
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Тилчо Колев Иванов

за дисертационния труд на д-р Гжегож Вилк-Якубовски на тема:

„Нормативен план на системата за управление на кризисни ситуации

в Третата полска република в международен контекст.

Организационни и икономически аспекти“ за придобиване на научна

степен „доктор на науките” по професионално направление 3.7.

„Администрация и управление“, Докторска програма „Организация и

управление извън сферата на материалното производство“

1. Актуалност и значимост на разработеният в дисертационния

труд проблем. Точност на оценката на състоянието на решаването му

към момента на публикуване на дисертационния труд. Правилност на

избраната методиката на изследването.

Трудът изследва системата за управление на кризи в Третата полска

република (ТПР) в международен контекст. Аргументира актуалността на

изследването с промените в средата за сигурност след Студената война, в

частност с отслабване на военните и нарастване на невоенните заплахи за

сигурността.   Проблемът, който  изследва в дисертационния си труд

Гжегож Вилк-Якубовски има значима познавателна стойност и се свежда

до префокусиране вниманието от военните конфликти към тяхното

управление чрез трансформиране на военните усилия в сътрудничество,

мониторинг и установяване на несъответствия в развитието на процесите

за сигурност, превенция и елиминиране на ограничаващите фактори,

съдействащи и коригиращи възникването на конфликти и безредици. Тази

гледна точка фокусира вниманието на изследването и подчертава

актуалността и важността на проблема за управление на кризи (УК) като

алтернатива на развиващия се силов процес за управление на сигурността.



Предложеният обхват на изследването, включващ теоретически

аспект на УК, нормативно измерение на системата за УК в Полша,

финансиране на тази система и нормативни измерения на системата за УК

в ЕС и НАТО адекватно отразява състоянието на изследвания проблем. В

рамката на този обхват авторът показва задълбочени теоретични познания

и ясна визия за формулиране и структуриране на изследването на

системата за УК.

Авторът прилага адекватна методика за изследване, базирана на

методологията за проблемно решение. Включва идентификация на

проблема и детайлизация на изследователски хипотези за приемливите

алтернативи за решение. Изследва две непротиворечиви хипотези, вкл. за:

а) Систематично и едновременно нарастване на разходите, планирани в

държавния бюджет за изпълнение на задачите за УК и фондовете,

насочени за достигане на целите на ТРП в периода 2008-2016 г. и б)

Определенa от организационните и правни решения, развити в ЕС и

НАТО, нормативна база на системата за УК в ТПР.

Проведеното многостранно изследване прилага набор от съвременни

методи за тестване на тези хипотези. Използвани са елементи от системен

анализ за развитие на концептуален подход за структуриране на

изследването, както и за идентификация на спецификата на проучвания

проблем. Системният анализ е допълнен с описателен метод на

теоретическия аспект на УК. Приложен е исторически метод и метод за

вземане на политическо решение при изследване на нормативните

измерения на организацията на системата за УК в ТПР, ЕС и НАТО и

статистически и сравнителен метод при анализ на нивото на финансиране

на системата.



2. Кратка аналитична характеристика на естеството и

достоверността на материала, върху който се градят приносите на

дисертационния труд. Същност и характер на получените приноси.

Авторът основава изследването на множество авторитетни

национални монографични публикации по проблема. Трудът се основава

на проучването на 300 източници на полски и английски език, вкл. 140

международни и 77 полски правни актове, документи, монографии,

изследвания, енциклопедични източници, речници и статии в пресата на

английски и полски език. Изследването е ориентирано към конкретизиран

потребител на изследването. Достоверността на нормативните и

емпирични материали, върху които се основават направените изводи и

приносите е неоспорима.

Основна цел на изследването е да анализират организационните и

икономически аспекти на нормативното измерение на системата за УК на

ТПР в международен контекст, както и да се предложат мерки за

подобряване на ефективността на използваните инструменти за справяне с

кризисни ситуации. Обект на изследване е системата за УК на ТПР, а

предмет са организационните и икономически аспекти на нормативното

измерения на системата за УК на Полша.

Обхватът на изследването е логично ограничен до анализ на

организационните и правни решения на ЕС и НАТО и тяхното въздействие

върху текущата рамка на системата за УК. Проучването анализира периода

2008-2016 г., в началото на който стартира планирането на средства за УК.

Авторът е разширил периода на изследване с 2017 г. в съответствие с

направените бележки от предварителната защита на труда.

Авторът справедливо приема, че сложността на транснационалните,

трансгранични международни ситуации надвишава възможностите на

публичните власти. Решава пет изследователски задачи:1) Представяне на



теоретическия аспект на УК; 2) Представяне на нормативните измерения

на системата за УК в ТРП; 3) Анализ на нормативното финансиране на

системата за УК в ТРП; 4) Показване на нормативните измерения за

системата за УК на ЕС; 5) Анализ на нормативните измерения за системата

за УК на НАТО и тяхното приложение в правния и организационен ред на

ТПР.

