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ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
Факултет „Международна икономика и администрация“

Катедра „Администрация, управление и политически науки“

СТАНОВИЩЕ

доц. д-р Иванка Тодорова Банкова –
ръководител на Катедра „Администрация и управление“,

на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в
професионално направление 3.7. „Администрация и управление“,

докторска програма
„Организация и управление извън сферата на материалното производство“

на тема: „Стратегии за управление на морския търговски флот“
автор: Огнян Денчев Костадинов,

научен ръководител: проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева

Настоящото Становище е изготвено на основание решение на научно жури,

определено със Заповед на Ректора на Варненски свободен университет „Черноризец

Храбър“ № 520/ 06.08.2021 г. за защита на дисертационен труд за присъждане на

образователна и научна степен „доктор“ на Огнян Денчев Костадинов. Докторантът е

депозирал всички изискуеми документи от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и правилниците на ВСУ

относно процедурата за придобиване на ОНС „доктор“. Кандидатът е изпълнил

планираните дейности за обучение в докторантура на самостоятелна подготовка, успешно

е положил изпитите по индивидуалния учебен план, представил е дисертационен труд,

автореферат, справка с приноси и публикации по темата на изследването. Докторантът е

доказал, че притежава изискваните по чл. 36 (3) от ЗРАСРБ задълбочени теоретични

знания по научната специалност и способности за провеждане на самостоятелни научни

изследвания.

1. Оценка на съдържанието на дисертационния труд

Представения за рецензиране дисертационен труд е в обем 220 стр., съдържа

списък с фигурите (представени са 39 фигури), списък с таблиците (включени са 21

таблици), списък със съкращенията, въведение, три глави и библиографска справка за 181

позовавания (53 на кирилица и 127 на латиница). Съдържанието е разпределено в отделни

параграфи, като изложението е логически обвързано.
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В увода са аргументирани актуалността и значимостта на темата и

изследователския проблем, дефинирани са обекта и предмета на изследването, поставени

са 4 изследователски цели и 3 задачи, като на тази база е формулирана хипотезата на

изследването относно структурата и функционирането на световната търговия и

отражението й върху пазара за морски транспортни услуги. В хипотезата авторът

подчертава, че „от стратегиите за управление на морския търговски флот, най-важни са

стратегиите за инвестиране в покупка на нови кораби и последващите инвестиции за

поддръжка на тяхната техническа годност“.

Авторът дефинира като предмет на изследване „взаимовръзките между

съотношението на търсенето и предлагането на морски транспортни услуги, и цените във

водния транспорт“, а за обект на изследване са определени „сегменти на „морските

превози на насипни и генерални товари“ от международния фрахтов пазар.

В увода са посочени ограниченията на обхвата на изследването и са очертани

очакваните резултати.

В първа глава „Релацията стратегическо управление – пазари на търговското

корабоплаване“ съдържа 7 параграфа (стр. 12-114), като в първи параграф са изследвани

особеностите на стратегическото мислене и възможности за приложение на

стратегическото управление в търговското корабоплаване. В следващите параграфи

задълбочено е представено развитието на световното корабоплаване, като е обърнато

внимание на глобализацията и новата тенденция в многополярното развитие на света,

посочени са функциите на международната търговия и търговското корабоплаване, като е

посочена взаимовръзката между тях. Разгледана е цикличността на международните

корабоплавателни пазари, представени са същностните характеристики и модела на

циклите в корабоплаването. Изведени са факторите и функциите, които влияят върху

търсенето и предлагането и ефектите от промените на пазара върху кривата на

предлагането. Направен е теоретичен обзор на пазарите и интегрирането им в търговското

корабоплаване. Представена е търговската експлоатация на морските търговски кораби и е

направен сравнителен анализ на договорите в търговското корабоплаване. Изследвана е

структурата на пазарния риск и е достигнато е до извода, че дисбаланса между търсенето

и предлагането е причина за увеличаване или намаляване на навлата, тъй като този

дисбаланс прехвърля риска към наемателите или обратно към корабопритежателите.
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Втора глава „Прогнозиране на икономическите рискове в търговското

корабоплаване и стратегии за управлението на морския търговски флот“ съдържа 6

параграфа (стр. 114-189), е посветена на изясняване на понятийния апарат, представени са

определения за приходи и разходи; за изчисляване на себестойност и на брутна и нетна

печалба; както и на ценовата еластичност. Разгледани са особеностите на паричните

потоци и финансовите показатели в търговското корабоплаване – приходи-разходи-

печалба. Представени са методи за изчисляване на резултатите от извършената работа и

икономическите показатели при превозите на стоки по море и вътрешни водни пътища на

Европа. Обърнато е внимание на Балтийския индекс за сухи товари, разгледани са и други

индекси в корабоплаването, отразяващи цените на морските превози, наемите на кораби и

приходите от превозите на контейнери, както и бюлетини от морските пазари. Направен е

анализ на тенденциите в развитието на световната икономика и на морския флот. Дадени

са определения и е направена класификация на икономическите рискове. Споменати са

възможни стратегии за управление на морския търговски флот.

Трета глава „Изследване“ съдържа 3 параграфа (стр. 189-202) е фокусирана върху

представянето на Модел на фрахтовия пазар, като детайлно са представени различните

променливи, корелацията между съотношението на търсене/предлагане и Балтийския

индекс, както и корелацията между съотношението на цените на корабите и Балтийския

индекс. Изведени са взаимовръзките между БВП на ЕС; товарооборота на суровини през

Ла Манша; цените на морските превози по европейските маршрути; Балтийския индекс и

Многопластовото търсене на морски транспортни услуги. Коректно е изчислен процентът

на корелация на количеството суровини преминали през Ла Манша и БВП на съответните

държави на база Морския индекс за търсенето на воден транспорт, Коригиращи функции

на морския индекс на търсенето към другите индекси във водния транспорт и

Многополярност на фрахтовия пазар.

2. Бележки и препоръки:

 Съществува известна дисбалансираност между отделните структурни

единици на дисертационното изследване.

 Разработката би спечелила, ако бяха направени изводи за ефектите от

прилаганите стратегии при упрвлението на морския търговски флот.
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 Формулировката на приносите би могла да се прецизира, особено на първия

принос „Развитие на теорията за стратегиите за управление на морски

търговски флот“.

 Разработката търпи стилова и техническа редакция.

 Справката с използваните източници не е изготвена според общоприетите

стандарти за библиогравско описание.

3. Автореферат, публикации и приноси

Авторефератът коректно отразява съдържанието и структурата нннааа
дисертационния труд. Докторантът е апробирал основни резултати от изследването в 8
публикации по темата.

Докторантът предлага три приноса с научно значение и два с научно-приложно
значение. Посочените приноси са лично дело на докторанта и имат характер на
обогатяване и доразвиване на съществуващата теория и методология в областта на
стратегическото управление на морския търговски флот.

4. Заключение

Отправените препоръки не намаляват достойнствата на представения
дисертационен труд. Дисертационният труд има завършен вид. Предвид задълбоченото
проучване на управлението на морския търговски флот и постигнатите научно-приложни
резултати в дисертационното изследване, са налице необходимите основания за
положителната ми оценка за труда.

Предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят образователната
и научна степен „доктор“ на Огнян Денчев Костадинов“ по научната специалност
„Организация и управление извън сферата на материалното производство“, в
професионално направление „Администрация и управление“.

3 септември 2021 г. Изготвил становището:
Гр. Варна Доц. д-р Иванка Банкова


