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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Настоящата рецензия на дисертационен труд на Саша Джорджевич  

на тема: „Икономически аспекти на проблемите в публичното управление 

на местните общности в трансграничния регион България – Сърбия” е 

подготвена на основание Заповед №104/25.04.2019г. на ректора на МВБУ. 

Представената научна разработка напълно отговаря на изискванията 

на ЗРАСРБ и правилника за неговото приложение.  

Научната разработка от структурна и съдържателна гледна точка 

отговаря на тематиката, на изискванията и критериите за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” в професиионално направление 

3.8. Икономика. 

Трябва да отбележа две ярко открояващи се обстоятелства: първо – 

значима и актуална тема на дисертационния труд, която надхвърля обхвата 

на подобна научна разработка и второ – оригиналният избор на 

представяне и доказване на авторската теза за потребността от ускорено 

решаване на икономическите проблеми на местното самоуправление и 

реформирането на публичния мениджмънт като основа за икономически 

растеж и реализиране на устойчиво трансгранично сътрудничество между 

България и Сърбия.  

Авторът си поставя твърде много задачи, но умело и оригинално ги 

преследва и реализира в научната си разработка. Разбира се те тематично 

са свързани и затова авторът търси връзката и значението им за доказване 

на своята теза.  

Проблематиката, свързана с изследване на публичния мениджмънт 

на местните общности в трансграничния регион България - Сърбия не е 

била предмет на задълбочено самостоятелно научно изследване. 

Актуалността на тази тема произтича от новите дадености в развитието на 

региона и потребностите от задълбочаване на регионалното 
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сътрудничество с цел по-ефективно използване на ресурсите в региона и 

възможностите за сближаване моделите на поведение и управление. 

Значимостта на темата се подсилва и от факта, че „сближаването“ на 

Балканите е наложително, за да се отговори на европейската стратегия за 

развитие на регионите.  

Дисертационният труд е в обем от 239 страници, позовавайки се на 

298 информационни източници, от които – 112 на български език, 56 на 

сръбски език, 88 на други чуждестранни езици и 42 интернет сайтове. 

В структурно отношение дисертационният труд е разработен във 

въведение, три глави, заключение, използвани източници, приложения. 

Съдържанието е илюстрирано с 11 фигури, 6 таблици и 73 персонални 

цитати. 

ІІ. ОСНОВНИ НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Напълно приемам и потвърждавам научната стойност и приложност 

на дисертационния труд. Бих отбелязал следните аспекти: 

1. Опит да се формулират нови проблеми в разглежданата област 

на базата на задълбочения анализ и проведените организационни 

дискусионни изяви с участието на кметове, общински съветници, 

общински администрации, университетски преподаватели. 

2. Обосноваване на необходимостта от предоставяне и 

гарантиране на повече права и възможности на гражданите за участие в 

публичното управление и политическия процес в общините, с цел 

повишаване използването на човешкия ресурс и ефективността от 

мотивационните процеси на местното население. 

3. Идентифициране на основните групи фактори и тяхната степен 

на значимост, които въздействат върху развитието и усъвършенсването на 
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местното самоуправление и публичния мениджмънт в трансграничния 

регион България – Сърбия. 

4. В чисто практически аспект дисертационният труд допринася 

за по-добро изясняване и задълбочено осмисляне на същността, формите и 

механизмите на местно самоуправление в общините на трансграничния 

регион. Използваният системен и функционален методи са приложени при 

изследване на тенденциите на реформиране и модернизиране на новия 

публичен мениджмънт при местното самоуправление в България и Сърбия. 

Разработеният модел за формулиране на цели, които са уместни, 

достатъчно конкретни, йерархично съподчинени и с наличието на ясни 

отношения „цел-средство“ дава възможност на авторът да анализира 

проблемите разработвайки „дърво на проблемите“ и трансформирането му 

в дърво на целите. 

Начинът на представяне на проблемите при разглеждане на темата 

би могъл да съдейства, а изразените в труда идеи да намерят 

непосредствено практическо приложение в местните общности и техните 

органи на публично управление. 

Като имам предвид отбелязаните факти, считам, че в дисертационния 

труд са намерени доказателства в подкрепа на заложените хипотези.  

Посоченото по-горе е в подкрепа на мнението ми, че приносите на 

дисертационния труд са доказано авторски. Наред с това, тези приноси 

имат безспорна приложимост в областта на местното самоуправление и 

биха могли да се използват в работата на общинските органи за 

усъвършенстване на публичното управление. 

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По безспорен начин е доказана правотата на основната 

изследователска теза на дисертационния труд, че в съдържателен аспект 

моделът на публичния мениджмънт на местното самоуправление на 
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общностите в трансграничния регион България-Сърбия може „да се 

сближи“ на основата на прилагане на европейските стандарти за развитие 

на местното самоуправление и въвеждане на практики на добро и 

демократично управление в публичния мениджмънт. Промяната води до 

изграждане на качествено нови модели, връзки и взаимоотношения във 

всички сектори и дейности на обществото. Днес въпросът е не дали да се 

реформира системата на местното самоуправление и модернизира 

публичния мениджмънт, а колко бързо да става това и как да се създават 

предпоставки за ускорено и устойчиво регионално развитие, осигуряващо 

по висок стандарт и качество на живот на местните общности. Тези 

предпоставки ще спомогнат за развитие на европейските стратегии за 

регионална интеграция и демократично развитие на местните общности и 

авторът много умело ги извежда в анализът като безаалтернативни стъпки 

в местното самоуправление. 

Като имам предвид посочените научни и научно-приложни 

достойнства на дисертационния труд „Икономически аспекти на 

проблемите в публичното управление на местните общности в 

трансграничния регион България –Сърбия“, както и направените приноси, 

убедено смятам, че може да се присъди на Саша Джорджевич 

образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 3.8 

Икономика,научна специалност „Икономика и управление“. 

 

Ниш, май 2019г.                                       Преподавател: 

(Проф.  д-р Драган Петрович) 

 

 


