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1. Информация за докторанта: д-р Петр Ярош е представил
изискуеми документи, обсъдени и приети от катедрата.
2. Обща характеристика на дисертационния труд.

всички

Дисертационният труд се състои от увод, изложение в четири раздела,
заключение, литература и приложения. Съдържа 376 страници, таблици и
схеми.
Представеният за оценка дисертационен труд, като структура и обем
отговаря на изискванията за подобен род разработки. Има логическа
обвързаност между отделните части и добре балансирани, като
съдържание раздели.
В Увода докторантът е обосновал актуалността и значимостта на темата и
е определил обекта, предмета, целта, задачите, тезата, методологическия
инструментариум и ограничителните условия.
В четирите раздела на дисертационния труд последователно са
разгледани теоретичните, методологичните и приложните въпроси на
изследваната тема.
В заключението са представени резултатите и приносните моменти от
проведеното изследване.
Посоченият обем е достатъчен, за да бъдат изложени теоретичните и
научно-приложните приноси на проведеното от докторанта изследване.
Посочената литература напълно покрива спектъра на разглежданите
въпроси, коректно е цитирана, правилно интерпретирана и показва
значителна осведоменост на автора по разглежданата тема.
3.Оценка на получените научни и научно приложни резултати
Към най-съществените резултати, представляващи научен принос на
дисертационното изследване, се отнася следното:
Научни резултати:
1. Уточнена е същността на понятието териториално-стопанско
зонално формирование (SEZ) в условията на нарастващи рискове и заплахи
за националната сигурност в икономическата глобална система.
2. Допълнена е съществуващата класификация на териториалностопанските зони с признака „характер на въздействието върху
икономическата безопасност“. По характера на това въздействие SEZ се
разделят на: стимулиращи при осигуряване на икономическа безопасност;
деструктивни при осигуряване на икономическа безопасност;
застрашаващи осигуряването на икономическа безопасност.
3. Предложен е интегративен концептуален методологически модел
за управление развитието на SEZ, който съчетава 19 научни подхода.

4. Предложена е за използване модифицирана от автора
съществуваща методика за оценяване резултативността на функциониране
на SEZ, вземаща предвид следните параметри: етапа от жизнения цикъл на
зоналното
формирование;
планово-прогнозните
показатели
за
ефективността на дейността на SEZ; темпа на растеж и преценка на
тежестта на показателите за ефективността им на функциониране.
5. Разработен е концептуален модел за стратегическо управление
развитието на териториално-стопанските формирования със специален
режим на функциониране.
Научно-приложни резултати:
6. С цел повишаване ефективността на държавното регулиране се
предлага използване на концепцията за анализ на заинтересуваните
кръгове (stakeholder analysis), което ще позволи да се преодолеят
недостатъците на съществуващия подход за оценяване ефективното
управление на развитието на SEZ.
7. Предлага се на микроравнище (на равнището на SEZ) да се
използва комплексна система за управление.
8. Предложено е за внедряване и е обосновано стратегическо
направление за държавно стимулиране развитието на технопарковите
формирования.
9. Доказана е целесъобразността от внедряване на национална
система за бенчмаркинг на SEZ, за повишаване ефективността на тяхната
дейност.
10. Предложен е за практическо прилагане модел за формиране на
стратегически решения за развитието на SEZ въз основа на бенчмаркинг.
Препоръчва се използването на бенчмаркинг като задължителен
инструмент за анализ на текущото състояние, както и за планиране и
разработване на стратегия за управление на ефективното развитие на SEZ.
Считам, че научните и научно-приложните приноси на автора са
негово лично дело.
4. Оценка на публикациите по дисертацията.
Дисертантът посочва три самостоятелни монографии по темата на
дисертацията, три публикации в международни научни издания и 29
статии и доклади в научни конференции.
Посочените от дисертанта публикации са докладвани и обсъдени
на представителни научни форуми и са получили необходимата
гласност.

5. Оценка на автореферата
Авторефератът отразява вярно и точно всички основни моменти и
идеи в дисертацията. Той фокусира вниманието върху логиката на
изследването, представя пълно и убедително авторските решения и
получените основни научно-приложни резултати.
Авторефератът на дисертационния труд по своята структура и
съдържание отговаря на възприетите добри практики и вярно
отразява същността на разработката.
6. Бележки и въпроси.
1. Какви преференции /по отношение плащане на мита, данъци и
такси/ ползват работещите фирми в специалните икономически зони
и тези преференции обвързани ли са с обема на инвестициите,
създадените работни места, времетраене на пребиваване и др.
2. Необходимо ли е увеличаване или намаляване на броя на зоните в
Полша?
3 Може ли да посочите добри практики от други страни членки на
ЕС.

7. Заключение.
Дисертационният труд изследва значим проблем. Авторът показва,
че е в състояние да провежда самостоятелно научно изследване, да
разработва инструментариум и да формулира обосновани изводи и
заключения.
Основната цел на дисертацията е постигната, а конкретните задачи
са решени. Тезата на изследването е доказана във всички нейни
аспекти.
На базата на представените документи и изследователски труд,
мога да направя заключението, че кандидатът д-р Петр Ярош
отговаря на изискванията. Препоръчвам на уважаваните

членове на научното жури да подкрепят решение „ ЗА“
присъждане на образователната и научна степен „доктор

на науките“ на д-р Петр Ярош в професионално
направление 3.7. „Администрация и управление“, по
научна специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“
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