РЕЦЕНЗИЯ
От проф. д-р Тилчо Иванов
за дисертационен труд на д-р Петр Ярош
за Хабилитационен съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“
на тема „Управление на развитието на териториално-стопанските
зони в Полша”
за даване на научна степен “доктор на науките”
Представеният за обсъждане дисертационен труд е с обем 375 стр. на руски
език. Съдържа въведение, четири глави, заключение, списък на използваните
източници и три приложения.
1.

Актуалност

и

значимост

на

разработвания

проблем

в

дисертационния труд. Оценка на състоянието на проблема. Избор на
методика на изследването.
Актуалността на разработвания проблем за реализиране на политиката за
регионално и национално развитие в Полша е несъмнена. Проучваната
проблематика има непреходен характер. Изследването на автора за прилагане на
ефективен модел за управление на развитието на териториално-стопанските зони
(свободни икономически зони - СИЗ) анализира приложението на ключова
стратегия за иновационно-инвестиционно развитие на държавата, прилагана
успешно от много страни. Нещо повече, тя представлява особен интерес и като
средство за привличане на допълнителен национален и чужд капитал за развитие
на приоритетни отрасли, сектори и производства в нашата икономика.
Състоянието на СИЗ в Полша е адекватно отразено. Изяснени са
теоретическите подходи за тяхното дефиниране. Анализирана е еволюцията на
развитие и особеностите на управление. Характеризирано е текущото състояние.

Разкрити са факторите и предпоставките за развитие. Локализирани са зоните и е
направен „бенчмаркинг“ анализ на развитието им.
Избраната методика е поставена в контекста на методологията за държавно
регулиране и пазарно развитие на СИЗ. Съдържа два елемента – оценка на
ефективното функциониране на зоните и определение на ефективността на
управление. Авторът критично представя множество от методически подходи за
оценка на ефективното функциониране. Предлага използването на претеглена
комплексна оценка, отчитаща етапа от жизнения цикъл, планово-прогнозните
резултати, темповете на растеж по определени показатели на състоянието.
Предложеният

инструментариум

за

определяне

на

ефективността

на

управлението на зоните отразява приетата концепция за управление и отчита
целите, принципите, функциите, структурата и методите на управление. Отчита
вътрешните и външни фактори при управлението. Предлага приемането на
международна система от индикатори за ефективно управление на зоните и
авторска структура на модел и система от показатели за оценка на ефективността
на управление. Подчертава предимството и развива съдържателно Балансирана
система от показатели (на Каплан и Нортън) за съчетаване на ключовите
интереси и процеси при управление.
Избраната и развита авторска методика на изследването адекватно
отразява и е съобразена със спецификата на обекта, предмета, ограниченията и
целта на изследването.

2. Кратка аналитична характеристика на естеството и достоверността
на материала, върху които се градят приносите. Същност на приносите.
Естеството и достоверността на изследването се основава на проучването на
226 източника, вкл. трудове на множество водещи полски и задгранични
изследователи, коректно цитирани в използваната литература.
Обект на изследване в труда е процесът на развитие на СИЗ. Предметът
включва теоретически, методологически и практически аспекти на управлението

и ефективното развитие на националните СИЗ в условия на конкретните външни
въздействия. Авторът поставя резонни времеви, адекватни пространствени
рамки на обхвата и съдържателни ограничения на изследването. Коректно
дефинира изследователския проблем. Удачно лансира изследователската си теза
в две насоки, вкл., че разширяването на мащаба на техно-парковите образования
като прогресивни форми на СИЗ ще служи като катализатор на растеж и, че с
оптимизация на системата за управление на СИЗ е възможно изравняване на
рисковете и заплахите за икономическата безопасност и повишаване на
ефективността на държавното стопанство. Резонна е и целта на изследване за
обосноваване на теоретико-методологически, методически и приложни основи за
управление на ефективността на развитие на СИЗ и нейната декомпозиция на
изследователски задачи.
В структурен план изследването включва изпълнение на задачите за
изясняване на теоретическата и методологическа същност на управление на СИЗ,
методически подходи и критерии за оценка на тяхната ефективност, оценка на
развитието и направления за повишаване на ефективността за нейното
управление.
Авторът предлага пет научни и пет научно приложни приноса. Научните
приноси синтезирано включват:
• Уточнено понятие за СИЗ като инхибитор на кризисни социалноикономически явления и катализатор за укрепване на националната безопасност.
• Допълване на съществуващата класификация на СИЗ с признака
„въздействие върху икономическата безопасност“.
• Предложен интегрален концептуален методологически модел за
управление на развитието на СИЗ.
• Предложена модифицирана методика за оценка на функционирането на
СИЗ.
• Предложен концептуален модел за стратегическо управление на
развитието на СИЗ.

