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Тема на дисертационния труд: ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА
ПРОБЛЕМИТЕ В ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН
БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
Основание за представяне на становището: участие в състава на научното
жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № № 104 / 25
април 2019 на Ректора на МВБУ.
1. Информация за дисертанта
Дисертантът е изпълнил успешно изискванията на докторска
програма към МВБУ като се е обучавал в самостоятелна форма на
обучение (научни консултанти проф. д-р Руслан Пенчев и проф. д-р
Мирослав Неделчев). Отчислен е с право на защита (Заповед № 102 / 2504-2019 на Ректора на МВБУ).
2. Обща характеристика на представения дисертационен труд
В центъра на вниманието са необходимите промени в публичния
мениджмънт на местно и регионално равнище с цел повишаване на
ефективността на управлението и постигането на европейски стандарти.
Дисертационният текст е в обем от 239 стр. Структурата е класическа за
жанра (въведение - три глави -заключение – информационни източници -
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приложения) - тя дава възможност за пълноценно разгръщане на тезата и
защита на лансираните идеи.
Темата е актуална и обществено значима. Ситуацията и
перспективите за развитие на изследвания трансграничен регион изисква
познаването както на основни модели на местно самоуправление, така и
на тенденциите при изграждането на общ европейски модел. Разбирането
на тези явления е важно условие за изграждането на адекватни подходи
при тяхното изучаване и използване за практически цели.
Основната изследователска теза е, че „… моделът на публичният
мениджмънт в местното самоуправление на общностите в трансграничния
регион България – Сърбия може да „се сближи““ въз основа на прилагане
на европейски стандарти за развитие на местното самоуправление…
(Автореферат, с. 3) За доказване на тезата авторът работи върху
проверката на две хипотези с център децентрализация на публичната
власт, принципи на доброто управление, икономическа ефективност,
стандарт на живот, демократично развитие; капацитет на хората в
администрацията; качество на публичните услуги, гражданско участие.
3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
Оценката ми за получените резултати е положителна. Основания:
 Дефинираните цели и задачи са изпълнени; получените
резултати са защитими.
 Колегата Саша Джорджевич изгражда текста въз основа на
защитима логика; при решаването на ключови за дисертацията
проблеми се основава върху подходящи автори и текстове.
 Дефинираните хипотези се проверяват чрез подходящи
изследователски техники; подборът на методически
инструменти за изследване удовлетворява.
 Удовлетворява представената интерпретация на получените
резултати.
 Авторът използва солиден корпус от текстове (239); от тях112
са на български език, 56 – на сръбски, 88 – на други езици.
Това е надеждна основа на разработката.
 Езикът е ясен. Дисертационният труд и авторефератът имат
добър графичен вид.
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 Текстът на дисертацията дава доказателства, че основната цел
на докторантурата е постигната – кандидатът показва
способност да работи самостоятелно за решаване на
изследователски проблеми в избраната предметна област.
4. Оценка на научните и научно-приложни приноси
Заявката на дисертанта за приносите може да бъде приета и защитена
(Автореферат, с. 32 – 33). С приносен характер е идентифицирането и
оценката на основните групи проблеми пред общинската администрация и
потвърждаването на тезата за ролята на информационните технологии.
Чрез емпирична верификация е установена значимостта на основни групи
фактори за развитието на местното самоуправление (основен акцент:
дигитализация; развитие на капацитета на хората). Конкретните резултати
от дисертационното дирене в контекста на теорията и практиката на
доброто управление могат да се използват като практически инструменти
за подобрения и развитие.
5. Оценка на публикациите по дисертацията. По темата на
дисертацията са представени осем публикации. Саша
Джорджевич е едноличен автор на два текста (останалите шест са
в съавторство). Броят на публикациите удовлетворява
изискванията за публикационна активност. Публикациите
представят
съществени резултати
от
дисертационното
изследване. Текстовете дават основание да се приеме, че
кандидатът е развил умения за целенасочено самостоятелно
научно дирене.
6. Оценка на автореферата. Авторефератът представя цялостно и
систематично дисертационния текст. Той е „представителен“ за
дисертацията.
7. Критични бележки, препоръки и въпроси
Нямам критични бележки и препоръки.
Имам въпроси:
 Приема се, че повечето новости в мениджмънта възникват в сферата
на бизнеса и също така, че те (тези новости) са преносими в
публичното управление и администрацията. Кои са основните
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фактори, които очертават възможностите за такъв трансфер? Кои са
основните ограничения?
 Ако трябва да обобщим идеите и принципите на доброто
управление и новия публичен мениджмънт в едно кратко
изречение, как би „звучало“ това изречение?

8. Заключение

Предвид гореизложеното имам достатъчно основания да
подкрепя присъждането на ОНС „доктор“ на колегата Саша
Джорджевич. Ще гласувам със ЗА.

15-05-2019, София

Подпис:
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