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Тема на дисертационния труд”ИНТЕРНЕТ ТРАНСПОРТНИ
БОРСИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА СТОКИ И УСЛУГИ -
ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПОЛСКИ АВТОМОБИЛНИ
ПРЕВОЗВАЧИ,,

I. Общо представяне на дисертационния труд:
1. Предмет

Предмет на дисертационния труд са проблемите, свързани с
ролята, мястото и значението на интернет транспортните борси
като перспектива за полските автомобилни превозвачи. Интернет
транспортните борси са възникнали в резултат на промяна на
нормативни актове в Европейския съюз. Изследва се
информацията в процесите на създаване на такава чрез нови
методи и средства. Системите от стандарти са създадени с цел да
се осигури уместна и достоверна информация за потребителите
извън във и извън предприятието. Изследването се основава на
настоящото правно състояние в страните от Европейския съюз.

2. Обем:
Дисертационният труд се състои от 212 нестандартни страници –
повече редове на страница, включително заглавна страница и
съдържание, пет глави, 19 таблици, 58 графики, списък със 106
полски и чуждестранни източници и онлайн източници.

3. Структура:
Дисертационният труд се състои увод, пет глави и заключение.

4. Литература:
При написването на дисертационния труд авторът е използвал106
публикации - на кирилица и латиница.

II. Преценка на формата и съдържанието на
дисертационния труд

1. Актуалност на темата. Темата на разработката е
интересна  за европейската теория и практика. Тя се
свързва с необходимостта от разграничаване на предмета
и обекта на изследването. Обектът на изследване са
полски транспортни фирми и спедиции осигуряващи
международен транспорт, които ползват непрекъснато



интернет транспортни борси. Това прави и самата
разработка актуална за теорията и практиката.

2. Анализ на степента на разработеност на изследваната
проблематика от други учени.
С направените изследвания авторът е търсил и намерил
мястото на интернет транспортните борси  на територията
на Полша. Направен е критичен анализи на
съществуващата нормативна уредба свързана с Интернет
транспортните борси в Европейския съюз.
Интерпретирането на изследваните въпроси от други
автори добре се анализират, като се изразяват собствени
становища/изследват се множество западни автори/ .
Теоретична основа на дисертационния труд са научни
трудове, създаващи концептуална основа на Интернет
транспортните борси имащи връзка с Директивите на
Съвета на Европа и други нормативни актове, свързани с
регулирането на транспортните борси като цяло. Формата
и съдържанието на дисертационния труд  отговарят на
поставените цели и задачи на изследването. Конкретни
разработки от други автори са малко на брой. Авторът е
направила достатъчно изследвания в дадената област като
изразява собственото си отношение по разглежданите
въпроси. Дисертационният труд се основа също така на
изследване на международните стандарти имащи
отношение към темата, на публикувани и одитирани
отчети и статистическа информация, на материали от
научни конференции, монографии, статии, студии
отнасящи се към изследваната проблематика.

3. Обемът на представения дисертационен труд е напълно
достатъчен за едно подобно изследване. Няма излишни
текстове.

4. Предложените в дисертационния труд схеми, графики и
таблици напълно удовлетворяват изискванията за брой и
качество. Последните са много добре оформени и
свързани с текстовото изложение.

5. Научната, езиковата и стиловата редакция са издържани.
Дисертационният труд се представя на руски език, а
автореферата на български език. Използва се стандартен



научен подход и в съответствие с това научен апарат. В
работата не се забелязват съществени отклонения,
повторения и логически противоречия. Отделните части
са съразмерно представени. Езикът на автора е приемлив.
Приложеният инструментариум при изследването е
подходящ.

6. Налице е коректно представяне на емпиричните данни.
Използваната информация от практиката е подходяща за
изследването. Изчислителните процедури са правилно
приложени.

7. В представената разработка кандидатът е спазил
правилата на научната етика. Литературните източници
са правилно цитирани. Не са констатирани дублирани
ръкописи. Липсва наличие на плагиатство.

8. Представеният автореферат отразява вярно и точно
написаното в дисертационния труд.

III. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния
труд.
Представеният текст в дисертационния труд съдържа нови
научни идеи и резултати с мнение за тяхната значимост.
Това намира израз в:

1. Направеният преглед на литературните източници
свързани с изследване на действащото законодателство
в областта на международния автомобилен превоз на
товари, използвано в Европейския съюз запълва
теоретична празнина в теорията за транспортните борси.
Извършено е многоаспектно изследване на софтуера с
цел определянето му като категория в предприятията
производители и онлайн транспортните борси.

2. Добре са съпоставени принципните въпроси свързани с
ролята на полските превозвачи в международния
автомобилен транспорт. Предложени са нови,
допълнителни инструменти и механизми за увеличаване
на ползите от участието в онлайн транспортни борси.

3. Внимание заслужават и направените разсъждения
относно избора на решения свързани с преодоляване на



пречките и факторите, присъщи на ефективното
прилагане на предложените правила за повишаване на
ролята и обхвата на онлайн дейностите на
транспортните борси.

4. Извършените емпирични изследвания в практиката
потвърждават изводите на автора за етапите от
жизнения цикъл на развитие на стандартния предложен
механизъм за използване на борсите и в области като
маркетинг, реклама и овладяване на нови пазари.

5. Разработените идеи са намерили съответен отзвук и
признание в публикуваните от автора научни статии и
доклади публикувани в чужбина и Полша, в
международни научни конференции.

IV. Критични бележки, въпроси и препоръки по
дисертационния труд.

Позволявам си да  формулирам някои препоръки и бележки,
които биха могли да подпомогнат бъдещите изследвания на
докторанта, като тези ми препоръки по никакъв начин не биха
могли да повлияят върху общото ми положително впечатление от
работата на кандидата. Става дума за:

1. Необходимостта от по-сериозна критика на слабостите в
практиката когато се дават препоръки към нея. Особено
внимание трябва да се насочи към по-задълбочено изследване на
информационните  потоци в системата на транспортните борси и
и транспортните фирми и ролята на приложен софтуер.

2. Необходимо е публикациите на автора да намерят по-
широко международно признание. Публикациите да се отразяват
в повече реномирани списания.

3. На някои места текста е разводнен. Някои описания могат
и да отпаднат.

4. Част от примерите могат да се съкратят или изложат в
края на текста като приложения.



Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение.

Представеният дисертационен труд представлява цялостно и
завършено научно изследване по актуална за теорията и
практиката тема. На последният трябва да се даде положителна
оценка. Препоръчвам на членовете на научното жури да дадат
такава положителна оценка на разработката и автореферата и
гласуват за придобиване на образователната и научна степен
„доктор на науките” по научната специалност 3.8. Икономика на
докторант Пьотр Левандовски.

Септември 2017 г. Изготвил становището:
/проф.д-р М. Дочев/


