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Р Е Ц Е Н З И Я

ОТ ПРОФ. Д.ИК.Н. КИРИЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

(НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ: „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО

ПРОИЗВОДСТВО”, „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” И “ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО”,)

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА „ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЕКТОРА НА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛСКИТЕ ПРОВИНЦИИ”, РАЗРАБОТЕН ОТ

ДАРИУШ РЕШКО, РАЗРАБОТЕН ВЪВ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ
ХРАБЪР”, КАТЕДРА „АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

„ДОКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ”

ПО НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. ,,АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА

МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО”

1. Информация за дисертанта
Авторът е представил за обсъждане дисертационния си труд в катедра

„Администрация, управление и политически науки” на Варненски свободен

университет „Черноризец Храбър”, съгласно чл.39 от ППЗРАСРБ.

Д-р Дариуш Решко притежава научна степен «кандидат на

икономическите науки», което по българското законодателство се съотнася към

ОНС „доктор”.

Дисертантът е зачислен в катедра „Администрация, управление и

политически науки” на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”,

където е разработвал дисертационния труд.

На заседания на катедра «Администрация, управление и политически

науки» и на хабилитационен съвет на факултета «Международна икономика и

администрация» при Варненски свободен университет «Черноризец Храбър»,

дисертационният труд е приет за представяне пред научно жури (заповед №

1349 на Ректора на ВСУ).



2

Дисертационният труд е разработен на английски език. Представен е

автореферат на български език.

2. Кратка характеристика на представения дисертационен труд
Дисертационният труд, в обем от 400 страници, състои от въведение,

четири глави, заключение, списък на използваната литература и приложения.

Съдържанието на главите е разпределено в отделни параграфи, които

завършват с конкретни обобщения, изводи, практически препоръки и добри

практики. Основният текст, съдържа 126 графики и 43 таблици.

Списъкът на използваните литературни източници съдържа 265 заглавия,

от които: 220 научни монографии, статии и доклади, 17 правни акта и 28

интернет източника.

Предмет на изследването е анализът на въздействието на броя на микро,

малки и средни предприятия върху нивото на регионално развитие на всички

полски провинции (NTS-2), измерено чрез брутния вътрешен продукт на глава

от населението.

Обект на изследването е секторът на малките и средните предприятия във

всички 16 полски (NTS-2) провинции

Основната цел на дисертационния труд е анализа и оценката на

предприемаческата роля на малките и средните предприятия в процеса за

регионално развитие в полските провинции.

Основната изследователска теза, е презумпцията за променливата

интензивност, форма и начин на прилагане на регионалното предприемачество

от сектора на малките и средни предприятия. Интензивността се определя като

променящият се брой бизнес търговски предприятия във всяка категория:

микро, малките и средните предприятия, представляващи важен фактор за

регионалното развитие на полските войводства (NTS-2).

Съобразно с мащабността на тематиката правилно са подбрани

ограниченията на изследването:

- времеви – изследването използва данни от 2005 г. до 2015 г.;
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- пространствен – обхваща цялата територия на Полша -16 (NTS-2)

провинции.

В изследването намират отговор следните въпроси:

1. Определяне и анализ на регионалното развитие в Полша;

2. Специфика на Малките и средните предприятия в конкретните региони

на Полша и каква е промяната им в периода на изследването от 2005 г. до 2015

г.

3. Обща характеристика на полските провинции;

4. Определяне на корелацията на регионално развитие, измервана със

стойността на брутния вътрешен продукт на глава от населението в различните

региони и броя на микро, малки и средни предприятия.

Отчитайки европейските политики за регионално развитие и динамиката

в развитието на ЕС и Полша в международен стопански контекст, така

дефинираната проблематика е изключително актуална и значима за науката и

стопанската практика.

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
Д-р Дариуш Решко подходящо е подбрал изследователските инструменти

(подходи и методи на научно изследване), необходими за изпълнение на

основната цел и задачите на дисертационния труд и ги е приложил коректно и

добросъвестно. Използваните в изследването методи са както общоприети

научни методи за провеждане на изследвания (анализ, синтез, аналогия,

индукция, дедукция), така и специални методи (мултивариантен анализ,

стратегически анализ, комплексен и интегративен подход, информационен,

методи за икономико-математически анализ и моделиране, методи за

сравнителна оценка, корелация и регресия, комплексен подход към изучаването

на проблемите на регионалното предприемачество в Полша). Специално място

в изследването заемат икономико-математическият анализ и моделирането;

методите за сравнителна оценка, корелации и регресии.
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Важни за получаване на резултатите на дисертационния труд са

използваните научни разработки и статистически данни по проблемите на

регионалното предприемачество. Анализиран е голям обем от данни отнасящ се

до стопанското развитие на всички полски воеводства.

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси
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 научни и научно-приложни

резултати, които се отнасят до принос в развитието регионалното

предприемачество в полски условия. Постигнати са следните научни и научно-

приложни приноси:

Научни приноси:

1. Доразработена е теорията на стопанското развитие на полските

региони. Развити са научно-методологическите основи на въздействието на

МСП върху стопанското развитие на полските региони.

