СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Мария Димитрова Великова, член на научно жури съгласно
Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” 243 от 05.03.2019 г.
на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на
науките”, професионално направление 3.7 „Администрация и управление”,
докторска програма „Организация и управление извън сферата на
материалното производство”
Тема на дисертационния труд: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНОТО
РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНО-СТОПАНСКИТЕ ЗОНИ В ПОЛША
Автор: Петр Ярош
Настоящото становище е изготвено въз основа на представени от
докторанта: дисертационен труд; автореферат; справка за приносите в
дисертационния труд; публикации по темата на дисертационния труд.
Представените материали съответстват на изискванията на ЗРАСРБ и
ППЗРАСРБ и Наредба № 12 на ВСУ „Черноризец Храбър“ за придобиване
на образователната и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на
науките”.
Процедурата по защитата е коректно спазена.
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ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В дисертацията е направено теоретическо обобщение и е предложено
ново решение на важен научен проблем, който се състои в разработване на
теоретико-методологически, методически, а също така на практически
подходи към управление на ефективното развитие на териториалностопанските зони (ТСЗ) в Полша.
Дисертационният труд е с обем 328 страници основен текст и се състои
от въведение, изложение в 4 глави, заключение и библиография.
Представени са 31 таблици, 54 фигури и 3 приложения. Структурата и
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методологията на изследването са съобразени с поставените във въведението
изследователски параметри. В съответствие с възприетата структура
докторантът развива идеите си, потвърждава авторовите хипотези и
обосновава своите приноси.
Докторантът познава литературата и съвременните постиженията в
конкретната научна област. Посочени са общо 226 източници на полски,
руски и английски език. Източниците са ползвани коректно.
Гореизложеното определя дисертабилността на избраната тема като
несъмнена, а поставените цели и потвърждаването на изведените хипотези –
като заслужаващо подкрепа предизвикателство и стимул за задълбочено
проучване, оценяване и анализиране – с оглед развиване на теоретически и
методологически постановки, получаване на значими практико-приложни
резултати.
Във въведението се обосновава изборът на темата от гледна точка на
нейната актуалност и значимост. Дефинирани са целта и изследователските
задачи на дисертационния труд. Определени са обектът и предметът на
изследването. Посочени са обхватът и ограниченията на изследваната
проблематика, както и използваният научен инструментариум.
В четирите глави на изложението са представени както теоретичните
и методологическите, така и практическите аспекти на управлението и
развитие на полските ТСЗ, като са отчетени въздействието на външни
фактори.
В заключението по подходящ начин са обобщени проблемите,
разгледани в дисертационния труд, по-съществените резултати, постигнати
от кандидата, както и доказателствата, потвърждаваща защитаваната от теза.
ІІ. ОБОБЩЕНИЕ НА ПО-СЪЩЕСТВЕНИТЕ СИЛНИ СТРАНИ,
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Научният труд съдържа теоретични обобщения и предлага авторови
решения

на

значими

научни

и

научноприложни

проблеми,

които
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съответстват на съвременните постижения и представляват оригинален
принос в науката, като по-съществени сред които могат да се откроят:
1) Постигнат резултат с приносен характер е модифицираната от автора
съществуваща методика за оценяване резултативността на функциониране
на ТСЗ. Допълнена е съществуващата класификация на ТСЗ с признака
„характер на въздействието върху икономическата безопасност“.
2) С характер на ново знание е разработеният от автора интегративен
методологически модел за управление развитието на ТСЗ, който съчетава 19
научни подходи: 6 научни подходи (системен, комплексен, регионален,
хармонизиращ, кибернетичен, синергетичен), които формират ядрото на
методологическия модел, и 13 (ресурсен, адаптивен, факторен, структурен,
информационен, оптимизационен, поведенски, ситуационен, маркетингов,
глобалистичен, стратегически, процесен, проектен) помощни подходи за
решаване на конкретни задачи при функционирането на териториалностопанските формирования със специален режим на функциониране.
3) Със самостоятелна научноизследователска стойност е предложеният
концептуален

модел

за

стратегическо

териториално-стопанските

формирования

управление
със

и

специален

развитие

на

режим

на

функциониране.
4) Използването на предложените в дисертацията решения може да окаже
значително въздействие върху практиката на управление на ТСЗ в Полша.
Авторът препоръчва 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 ТСЗ,
насочена към повишаване нивото на ефективност във функционирането на
полските зонални формирования и вследствие на това повишаване
качеството на държавно регулиране на процеса на тяхното ефективно
развитие.

С

висока

практико-приложна

стойност

е

и

направената

верификация на предложения методологически инструментариум за оценка
и управление на ТСЗ.
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Формулираните в автореферата приноси са лично дело на кандидата и
отразяват неговите постижения.
ІІІ. ОБОБЩЕНИЕ НА ПО-СЪЩЕСТВЕНИТЕ БЕЛЕЖКИ И
ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДОКТОРАНТА
Нямам съществени бележки към докторанта, които да окажат влияние
върху общата ми положителна оценка на дисертационния труд.
ІV. АВТОРЕФЕРАТ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Авторефератът отразява релевантно структурата и съдържанието на
труда

и

акцентира

върху

най-важните

моменти

и

резултати

от

изследванията.
Авторът има достатъчно самостоятелни публикации (над 30), които
представят основни части на дисертационния труд.
VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложеното до тук ми дава основание да приема дисертационния труд
за завършен, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния
състав в Република България и Правилника към него.
Налице са необходимите основания да препоръчам на членовете на
уважаемото научно жури да гласуват „за” присъждане на научната степен
„доктор на науките”, професионално направление 3.7 „Администрация и
управление”, докторска програма „Организация и управление извън сферата
на материалното производство” на Петр Ярош
22.03. 2019 г.
гр. Варна

Изготвил становището:
(доц. д-р Мария Великова)
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