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1. Кратка характеристика на представения дисертационен труд.
Актуалност.
Дисертационният труд, в обем от 215 страници, се състои от въведение,
три глави, заключение, списък на ползваната литература и приложения.
Съдържанието на главите е разпределено на отделни параграфи, които
завършват с конкретни изводи. Основният текст съдържа 8 таблици и 19
графики. Списъкът на използваните литературни източници включва 108
заглавия, от които: 71 броя научни публикации (на български, руски, турски и
английски езици), 28 броя доклада и нормативни актове и 10 броя интернет
източника.
Обект на изследване е динамиката на развитието на местното
самоуправление в Република Турция – община Одрин. Предмет на изследване
са обществените отношения в развитието на местното самоуправление в
Република Турция и в частност в администрацията на община Одрин, в
контекста на европейската практика.
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Цел на изследването е да се разкрие и установи динамиката на развитието
на местното самоуправление в Република Турция – община Одрин, като се
сравнят основните административно-управленски процеси с тези в някои
държави-членки на Европейския съюз.
В тази връзка разработената дисертация се фокусира върху една актуална
от научна и практическа гледна точка проблематика, свързана с изследване на
динамиката на развитие на местното самоуправление в Република Турция, във
връзка с кандидат-членството на страната в Европейския съюз и свързаното с
това покриване на европейските общностни регламенти.
2. Оценка на резултатите и приносите на кандидата
Цялостното ми запознаване с дисертацията и автореферата на кандидата
са основание да се направи общият извод, че в представения за защита
дисертационен труд се съдържат значителни научно-приложни резултати,
които се отнасят до принос при обогатяване на съществуващи знания за
характерните особености на местното самоуправление на Република Турция и
съответствието му с европейските нормативни изисквания. Посочените от
докторанта

приноси

отрязяват

действително

постигнати

резултати

в

дисертационния труд. Считам, че те могат да се формулират по-убедително. В
дисертаионния труд се съдържат и приложни приноси, които също приемам.
Докторант

Едибе

Реджаиева

Ахмедова

подходящо

е

подбрала

изследователските инструменти (подходи и методи на научно изследване),
необходими за изпълнение на основната цел и задачите на дисертационния труд
и ги е приложила коректно и добросъвестно. Използваните в изследването
методи са както общоприети научни методи за провеждане на изследвания
(историзъм, анализ, аналогия, сравнителноправния, документалния и анкетния
метод), чрез които управленските процеси се разглеждат в тяхната динамика на
развитие, взаимна връзка и във взаимодействието им с административната и
социалната среда.
Важни за получаване на резултатите на дисертационния труд са
използваните български, руски, турски и английски научни разработки,
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отнасящи се до развитието на местното самоуправление на базата на
критериите на ЕС.
3. Оценка на публикациите по дисертацията
Докторант Едибе Реджаиева Ахмедова е автор на шест броя научни труда
(един от тях издаден в чужбина и един – в годишник на университет), в които
се анализират различни аспекти от изследваната в дисертацията тема. Няма
разлика между начина, подхода и анализа, който се прави в дисертацията и в
представените

научни

статии.

Те

отразяват

съществени

части

от

дисертационния труд и напълно удовлетворяват изискванията за придобиване
на образователна и научна степен „доктор“. Това ми дава основание да приема,
че дисертационният труд е самостоятелен творчески продукт, реализиран от
докторанта.
4. Оценка на автореферата
Авторефератът изцяло съответства в структурно и съдържателно
отношение на дисертационния труд. Спазени са всички изисквания по неговото
оформление и са включени всички необходими атрибути.
5. Критични бележки, препоръки и въпроси
Докторант Едибе Реджаиева Ахмедова представя дисертация, в която
ясно се откроява професионализмът и научната компетентност, свързани с
познаване на проблемите на публичната администрация и на местното
самоуправление в частност. Несъмнени са постигнатите научно-приложни и
приложни резултати. Това ми дава основание да отправя конкретни препоръки
с цел надграждането на постигнатото досега.
1. Считам, че възприемането на авторовите тези биха били по-ясно
изразени и респективно по-лесно възприемани, ако дисертационният труд се
освободи от някои отколнения по странични за целта на изследването
проблеми.
2. Считам, че докторантката трябва по-смело да полемизира с учените,
които цитира, като по-този начин по-ясно се откроят собствената и тези.
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3. С цел по-нататъшното разпостранение на научните тези на докторант
Ахмедова е необходимо засилване на нейната публикационна активност в
реферирани издания в световни бази, особенно такива, излизащи на английски
език.
В стилистично и техническо отношение оформянето на дисертационния
труд и автореферата не е подминат от ограничен брой неточности, повторения
и редакционни грешки, които не намаляват научната стойност на труда.
Посочените бележки и препоръки не накърняват достойнствата на
изследването. Дисертацията е задълбочен и добре оформен научен труд.
6. Заключение
Предложеният дисертационен труд от г-жа Едибе Реджаиева Ахмедова на
тема: „Динамика на развитието на местното самоуправление в Република
Турция в европейски контекст” е в пълно съответствие с изискванията за
придобиване на образователна и научна степен “Доктор” на ЗРАСРБ,
Правилника за неговото приложение и Правилника за придобиване на научни
степени във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. В
дисертацията открих оригинални, актуални и значими научно-приложни
постижения,

които

представляват

значим

принос

за

развитието

на

професионално направление 3.7. „Администрация и управление”.
Налице са необходимите основания да декларирам своята положителна
оценка и предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователна и
научна степен “ДОКТОР” по научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство”, професионално направление
3.7. „Администрация и управление” на г-жа Едибе Реджаиева Ахмедова.
31 юли 2017 г.
София
Подпис: ………………………
(проф. д.ик.н. Кирил Ангелов)
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