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Основание за представяне на рецензията: заповед 925/11.09.2019 на
Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ за участие в състава на научното
жури по защита на дисертационния труд.
Дисертационният труд е с обем от 261 страници, се състои от
въведение, пет глави, заключение и библиография. Основният текст
съдържа 12 таблици, 9 фигури и 1 схема. Списъкът с използваната
литература се състои от 312 заглавия на български, английски и полски
езици, включително 140 международни договора, 77 национални правни
акта, 21 документа, 51 монографии и части от колективни трудове.
Представеният за рецензиране дисертационен труд е посветен на
важни аспекти на функционирането на публичната администрация в
Полша и нейната възможност за справяне с кризисни явления.
Систематизирани са основни теоретични подходи при управлението на
кризи и създадените организационно-административни предпоставки в
Полша и тяхната финансова осигуреност. Изследвани са възможностите
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и съвместимостта на нормативно правната уредба в Полша с
ангажиментите

на

членството

в

Европейския

съюз

и

НАТО.

Достигнатите изводи и заключения дават възможност на автора да
предложи решения за подобряване управлението на кризи в Полша.
АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ
Дисертационният труд на ГЖЕГОЖ ВИЛК-ЯКУБОВСКИ третира
важни аспекти на националната сигурност в Полша на основата на
съвременни виждания за състоянието на криза и ролята на изградената
институционална структура в страната за посрещането на тези
предизвикателства. Авторът е поставил акцент върху териториалната
система за управление и изградените институции, като подробно
разработва спецификата на техните компетенции. Представена е
финансовата осигуреност и механизмите за нейното използване.
Участието на Полша в Европейския съюз и Северноатлантическия
договор дават основание на автора да изследва механизмите на
прилагане на политиката на Съюза в областта на външните отношения и
сигурността и взаимодействието с националните власти при решаване на
проблеми от кризисно естество. Докторантът интерпретира механизмите
за вземане на решения в рамките на НАТО и дейностите на полските
институции в рамките на системата за управление на кризи.
Методиката на дисертационния труд е базирана на традиционни
теоретични постановки и самостоятелни изследователски подходи,
поради което приемам, че тя е издържана в научно отношение. Наред с
това докторантът показва на задълбочено познаване на изследванията на
водещи икономисти и изследователи в областта на сигурността в
страната и постиженията на водещи автори в тази научна проблематика.
НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ
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В представеният дисертационен труд са разработени подробно и
разширено редица теоретико-методологически аспекти на управлението
на кризи в Полша, като са изследвани съществуващите административни
структури и са дефинирането на подходи при осъществяването на
взаимодействията на отделните управленски равнища в кризисна
ситуация. Формулирани са финансовите аспекти на системата за
управление на кризи и взаимодействието с международни организации –
ЕС и НАТО. Изследването на прилаганите международни механизми и
взаимодействието с полската нормативна уредба и структури са дали
основание на автора да формулира съществени изводи и оценки.
Техният приносен характер може да се систематизира в следните
направления:
• Подробно са разгледани концептуалните основи на управлението
на

кризисни

ситуации

в

Полша

като

са

изследвани

възможностите за интердисциплинарен подход при моделиране
на процесите. Този подход е предпоставка за дефиниране на
модел за управление на кризисни ситуации, базиращ се на опита
на икономическите науки. Разработването на тези проблеми
имат

принос

в

разбирането

на

функционирането

на

административната структура на страната и може да се определи
като систематизиране и допълване на научни знания.
• Важно

място

администрация

в
има

оценката

на

системата

дейността
на

на

местната

взаимодействие

между

отделните звена, компетентни в управлението на кризисни
ситуации. Те се изграждат към отделните управленски равнища
– областните съвети, отдели и центровете за управление на
кризисни ситуации на ниво област, окръг, район, както и
районни звена и центрове, компетентни в тази дейност. На тази
основа са формулирани концепции за повишаване ефективността
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на администрацията. Тези резултати имат конкретна научноприложна значимост.
• Изследването