Научно-приложни приноси, според автора, са:
• Предложено

е

използването

на

анализ

на

интересите

на

заинтересованите кръгове от дейността на СИЗ.
• Предложено е използването на Балансирана система от показатели за
управление на развитието.
• Предложено е стратегическо направление за държавно стимулиране
на развитието.
• Доказана целесъобразността от използване на „бенчмаркинг-анализ“
на функционирането на СИЗ.
• Предложен модел за стратегически решения за развитие на зоните.
Приемам напълно предложените от автора приноси със забележка за
непълно отразяване на приложната страна на изследването. Считам като основен
приложен принос емпиричната проверка на разработените и предложени
методически инструменти за оценка и управление на СИЗ. Емпиричната и
прескриптивна части на изследването съдържат полезна информация за
постиженията в икономическото развитие на Полша, методически обосновани
аргументи за защита на изследователската теза и предложенията на автора за
подобряване на развитието на СИЗ.
3. Оценка на авторското участие в приносите на кандидата и в
публикациите по него.
Авторското участие в постигането на изследователските приноси от труда
е несъмнено. Предложеното в автореферата на труда виждане за резултатите от
изследването съдържа научни и научно-приложни приноси, които изясняват и
обосновават същността на СИЗ, допълват съществуващите класификации,
предлагат собствен концептуален методологически и стратегически модел за
управление и методика за оценка на резултатите от функциониране. Авторът
убедително полемизира позициите на множество авторитетни източници.
Предлага рационални аргументи за защита на тезата и предложения за
внедряване на значими новости в практиката.

Авторският принос е потвърден и от голямо множество от публикации,
свидетелстващи за дълготраен и устойчив интерес към решавания проблем.
Публикациите включват участие в три монографии (от които две на английски
език), три публикации в международни научни издания и 29 статии и доклади в
различни

издания

и

трудове

на

научни

конференции

(от

които

11

самостоятелни).
4. Оценка на възможностите за използване на получените резултати с
препоръки за бъдещото им внедряване.
Несъмнено

постигнатото

от

труда

ще

стимулират

по-нататъшни

изследвания в перспективната посока за развитие на СИЗ и техните видове.
Резултатите от него могат да се използват в теорията и практика като ключов
инструмент за укрепване на иновационната и икономическа активност в
Република Полша.
Последните позитивни примери с икономическа зона Пловдив дават
основание да се очаква тази стратегия да бъде прилагана и в нашата страна все
по-широко.
Характерен позитивен момент от изследването е разкриване на потенциала
на СИЗ за укрепване на регионалната и национална икономическа сигурност.
Това е недостатъчно изследвано проблемно направление за проучване в редица
страни
5. Отразяване на дисертационния труд от реферата
Авторефератът достатъчно пълно и ясно отразява съдържанието на
дисертационния труд.
6. Критични оценки, забележки и препоръки.
Считам, че емпиричната и прескриптивна част и ефекти от изследването са
подценени при оценка на приносите от изследването
Към работата могат да се отправи бележка за по-конкретно адресиране на
постигнатите резултати към потребителите от СИЗ, местното и централно
държавно управление. Тази бележки не променят оценката за мащабност и

значимост на проведеното изследване. Не поставят под съмнение неговата
успешна публична защита.
Естеството на разглежданата проблематика и постигнатите резултати дава
основание да се препоръча публикуване на изследването на български език, с
което удачно може да се запълни съществуващия в страната изследователски
дефицит. Препоръчително при това е замяна на термина „икономическа
безопасност“ в автореферата с „икономическа сигурност“, приет в теорията и
практиката за икономика и управление на сигурността в нашата страна.
Заключение.
Предложеният труд за получаване на научната степен „доктор на
икономическите науки” впечатлява с актуалността и задълбоченото изследване
на разглеждания проблем, поставените цели и резултати. Има характер на
завършено

комплексно

теоретично,

методическо

и

емпирично

научно

изследване. Получените от него резултати имат оригинален приносен характер,
отговарящи на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и
Правилника за неговото приложение. Предлагам на Уважаемото жури по
конкурса на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” да даде
научната степен „доктор на науките“ на д-р Петр Ярош по професионално
направление 3.7 „Администрация и управление“.
София, 20 март 2019 г.
Рецензент:....................................
/ проф. д-р Т. Иванов/

