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СТАНОВИЩЕ

от доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев – ВСУ „Черноризец Храбър”
на

дисертационния труд на Гжегож Вилк-Якубовски
на тема:

„НOPMATИBHO ПOЗИЦИOHИPAHE HA CИCTEMATA

ЗA УПРАВЛЕНИЕ HA КРИЗИCHИ CИTУAЦИИ B ТPETATA

ПOЛСКА РEПУБЛИКА B MEЖДУHAPOДEH КOНTEКCT.

ОPГAHИЗAЦИOHHИ И ИКOHOMИЧЕСКИ ACПEКTИ“

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 разработвания научен проблем

Представеният за защита дисертационен труд е посветен на

несъмнено значим проблем за всяка държава, какъвто е системата за

управление на кризисни ситуации от различен характер.

Управлението е изключително сложен процес, изискващ обширни

познания в много сфери на науката. Ако то засяга сферата на сигурността,

то става особено значимо, защото се отнася до основни, жизненоважни

нужди на физическите лица, социалните групи и държавите. То се отнася и

до известен стандарт на законността и обществения ред, които позволяват

на държавата да изпълнява основните си функции.

Основната задача на държавните власти е да осигури на

обществеността защита срещу различни видове заплахи, както военни,
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така и невоенни. Цялата система за национална сигурност трябва да е

подготвена за ефективно действие, не само в нормални условия, но също

така и в кризисна ситуация (когато постигането на целите е нарушено,

поради действителната загуба на контрол върху хода на събитията).

Представеният за рецензиране дисертационен труд е плод на
добросъвестна изследователска дейност на докторант с теоретически и
специализирани познания в тази област, придобити като резултат от
задълбочена научна самоподготовка. За това допринася и
професионалният опит на г-н Вилк-Якубовски от работата му на различни
ръководни позиции в сферата на университетското образование в Полша.

2.Обща оценка на достойнствата на дисертационния труд

Дисертацията е в обем от 261 страници, състои се от въведение, пет

глави, заключение и библиография. Основният текст съдържа 12 таблици,

9 фигури и 1 схема. Списъкът със справочна литература се състои от 312

заглавия на български, английски и полски езици, включително 140

международни правни акта, 77 полски правни акта, 21 документа, 51

монографии и части от колективни трудове, 3 енциклопедии, лексики,

речници, и 20 статии в списания.

Структурата на дисертационния труд е логична и обоснована,
научният анализ е последователен и включва като обект на изследване
както познати, но несистематизирано изследвани проблеми, така и на нови,
по-слабо изследвани проблеми.

Към формулираните дотук положителни страни на композиционното
изграждане и методологията на дисертационния труд следва да се добави и
положителната оценка на изложението, което съчетава в логическо
единство факти, анализи, изводи и препоръки. По този начин докторантът
е демонстрирал задълбочено познаване на обекта и предмета на
изследване. Стилът на изложение е научен и разбираем, текстът на
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дисертационният труд коректно ограничава авторовите изводи и анализи
от използваните текстове на други автори.

Посочената по-горе изворова и изследователска база представляват
добра основа за разрешаване на поставените изследователски задачи. Във
всяка от двете глави докторантът е разрешил определена изследователска
задача.

3.Характеристика на научните и научно-приложните приноси в
дисертационния труд. Достоверност на материала

Научните приноси на докторанта могат да бъдат открити и в трите

основни направления, изискуеми при оценката на дисертационен труд:

новост в науката, обогатяване на съществуващи знания, приложение на

научните постижения в практиката. Сред тях се открояват:

1. Въз основа на анализ на институционно-правната система за

справяне с кризисна ситуация на Европейския Съюз и НАТО са

определени главните проблеми на полската система за справяне с кризисна

ситуация. Показани са възможносттите за разрешаването им по

законодателен ред.

2. Предложено е усъвършенстване на системата за справяне с

кризисни ситуации чрез интегриране на дейността на  структурите на

публичната администрация, службите, инспекциите и пожарните

с обществените организации и представители на полското общество. За да

се повиши степента на ефективност на икономическата система за

справяне с кризисни ситуации в Третата република Полша е

препоръчително да се изготвят интегрирани планове за обучения и

упражнения на определени нива от административното разделение на

държавата.

3. Въвеждане на организационни промени в системата за справяне с

кризисна ситуация в Третата република Полша, а именно: органите и
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образуванията, които работят по време на военно положение да се включат

в задачите по гражданската отбрана като специфична форма на охрана на

населението.

Резултатите от научните изследвания са практически приложими
като лекционни и учебни материали.

4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството

Представените публикации отразяват съществени части от
изследването и отразяват получените научни резултати, каквито са
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република
България.

5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта

Докторантът познава литературната и нормативна основа на
изследвания проблем. Библиографията съдържа внушителните 312
заглавия на кирилица и латиница, които съставляват най-съществена част
от публикуваната научна литература по проблематиката.

6. Оценка за автореферата

Авторефератът отразява основните положения и научните приноси
на дисертационния труд. Направен е съгласно изискванията на ЗРAСРБ.

7. Критични бележки и препоръки

Критичните ми бележки са насочени основно към следното:

1. При разглеждане на действия при кризи на ниво НАТО би било от

полза на кандидата да разгледа по-подробно документите:
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концепция за операцията (КОНОП), оперативни планове

(ОПЛАН), поддържащи планове, заповеди, разпореждания и

указания;

2. Нормативните документи на ниво ЕС, НАТО и Полска република

могат да бъдат разгледани по-детайлно.

Тези и други бележки нямат съществено значение и не намаляват
научно-приложната стойност на представената дисертация.

8. Мотивирано предложение

1. Представеният за защита дисертационен труд има характера на

завършено научно изследване. Получените научни резултати имат

приносен характер, което ми дава основание да считам, че дисертационния

труд отговаря на Закона за развитие на академичния състав и Правилника

за неговото приложение.

2. Предвид на гореизложеното с пълна убеденост изразявам

положителна оценка за дисертационния труд на Гжегож Вилк-Якубовски и

препоръчвам да му бъде присъдена научната степен „доктор на науките“

по професионално направление 3.7. “Администрация и управление“,

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на

материалното производство“.

30.09.2019 г. Изготвил становище:

/доц. д.н. Драгомир Кръстев/


