
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, 

относно дисертационен труд на тема: 

„Културно – политически аспекти на трансграничното сътрудничество Източни Родопи – 

Западна Тракия (на примера на мюсюлманските етно-социални общности)“ 

на Фикри  Якуб  Еллез 

задочен докторант към към катедра „Регионална и политическа география“  при Геолого-

географския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ 

Научна област:  4. Природни науки, математика и информатика; Професионално 

направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност: География на страните  /регионална и 

политическа география/ 

1. Данни за докторанта 

Фикри Якуб Eллез  е задочен докторант катедра „Регонална и политическа география“ 

при Геолого-географския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“. 

Роден е на 01. 03. 1976 г. През 1994 г. завършва средно образование в СОУ „Никола 

Йонков Вапцаров“ в гр. Момчилград, обл. Кърджали.  Висшето си образование завършва в ПУ 

„Паисий Хилендарски“, филиал „“Любен Каравелов“, гр. Кърджали през 2000 г., спецалност 

„История и география“. През 2004 г. придобива степента магистър по „Обща история“ в 

Исторически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От 2009 г. е магистър по 

„Регионална и политическа география“ на СУ „Св. Кл. Охридски“. От 2000 г. е учител по 

история и география в СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Момчилград, обл. Кърджали. 

Научните му интереси са в областта на социално-икономическата география и 

географията на страните. 

Положил е успешно изпитите,  изискуеми от закона и правилника на СУ за обучение в 

докторантура. Владее отлично писмено и говоримо турски език. На добро ниво владее руски и 

френски език. 

2. Данни за докторантурата 

По процедурата за защитата на дисертационния труд са представени изискуемите 

документи съгласно ЗРАСРБ и Правилника на СУ: дисертационен труд; автореферат; заповеди, 



регламентиращи всички етапи по законосъобразността на процедурата; протоколи от 

съответните заседания; заповед за определяне на състава на научното жури (РД 38-46/26.01.2016 

на Ректора на Университета), заповед, регламентираща датата на заключителното заседание на 

журито (18 април 2016 г.). 

Считам, че са спазени всички изисквания на ЗРАСРБ относно легитимността на 

процедурата. 

3. Данни за докторантския труд 

Общият обем на представения труд  е 194 текст, 3 стр. Литература и 26 

приложения. 

Авторефератът в обем от 54 стр. Отразява същността на труда и е коректна редукция на 

съдържанието му. 

Структурата на дисертацията включва обща характеристика на труда, 3 глави и 

заключение. 

В обемно отношение съществува баланс, продиктуван както от изискванията за 

представяне на подобен академичен труд, така и от актуалната научна съдържателност на 

изискванията към него. 

Уводът има качествата на актуализиращо въведение към изследването. В коментарен 

стил е провокиран интерес към проблематиката, защитен с аргументи от актуалното социо-

икономическо състояние на обществото. 

Формулирана е основната цел. Задачите за постигането й са редоположени и ранжирани 

логично. Така заявените намерения за достигане на крайни резултати имат съответна 

академична обосновка. 

Подбран е и е приложен значителен набор от подходи и методи с цел реализиране на 

научните намерения на Фикри Еллез. 

Първа глава е теоретико-методологична база на изследването. Акцентът върху 

интердисциплинарното взаимодействие е обективно предиспониран от прокламираната тема. 

Въпросите на културата и политическите процеси, пречупени през призмата на социалната 

общност, са провокативни и научно благодатни. Заложени като теоретичен базис на 



изследването те предполагат посоката на научния му вектор. Тяхната екстраполация преследва 

реализиране на заложената основна цел. 

Това става възможно чрез анализ на онези буферни зони в географско и социално 

отношение, които чрез експресивна приложимост избистрят  образа на крайния продукт, 

ситуиран в геополитическия и политикогеографския квадрант, обозначен от интервала“бариера 

- интеграционна ос“. 

В общ план докторантът се е справил в изясняване на теоретичните обоснования за 

развиване на научно-изследователската си теза. 

Втора глава по същество осветлява генезиса на интеграционните отношения. 

Ретроспекцията е научно защитима и относително добре аргументирана. Направен е сполучлив 

опит за елиминиране на едностранчивия „държавно-граничен“ поглед към процесите. Той би 

бил още по-защитим при извеждане на качествени характеристики, обосноваващи съвременния 

потенциал. Последният предполага анализ на териториалния и обществения субстрат с оглед 

възможността за неговата ефективна приложимост. 

Трета глава разкрива етно-социалните аспекти на трансграничното сътрудничество 

„Източни Родопи - Западна Тракия“. Анализът на социално-икономическите връзки, 

предшестван от историческия преглед на краеведските изследвания, е пълен и научно 

аргументиран. Може би съзнателно, встрани от интереса на докторанта са останали някои 

съвременни процеси, протичащи както в териториално-структурно отношение, така и като че ли 

(?) подвласни на динамичните международни отношения. Тяхното изясняване и причините, 

които ги пораждат биха имали изключително практико-приложен принос и биха легитимирали 

географията не само като наука, базирана на емпиричния анализ. 

Културно-цивилизационният подход, прокламиран и частично прилаган от някои автори, 

е продукт на идеята на Тейлър за мултикултурализма и неговото привилегировано стартово 

положение срещу идеята за единната национална държава. 

Динамиката на времето, а и самото време, често опровергават фаворитите. Това прави 

дисертационния труд още по-интересен и провокативен. 

Характеристиката и смисълът на проектите за задгранично сътрудничество са в посока 

хомогенизиране на социалните отношения и формиране на територии със собствена географска 



специфика. Доколко това е обосновано обаче остава да гадаем. Може би авторът ще ни убеди в 

многопластовия мултиплициращ ефект от подобни дейности в следващи разработки? 

4. Научни приноси 

Фикри Еллез представя актуален дисертационен труд. Неговата научност и 

необходимостта от приложимост сами по себе си считаме за съществен принос. Резултатите от 

изследването имат научна, образователна и практическа стойност.  

Приемаме автосправката за приносния характер на дисертационния труд с уточнението, 

че принос №1 по същество е задължителен атрибут на всяко изследване, а използването на 

определени методи е средство за постигане на заложената цел.  

5. Публикации и участие в научни форуми 

Апробацията на дисертационния труд на Фикри Еллез включва научни изяви, които 

отразяват част от основните научни достижения на докторанта. 

6. Заключение 

Въз основа на предоставената документация и на дисертационния труд на тема 

„Културно – политически аспекти на трансграничното сътрудничество Източни Родопи – 

Западна Тракия (на примера на мюсюлманските етно-социални общности)“ „предлагам на 

уважаемото научно жури да гласува положително “ЗА” присъждане на образователната и 

научна степен “доктор” на Фикри  Якуб  Еллез. 

 

                                                  

15.03. 2016                                  Проф. д-р Атанас Дерменджиев 


