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С Т А Н О В И Щ Е 
 

От:      проф. д-р Юлия Трифонова Йоргова-Форд, Бургаски свободен университет 

Научна специалност „Социално управление“,   

Професионално направление 3.7 Администрация и управление 

Относно: конкурс за академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 3.7. 

Администрация и управление, (Публична администрация) в Бургаски свободен 

университет (БСУ). 

 

1. Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на Центъра по юридически науки на БСУ, ДВ бр. 

55/15.07.2022 г.  

2. Кратка информация за кандидата в конкурса 

Д-р Хасан Азис Исмаил е единствен участник в конкурса.  

Придобива образователната и научна степен „доктор“ по Администрация и управление 

(регионално развитие) в УНСС-София през 2020 г. Д-р Азис притежава богат практически, а през 

последните години и преподавателски опит. През годините е бил хоноруван преподавател в УНСС 

– София, гост-лектор в ВСУ „Черноризец Храбър“, а от 2020 г. е и преподавател в БСУ. Д-р Азис е 

Кмет на Община Кърджали от 2003 г. до момента. Член е на редица престижни международни и 

национални организации в областта на икономическата и регионалната политика.  

3. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

3.1. Количествени изисквания 

От представените документи по конкурса могат да се направят следните констатации по 

отношение на изпълнението на Националните минимални изисквания, Правилника за развитие 

на академичния състав на БСУ и Допълнителните изисквания на ЦЮН на БСУ за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“: 

- преизпълнени са минимални национални изисквания като е отчетена обща сума от 

655 точки при изискуем минимум от 450 точки; 

- издадени са 2 монографични труда при изискване за 1; 

- издадени са 1 учебник и 1 книга на базата на дисертационния труд; 
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- представени са общо 13 публикации извън дисертационния труд, при изискване от 

минимум 7, от които 3 студии, 6 статии и 4 доклада от научни форуми; 

- от представените референции е видно, че кандидатът е участвал и осъществявал 

дейности по координация, мониторинг и контрол на 12 национални и 2 международни проекта 

в областта на регионалното развитие, образованието и човешките ресурси. 

Изводът, който се налага на база на представените данни е, че количествените изисквания 

по всички показатели са преизпълнени. 

3.2. Качествени изисквания 

Изпълнението на качествените изисквания за заемане на академична длъжност „Доцент“ 

в представената научна продукци, както и в другите посочени изяви на кандидата е налице. В 

подкрепа на това твърдение могат да се приведат следните факти: 

- всички представени по конкурса публикации (студии, статии, доклади) са в издания с 

научно рецензиране или в редактирани колективни томове; 

- открити са общо 16 цитирания в научни публикации, 5 от които в издания, реферирани 

и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и 

колективни томове; 

- членство в научния съвет на електронно научно издание „Научен атлас“; 

- членство в редица национални и международни организации, занимаващи се с 

проблеми на регионалното развитие. 

Представените материали по конкурса позволяват констатацията, че кандидатурата на д-р 

Хасан Азис отговаря напълно на задължителните условия по ЗРАСРБ, както и на допълнителните 

изисквания на ЦЮН на БСУ, свързани с научноизследователската дейност. 

4. Характеристика и оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата 

От приложените справки е видно, че д-р Хасан Азис е бил хоноруван преподавател в УНСС, 

катедра „Регионално развитие“ и гост-лектор във ВСУ „Черноризец Храбър“. От 2020 г. е 

преподавател в БСУ, Юридически факултет. През годините е провеждал учебни занятия по 

дисциплини, съответстващи на тематичната област на настоящия конкурс. А именно: „Основи на 

местното самоуправление“, „Административна реформа и децентрализация в България“, 

„Децентрализация и местно самоуправление“, „Държавни политики и стратегии“, „Държавна 

политика и местно управление в спорта“. Три от посочените курсове са включени в платформи за 
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електронно обучение. Д-р Азис е автор и на учебник по водената от него дисциплина „Основи на 

местното самоуправление“. 

Кандидатът притежава и много богат практически опит в областта на преподаваните от 

него дисциплини, което е много ценно предимство за работата му като преподавател. 

Изложената по-горе информация дава основание да се направи заключението, че д-р Азис 

притежава необходимите за заемането на длъжността „доцент“ преподавателски компетенции 

и опит. 

5. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации 

Представените за рецензиране трудове на д-р Хасан Азис са насочени към изследване на 

проблеми на местното самоуправление. Като основен хабилитационен труд по конкурса 

кандидатът е представил монография с наименование „Местните политики в новата реалност – 

стратегически елементи и подходи на общините“. Изследването е посветено на особено актуален 

и важен проблем в сферата на местното самоуправление – осъществяването на реална 

децентрализация като основен път за европейското развитие на общините в Република България.  

