
СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Величка Иванова Милина,

научни специалности - “Политология” и “Организация и управление извън

сферата на материалното производство (Управление на сигурността и

отбраната)”

Относно: дисертационен труд за присъждане на научната степен “доктор на

науките” в професионално направление 3.7 Администрация и управление, по

докторска програма “Организация и управление извън сферата на

материалното производство” във факултет “Международна икономика и

администрация” на ВСУ “Черноризец Храбър”

Автор на дисертационния труд: д-р Гжегож Вилк-Якубовски

Тема на дисертационния труд:

НОРМАТИВНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ В ТРЕТАТА ПОЛСКА РЕПУБЛИКА.

ОРГАНИЗАЦИОННИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ.

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното

жури за защита на дисертационния труд, определено със Заповед № 925 от

11.09.2019 г. на Ректора на ВСУ “Черноризец Храбър”

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

В съвременната динамично променящата се среда за сигурност, темата

за управлението на кризисни ситуации става все по-актуална. Колкото повече

рискът се превръща в новата нормалност, толкова повече нараства

значимостта на управленския капацитет за прогнозиране, контролиране,

управление и разрешаване на кризи от всякакъв характер. Този нов



приоритет на системите за сигурност е осъзнат и вербализиран в

стратегии/политики както на ниво държави-членки, така и в институциите на

Европейския съюз. Все още, обаче, има много предизвикателствата пред

създаването на работещи теоретични модели и практически механизми за

ефективно управление на кризисни ситуации. Едно от най-сериозните е

“интернационализирането” на рисковете, пораждащи кризите и на

необходимите ресурси (в най-широкия смисъл на понятието) за справяне с

тях.

В своето изследване, д-р Вилк-Якубовски фокусира научния си интерес

в търсене на релевантните отговори именно на тези актуални проблеми пред

функционирането на системите за управление на кризисни ситуации,

конкретизирайки анализа си за Полша, мислена като органична част от ЕС и

НАТО. Ето защо, постигнатите в дисертационния труд резултати не се

ограничават само за изследваната страна, а могат за бъдат екстраполирани и

върху други държави-членки на тези организации.

Респектира заявената сериозна науча амбиция, на д-р Вилк-Якубовски,

посочените нови и сложни проблеми, свързани с ефективното управление на

кризисни ситуации, не само теоретично да бъдат осмислени, но и да им бъдат

предложени ефективни и практически приложими решения.

2. Оценка на научните резултати

Представеният дисертационен труд е завършено, самостоятелно

проведено научно изследване, което има сложен интердисциплинарен

характер. Темата на работата е комплексна и задължителна предпоставка за

разработването й са високата теоретична подготовка, добрите аналитични

способности и опитът в извършването на научни изследвания. Постигнатите

резултати убедително доказват тези качества на нейния автор.

Библиографският списък включва 312 релевантни по темата заглавия

на английски, полски и български езици. Те са реално използвани и цитирани

в текста на дисертацията, което позволява да се отличи авторовия принос в



изследването. Текстът е обогатен с 12 таблици, 9 фигури и 1 схема

(практически всичките дело на автора), които илюстрират и допълнително

аргументират основните изводи от анализа. Използваният богат научен

апарат, правилно подбраните и адекватно приложени многообразни

изследователски методи и подходи, демонстрираната способност за

конструктивен анализ, критично оценяване и аргументирани предложения са

доказателство за достойнствата на д-р Вилк-Якубовски като изследовател.

Изследването е много добре концептуализирано. Обектът и предметът

на цялостния анализ в дисертационния труд са коректно дефинирани и са

пряко и непосредствено свързани с целта на научното търсене – да се

анализират, в международен контекст, организационните и икономическите

аспекти на нормативната уредба на системата за управление на кризисни

ситуации в Третата полска република. Конкретизиращите я пет основни

задачи, имат характера на самостоятелни изследователски проблеми и може

би затова в работата те са посочени и в двете им значения.

Избраната структура е удачна и позволява, в рамките на поставените

ограничения, пълноценно развитие на темата. Изложението в петте основни

части е много добре балансирано и представя последователното решаване на

основните изследователски задачи/проблеми.

Постигнатите в работата резултати от анализа, направените изводи,

обосновават реализирането на изследователската цел и убедително доказват

(и в двете й части) формулираната научна хипотеза.

3. Оценка на приносите в дисертационния труд

Основните постижения по темата в дисертационния си труд д-р Вилк-

Якубовски определя като пет приноса в теорията, два – в методологията и пет

– в практиката. Приемам самооценката на автора на изследването за

характера и значимостта на постигнатите резултати. Като най-съществени от

тях определям:



o Полученото ново знание за организационните и икономическите

аспекти (в международен контекст) на нормативната уредба на системата за

управление на кризи в Третата полска република.

o Прилагането при анализа на изследователския проблем на т.нар.

“нормативен метод”, чрез който е проучена двустранната корелация между

аксеология и законодателство.

o Аргументирането на необходимостта от промяна на контекста, в

който се мисли и планира управлението на кризисни ситуации – от вътрешен

(национален) в международен (съюзнически).

o Разработването на моделен подход в процеса на управление на

кризи.

o Обосноваването на необходимостта от хармонизиране на

терминологията, стандартите и процедурите при управление на кризи за

повишаване на ефективността на международното сътрудничество в тази

област.

o Направената оценка на ефективността на системата за справяне с

кризисни ситуации на ЕС и формулираното предложение за нейния

качествен преход от реактивна към проактивна.

o Идентифицирането и структурирането на ключовите проблеми на

полската система за справяне с кризисни ситуации.

o Генерираните конкретни предложения за усъвършенстване на

системата за справяне с кризисни ситуации в сферата на законодателството,

финансирането, институционалното взаимодействие, организацията на

дейността, обучението и тренинга на специализираната администрация.

Авторефератът към дисертационния труд вярно и точно отразява

неговото съдържание.

Посочените научни публикации по темата на работата – четири

монографии, глави в осем монографии, осем статии в научни списания –

безспорно впечатляват, гарантират публичност на постигнатото и са



доказателство, че получените в изследването резултати са лично постижение

на д-р Вилк-Якубовски.

4. Критични бележки и препоръки

Единствената ми по-сериозна бележка е свързана с изводите към

основните глави и общите изводи (в заключението), които биха могли да

бъдат формулирани по-обобщено и по-категорично, като се избягва

преразказване на основните моменти от изложението.

Препоръката ми към д-р Вилк-Якубовски е да продължи работата си по

тази толкова актуална и динамично развиваща се проблематика.

5. Заключение

Давам положителна оценка на дисертационния труд “Нормативно

позициониране на системата за управление на кризисни ситуации в Третата

полска република. Организационни и икономически аспекти”. В него са

спазени всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в

Република България и Наредбата за Академичния състав на ВСУ за

придобиване на научната степен “доктор на науките”. Въз основа на общата

ми оценка за достойнствата на дисертационния труд, за приносите в него и

тяхната значимост за обогатяване на съществуващите знания и

приложимостта им в практиката, предлагам на научното жури да присъди на

д-р Гжегож Вилк-Якубовски научната степен “доктор на науките” в

професионално направление 3.7 Администрация и управление.

септември 2019 Член на научното жури:

проф. д-р Величка Милина