Авторът посочва 12 приноси, вкл. в теорията (5 бр.), в

методологията (2 бр.) и в практиката (5 бр.). Приемам самооценката на

автора като подчертавам значимостта на следните пет приноса:

• Запълване на теоретическата празнина по отношение на

организационните и икономически аспекти на нормативния план на

системата за УК в Полша.

• Предложен подход в проучването на УК, съчетаващ моделите

за УК на икономическо управление и управление на безопасността.

• Предложен нов метод  за двустранен корелационен анализ на

връзката между аксиологията и праксеологията на организационните и

икономически аспекти на УК в ТПР и в международен аспект.

• Идентифицирана липса на хармонизация на терминологията,

стандартите и процедурите за УК в ЕС и НАТО и ТПР, водещ до

намаляване на ефективността на международното сътрудничество при

решаване на политически и военни кризи.

• Идентифицирани основни проблеми на системата за УК в ТПР

и разкрити допълнителни законодателни възможности за тяхното

разрешаване.

Определям предложените приноси като обогатяване на знанията за

организационните и икономически аспекти на изграждането и

функционирането на системата за управление на кризисни ситуации на



ТПР. Не са приведени разчети за икономическа ефективност от внедряване

на резултатите на изследването, но такива могат да бъдат постигнати при

целенасочено прилагане на практика.

Приемам, че като цяло дисертационния труд представлява актуално,

оригинално, теоретично, методическо и приложно изследване на

проблематиката на кризисното управление в ТПР. Приемането и прилагане

на практика на направените изводи и предложения има потенциал да

подобри практиката в страната и да подобри нейната ефективност.

3. Оценка на авторското участие в получаването на приносите в

дисертационния труд и на публикациите по него.

Подчертаната висока публичност на изследователските резултати,

(постигната с 4 самостоятелни монографии, 7 глави в колективни

монографии на полски език и 9 статии в научни списания, от които 5 на

английски език) гарантира авторския принос за получените

изследователски резултати.

4. Оценка на възможностите за използване на получените

резултати с препоръки за бъдещото им внедряване.

Възможностите за използване на получените резултати зависи

критично от законодателното в ТПР и политическите нагласи за

изграждане и развитие на системата за УК. Основна възможност за бъдещо

внедряване на получените резултати от изследването е постигнатата степен

на публичност на направените изводи и предложения. Ескалацията на

публикациите на автора, както и следващите изследвания по проблема от

други автори е единствена гаранция за успешно внедряване на

предлаганите решения в практиката.

Публикацията на труда или части от него в нашата страна би могла да

стимулира подобни изследвания за развитие на националната система за

УК.



5. Вярност и точност отразяване на дисертационния труд от

автореферата.

Авторският автореферат адекватно отразява съдържанието на

докторския труд. Представя необходимите елементи на проведеното

изследване, вкл. направените публикации по темата на труда и авторските

претенции за приноси от изследването.

6. Критични оценки, забележки и препоръки с предложение за

насоките на по-нататъшната работа на докторанта за тяхното

отчитане с цел подобряване на представения труд.

Основната забележка и по-скоро препоръка е свързана с отчитане на

националната специфика на системата за УК в ЕС и НАТО.

Аргументираната от автора необходима хармонизация на терминология,

политики, нормативна рамка, стандарти, процедури и по-обобщено

практика за УК несъмнено намалява ефективността на сътрудничеството

при решаване на политически  и военни кризи. Въпреки това обаче

страните запазват и развиват специфични политики и инструменти за УК.

Още повече, че това засяга две ключови политики на страните – основно

икономическа и вътрешна сигурност (хармонизирана между страни на ЕС)

и политика за външна сигурност (в рамката на НАТО). Това неизбежно

изисква значителен период от време за координация на теоретични и

методологични основи на прилаганата практика.

Като реална първа стъпка за развитие на изследванията виждам

аргументация за иницииране на многостранни или европейски проекти за

насочване на учебните програми във висшите училища в ЕС, а по-късно и

в НАТО по темата за интегрирано гражданско и военно управление на

кризи. Изводите от такъв проект могат да послужат като основа за прогрес

на следваща икономическа (финансова) и на сигурността хармонизация на

теорията, методологията и практиката за УК в международен аспект.



Тази препоръка не намалява достойнството на предложеният

докторски труд. Ще повече, направената съпоставка на нормативната база

и тенденциите за финансиране на УК в ТПР са показателни и могат да

бъдат полезни и за анализ на националната практика на Р. България или

други страни.

7. Други въпроси, които рецензентът счита за целесъобразно да

разгледа.

Нямам други въпроси към разглеждания труд.

8. Заключение.

Като цяло представеният труд е задълбочено, значимо и завършено

изследване, което отговаря на изискванията на Закона и Правилника за

развитие на академичния състав и на ВСУ „Черноризец Храбър”. Това ми

дава основание да предложа Уважаемото жури на ВСУ „Черноризец

Храбър” да присъди научната степен „Доктор на науките” по

професионално направление 3.7. „Администрация и управление”,

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на

материалното производство”.

24.09.2019 г. Рецензент:

(проф. д-р Т. Иванов)


