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СТАНОВИЩЕ
От проф. д н Христо Маринов Иванов

за дисертационен труд на ЕДИБЕ РЕДЖАИЕВА АХМЕДОВА на тема:
„ДИНАМИКА

НА

РАЗВИТИЕТО

НА

МЕСТНОТО

САМОУПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ
КОНТЕКСТ”
за присъждане на образователна и научна степен „доктор”
по професионално направление 3.7. „Администрация и управление”
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на
материалното производство”
1.Оценката ми за дисертационният труд на кандидатката за
присъждане на образователна и научна степен „Доктор” Едибе Ахмедова е,
че тя ни е представила практико-приложните резултати от извършените
изследвания в дисертационния труд. Те се свеждат до доказване с нови и с

известни средства на съществени съвремнни актуални хипотези на конкретен
съвременен научен проблем.
Установих, че резултатите от извършените в дисертационния труд
изследвания представляват лично дело на дисертантката. Те очертават в
значителна степен значимостта за обогатяване на съществуващите знания за
динамиката на развитието на местното самоуправление в някои европейските
държави и сравняването им със съществуващата действителност в Република
Турция.
От една страна, проблемите на съотношението на функциите на
публичните органи в центъра и по места, както и обстоятелството, че
местните органи на публичната власт са решаващи в редица сфери на
обществения живот, налагат изследването на сега съществуващите процеси
на местно самоуправление в Република Турция, които се намират в
статично положение. От друга страна, предизвикателствата пред страната
произтичащи от евроинтеграционните процеси, изискванията за ефективно и
резултатно взаимодействие по прилагане на европейските директиви
изискват по-динамично развитие на местното самоуправление.
В

дисертационното изследването

коректно се посочват някои от

значимите разработки на изтъкнати български, турски и европейски автори
изследвали различни проблеми на организацията и функционирането на
публичните организации в европейски контекст.
Определено смятам, че в дисертационният труд са получени резултати
и приноси относно:
-Собствена разработка въз основа на резултатите от изследванията;
-Собствена разработка въз основа на изчисления;
-Прилагането на цели е удачно използван в статичен и динамичен
ракурс относно администрацията в Република Турция;

Допускам, че научните и научно-приложните приноси са оригинална
авторова разработка, а практическите приноси трябва да са изпълнени чрез
посредничеството на приложената методология и методи.
2. Препоръките ми са предимно към третата глава. Анализите на добрите
практики, практическите предложения трябва да са насочени още поконкретно към предложенията за изменение или за създаване на нови
подзаконови актове относно местното самоуправление в Република Турция.
Тук е авторовият принос.
Удачно е в по-нататъшните си разработки да използва по-обширно
базата данни, като ги сподели и с други изследователи;
В бъдещите си научни трудове е добре да направи по-смели,
авангардни обобщения и практически препоръки за промени и в
законодателството отнасящо се до динамичното развитие на местното
самоуправление в Република Турция.
3. От анализа на разработката се налага изводът, че дисертационният
труд притежава научни и преди всичко научно-приложни приноси.
Предложеният ни дисертационен труд е задълбочен и завършен научен труд
от изследването на актуален проблем с постигнати предимно практикоприложни приноси, доказващи способността на докторантката Едибе
Ахмедова самостоятелно да разработва важни аспекти за теорията и
практиката на публичната администрация.
Дисертационният труд „ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО НА
МЕСТНОТО

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В

РЕПУБЛИКА

ТУРЦИЯ

В

ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ” отговаря формално на Закона за развитие на
академичния състав в Република България и Правилника за неговото

прилагане. Предлагам убедително на уважаемото жури да присъди на
ЕДИБЕ РЕДЖАИЕВА АХМЕДОВА образователна и научната степен
„Доктор” на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър”, която
да заеме чрез този конкурс.
Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки.
Професионално направление 3.7. Администрация и управление. Докторска
програма „Организация и управление извън сферата на материалното
производство”
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