2. Обосновано и доказано е, че променливата интензивност, форма и

начин на осъществяване на регионалното предприемачество в сектора на МСП

е в пряка зависимост от редица фактори свързани с развитието на микро,

малките и средните предприятия. Доказана е значимостта на влиянието на

регионалното предприемачество върху стопанското развитие на полските

войводства с отчитане на различната значимост и интензивност на тази

зависимост;

3. Разработена е функционална класификация на нивата полското

регионално развитие. Извършено е цялостен анализ на регионалното развитие

на всички полски провинции даващ взаимовръзката на малкото и средното

предприемачество и брутния вътрешен продукт на глава от населението.

Научно-приложни приноси:

1. Разработен е методически инструментариум за регионалното развитие

на полските провинции, който отчита предприемачеството като определящ при
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развитието на микропредприятията. Той е най-силно представен в сектора на

МСП в Полша;

2. Внедрени са резултатите от положителната корелация между

промените в броя на предприятията в сектора на МСП съобразно промените в

стойността на нивото на регионалното развитие, измерено с показателя от БВП

на глава от населението. Те са изчислени с методологията на БВП по

отношение на отделните провинции;

3. Въз основа на осъществения анализ, е установна корелационната

зависимост между броя на предприятията в сектора на МСП и нивото на

регионалното развитие като цяло и в отделните воеводства се отчитане на

различната интензивност. Установено е степентта на въдействие по отношение

на големина на предприятието.

10. Предложен е и е обоснован икономически модел при който

въздействието на сектора на МСП върху развитието на полските провинции е

производна на политическото решение на правителството на Република Полша.

Дисертацията има и множество приложни приноси.

5. Оценка на публикациите по дисертацията
Д-р Дариуш Решко е автор на множество публикувани изследвания,

които са във връзка с дисертационния труд: 25 научни статии в специализирани

списания и на международни конференции. Те в основната си част са или

самостоятелни, или като първи автор. Във всеки един от горецитираните

трудове 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 научна степен „доктор на науките“. Това ми дава основание да приема, че

дисертационният труд е самостоятелен творчески продукт, реализиран от г-н

Дариуш Решко.
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6. Оценка на автореферата
Авторефератът е разработен на български език и изцяло съответства в

структурно и съдържателно отношение на рецензираната от мен дисертация (на

английски език). Спазени са всички изисквания по неговото оформление и са

включени всички необходими атрибути. Трябва да се отбележи, че в

автореферата намират място различни несъвършенства при превода, които

изискват допълнително осмисляне от читателя за рзбиране на гледните точки на

д-р Дариуш Решко.

7. Критични бележки, препоръки и въпроси
Д-р Дариуш Решко представя дисертация, в която ясно се открояват

научният професионализъм, добрата теоретична подготовка, задълбочеността

на развиваните теоретични постулати и методическите подходи. В него не

открих съществени пропуски, неточности и противоречия. Това ми дава

основание да отправя конкретни препоръки, с цел задълбочаване на

постигнатото досега и бъдещото научно израстване на д-р Дариуш Решко.

1. С цел по-нататъшното разпостранение на научните тези на д-р Дариуш

Решко е необходимо засилване на неговата публикационна активност в

реферирани издания в световни бази, особенно такива, излизащи на английски

език.

2. Както беше коментирано в т.2. на настоящата рецензия дисертацията

има своите многобройни проекции по отношение на стопанското развитие на

полските региони. Нейната несъмнена актуалност издигат отговорността на д-р

Дариуш Решко по апробация на научните резултати в дълг към стопанското

развитие на Полша. В тази връзка докторантът е задължен да търси различни

форми за приложението на знанията от дисертацията в стратегически

документи и реални политики в сферата на регионалното предприемачество в

Полша.

3. Според мен е удачно при бъдещата си научна дейност кандидатът да

ангажира големия си изследователски потенциал, в съвместни международни

разработки отнасящи се до регионалната конкурентоспособност.
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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 му стойност, но влошават

външния вид на труда. На някои места превода на автореферата срада от

неточности, които изискват допълнителни усилия от читателя за достигане на

авторовата гледна точка.

Посочените бележки и препоръки не намаляват достойнствата на

изследването. Дисертацията е задълбочен и добре оформен научен труд.

8. Заключение
Предложеният дисертационен труд от д-р Дариуш Решко на тема:

„Въздействие на сектора на малките и средните предприятия върху развитието

на полските провинции” (на английски език) е в пълно съответствие с

изискванията за придобиване на научната степен “Доктор на науките” 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 научни и научно-

приложни постижения, които представляват значим принос за развитието на

икономическата наука.

Налице са необходимите основания да декларирам своята положителна

оценка и предлагам на уважаемото научно жури да присъди научната степен

“ДОКТОР НА НАУКИТЕ” по научна специалност „Организация и управление

извън сферата на материалното производство”, професионално направление

3.7. „Администрация и управление” на д-р Дариуш Решко.

15 ноември 2017 г.
София

Подпис: ………………………
(проф. д.ик.н. Кирил Ангелов)