на

финансовите

аспекти

на

системата

за

управление на кризи в Полша е дало възможност на докторанта
да проучи осигуреността на отделните структурни звена на
системата за управление на кризи. Изследвано е изпълнението на
финансовите показатели на тази дейност и за посочени
недостатъците при финансирането на системата в настоящата
нормативна рамка. Тези резултати имат конкретна научноприложна значимост.
• Съществен принос в изследванията на ГЖЕГОЖ ВИЛКЯКУБОВСКИ има анализът на международните действия на
полските институции в два аспекта. На първо място се
проследява развитието на дейностите по управление на кризи в
рамките на ЕС, като е дефинирана правната и институционална
основа на тази политика. Посочват се и нормативните
регламентации на взаимодействието на полските институции с
органите на ЕС. Вторият аспект е взаимодействието със
структурите на НАТО – въпреки спецификата на договорните
отношения и механизмите за вземане на решения, авторът
приема важното място на тази организация за функционирането
на полската система за действие при кризи. Тези резултати могат
да се определят като приноси с научно-приложен характер.
Така представените научни и научно-приложни приноси са дело на
автора. Те са резултат от задълбоченото изследване на функционирането
на административната структура и нейните възможности за справяне с
кризисни явления съобразно приетите национални стандарти и
изискванията на членството на страната в ЕС и НАТО. Проучените
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статистически данни са основа на разработените подходи и изводи,
които целят подобряване финансирането на управленските структури и
преодоляване недостига на финансов ресурс.
Представените публикации съдържат съществени части от
научните изследвания на автора, които са представени в дисертационния
труд. Участието в редица колективни монографии и авторитетни
издания са позволили на автора да апробира изводите от своите
изследвания и да допринесе за развитието на икономическите концепции
и намирането на обществено значими решения. Тези анализи и научноприложни изводи са предпоставка за осъществяване на практическо
приложение на резултатите в дисертационния труд.
ОЦЕНКА НА АВТОРЕФЕРАТА
В автореферата на дисертационния труд, с обем от 42 страници, са
посочени целите и задачите на изследването и неговата структура.
Представеното

съдържание

дава

представа

за

разработените

в

дисертацията тези и използваните научни методи като в изложението са
включени и редица графични решения на развитието на реални процеси.
Справката за приносите отразява вижданията на автора за постигнатите
новости в изследваната област, но нейното детайлизиране в 3 раздела и
12 точки създават доста обобщена представа за получените резултати,
които в този вид имат по-скоро форма на препоръки. Включените в
списъка публикации представят резултатите от дисертацията в
самостоятелни монографии и статии, както и колективни монографични
сборници и авторитетни издания.
КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
Към рецензираният дисертационен труд могат да бъдат отправени
и критични бележки с оглед бъдещи разработки и насочване към
развитието на определени виждания.
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Първото, което прави впечатление, е наименуването на страната
„Трета Република Полша“. Изразът има исторически значение и не
отговаря на официално използваното наименование, включително и
международни организации, на които авторът се позовава – ЕС и НАТО.
На второ място, прави впечатление значителният по обем
пояснителен текст под линия. От една страна той има фактологичен и
информационен характер, а от друга съдържа описания, които едва ли са
необходими, предвид компетентността на научното звено, което е
обсъждало труда.
На трето място, разглеждането на изградените институционални
механизми за управление на кризи в ЕС и НАТО представят предимно
външнополитическия характер на целите и инструментите, докато
разглежданите от автора национални структури решават проблеми с
преобладаващо вътрешна и социална насоченост. Единствено фонда за
солидарност на ЕС дава възможност за подкрепа на национални
действия като компенсира направени разходи.
На

четвърто

място,

предлаганите

от

автора

оценки

за

финансирането на системата за управление на кризи в Полша показват
системно превишаване на реалните разходи от планираните (фигура 4) с
изключение на 2009 и 2016 г., което поставя въпроса за промени на
национално равнище на осигуряването на ресурси за действия в
кризисна ситуация.
Посочените критични бележки и препоръки не намаляват
качеството и количеството на получените резултати и приноси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният
ПOЗИЦИOHИPAHE

дисертационен
HA

CИCTEMATA
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труд
ЗA

НOPMATИBHO
УПРАВЛЕНИЕ

HA

КРИЗИCHИ CИTУAЦИИ B ТPETATA ПOЛСКА РEПУБЛИКА B
MEЖДУHAPOДEH

КOНTEКCT.

ОPГAHИЗAЦИOHHИ

И

ИКOHOMИЧЕСКИ ACПEКTИ е посветен на намирането на съвременни
подходи в разбирането на сложната система на организационни и
финансови предпоставки за управлението на кризи в Полша и
отражението на членството на страната в Европейския съюз и
Северноатлантическия договор за функциониране на нормативноправната уредба. Разработката притежава необходимите научни и
научно-приложни приноси, поради което препоръчвам на Уважаемото
научно жури да присъди на ГЖЕГОЖ ВИЛК-ЯКУБОВСКИ научната
степен научна степен „доктор на науките“ в професионално направление
3.7 „Администрация и управление“, докторска програма „Организация и
управление извън сферата на материалното производство”.
4.10.2019 г.
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