В монографичния труд са постигнати целите на автора да изследва и анализира 

задълбочено процеса на децентрализация на общините, да посочи аргументирано някои 

проблеми в развитието на местното самоуправление и направи препоръки отнасящи се до 

развитието на българските общини в съответствие с европейските стандарти. Подобаващо 

внимание в монографията е отделено и на влиянието на децентрализацията върху лидерския 

стил на управление и произтичащата от това необходимост от развитие на организационния 

капацитет чрез ефективно инвестиране в човешкия капитал. Като част от достойнствата на труда 

считам, че може да се посочи и задълбочения анализ на предизвикателствата пред местната 

администрация в настоящия програмен период. Съчетавайки теоретичната и практико-

приложната насоченост в своето изложение, авторът привежда примери, статистически данни и 

резултати от емпирични изследвания на реални процеси в местното самоуправление. 

Налага се изводът, че предложеният основен хабилитационен труд на кандидата е 

завършено авторово изследване с безспорни научно-приложни приноси. 

Д-р Азис е представил и втора монография, озаглавена „Институционален капацитет, 

удовлетвореност и социален климат в българските общини“. В нея авторът изследва 

институционалния капацитет, удовлетвореността от работното място и социалния климат в 

българските общини на ниво общинска администрация, общински съветници и кметове. По 
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подходящ начин е обосновано значението на лидерския стил за доброто управление на 

процесите в местното самоуправление. Считам, че авторът е постигнал основната цел на 

изследването и аргументирано е защитил предложената от него теза, отразяваща връзката 

«социален климат – удовлетвореност на работното място – трудово представяне». 

Без да бъдат коментирани детайлно, останалите представени в конкурса научни трудове 

на кандидата показват, че са резултат на задълбочени научни и практико-приложни изследвания 

по актуални и недостатъчно проучени теми от областта на публичната администрация. 

Изследвани са редица аспекти на местното самоуправление и регионалното развитие, 

представени са добри практики у нас, в Турция и Гърция. Обект на оценка и анализ са и 

промените в регионалното и местното самоуправление в Европа след създаване на концепцията 

Европа на регионите. 

Като обобщение - представените за рецензиране научни трудове на д-р Хасан Азис 

отговарят напълно на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление 3.7 Администрация и управление, (Публична администрация) в 

Бургаския свободен университет. 

6. Синтезирана оценка на основните научни и практико-приложни приноси на 

кандидата 

Заявените от д-р Хасан Азис научни и практико-приложни приноси приемам за достоверни 

и значими. Те се съдържат в представените научни трудове. Постигнатото от кандидата 

потвърждава задълбочените му познания и способности за изследване и решаване на научни и 

практически проблеми в областта на публичната администрация.  

В подкрепа на това могат да се посочат научни приноси относно:  

- систематизацията на понятийния апарат на процеса децентрализация и регинализация 

в равнищата на управление; 

- оценката на финансовите ефекти чрез проследяване на изменението на ключови за 

местните бюджети и степента на децентрализация показатели; 

- изпълнението на задълбочен теоретико-методологически обзор и сравнителен анализ 

на местното и регионално самоуправление в България и други страни; 

- оценката на лидерските стилове на управление в изследваните общини и на връзката 

им с нивата на удовлетвореност на работното място и др. 
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На база на богатия си практически опит в местното самоуправление д-р Азис е постигнал 

и редица важни практико-приложни приноси в: 

- апробирането на методика и алгоритъм за емпирично изследване на 

административните възможности и гражданските нагласи за реализиране на процеса на 

децентрализация в общинските администрации и гражданското общество; 

- предлагането на възможни сценарии за провеждане на реформа, насочена към 

децентрализация на българските общини; 

- извеждането, на база на авторовите изследвания и систематизирането на конкретни 

препоръки за подобряване на микроклимата и повишаване на удовлетвореността от труда в 

общините и др. 

7. Критични бележки и препоръки 

Към представените за участие в конкурса трудове нямам критични бележки и въпроси. 

Препоръчвам на д-р Хасан Азис да продължи да споделя и разпространява активно богатия си 

научен и практически опит както с академичната общност и колеги от местното самоуправление 

в България, така и в чужбина. Публикуването в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация и участия в международни форуми е един от 

сигурните пътища за това. 

8. Заключение 

На основание на направените оценки на представените научни трудове, учебно-

преподавателската дейност и основните научни и практико-приложни приноси на д-р Хасан Азис 

може да се твърди, че те напълно удовлетворяват изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

неговото приложение и Правилника за РАС на БСУ.  

Посочената цялостна положителна оценка ми дава основание убедено да подкрепя 

кандидатурата на д-р Хасан Азис Исмаил за присъждане на академичната длъжност 

„доцент“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Публична 

администрация) в БСУ. 

 

 

19.10.2022 г.    Подпис: ………………………………… 

гр. Бургас     /проф. д-р Юлия Йоргова/ 


