегриран подход за коопериране в планирането на 

граничните райони “написан от Тал Яаар-Вайсел и предлагам на Уважаемото 

Научно Жури да й бъде присъдена образователна и научна степен «доктор» по 

научна специалност « Икономика и управление». Аз ще гласувам с „ДА“. 

                                          Подпис: подписано собственоръчно 

Варна                                          Доц. Д-р Магдалена Борисова Иванова  

13.10. 2017 г .                        


