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1.Обща характеристика на представения дисертационен труд
Трудът е разработен в обем от 376 страници и се състои от увод,
изложение и заключение. Самото изложение е разпределено в четири
раздела с таблици и схеми, като всеки раздел завършва с обобщения и
изводи на автора. Като обем и структура трудът отговаря на изискванията
за подобен род научни разработки. Концептуалната рамка на изследването
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е зададена в увода. В него са представени актуалността, предметът и
обектът

на

дисертацията,

целта,

задачите

и

методологията

на

изследването. Обосновано е теоретическото и практическото значение на
получените резултати.
Интересът на автора към темата е породен от обстоятелството, че
успехът на осъществяваните в Полша реформи до голяма степен зависи от
умелото реализиране на стратегически важните направления в политиката
за регионално и национално развитие. Според автора активизирането на
дейността на полския бизнес минава през реализирането на ефикасен
модел за управление на териториално-стопанските зонални формирования
или Special Economic Zones (SEZ), още повече, че Полша може да разчита
както на уникалното си географско положение, както и на наличния си
производствен и кадрови потенциал, за да получи всички предимства от
функционирането на разположените на нейна територия териториалностопански формирования. В този контекст е очертана актуалността на
темата и най-общо може да бъде сведена до комплексното изследване на
процеса по управление развитието на териториално-стопанските зонални
формирования в едно конкретно икономическо пространство както в
теоретичен аспект, така и от гледна точка на практическото използване на
неговите резултати.
Обхватът на изследването е ограничен във времеви и пространствен
план. Използваните данни обхващат периода от 2010 г. до 2016 г. и се
отнасят до територията на Република Полша. Извън обхвата на
изследването остават аспектите за управление на системата за осигуряване
на икономическа безопасност на регионално равнище, вкл. мониторинг на
дейността на териториално-стопанските зони. Възприетият от автора
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подход може да бъде оценен положително, защото структурата на
дисертационния труд съответства на поставените цел и задачи.

2.Анализ и оценка на научните резултати и приноси на кандидата
Теоретичните, методологическите и приложните въпроси по темата
на изследването са представени в логическа последователност в четирите
раздела на труда.
Първият раздел на разработката разкрива теоретическата и
методологическа същност на управлението на териториално-стопанските
зони. Изяснява се същността на понятието SEZ и са изследвани
еволюцията на типовете териториално-стопански зонални формирования
и особеностите в управлението на тяхното развитие. Във втория раздел
„Mетодически основи и критериални подходи към оценката на
ефективното управление на развитието на SEZ“ е направена обобщена
оценка за ролята на държавното регулиране за ефективно развитие на
териториално-стопанските зони и са разкрити методическите подходи към
оценяване ефективното функциониране на SEZ. В трети раздел на
дисертационния труд „Oценка на съвременното развитие на SEZ в Полша“
са анализирани предпоставките и факторите за ефективно развитие на
териториално-стопанските зони в Полша и е направена оценка на
състоянието на SEZ в Полша. В четвърти раздел на разработката

е

представена съвкупността от основни насоки и инструменти за
управление, чиято цел е да се повиши ефективността на развитие на
териториално-стопанските зони.
Смятам, че представеният за оценка труд е задълбочено и сериозно
изследване, с което се обогатяват съществуващите теоретични знания и
натрупания практически опит по темата на разработката.

Като цяло
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формулираните приноси отразяват постиженията на изследователския
труд и могат да се приемат за лично дело на автора. Според мен, към
съществените резултати, представляващи научен принос на труда, се
отнасят:
А/ Научни резултати: Изяснено е понятието териториално-стопанско
зонално формирование (SEZ) в условията на нарастващи рискове и
заплахи за националната сигурност в икономическата глобална система и
е допълнена съществуващата класификация на териториално-стопанските
зони с признака „характер на въздействието върху икономическата
безопасност“. Наред с това, е предложен интегративен концептуален
методологически модел за управление развитието на SEZ, който съчетава
различни научни подходи, както и модифицирана от автора съществуваща
методика за оценяване резултативността на функциониране на SEZ при
отчитане на параметри като етапа от жизнения цикъл на зоналното
формирование, планово-прогнозните показатели за ефективността на
дейността на SEZ и др.
Б/

Научно-приложни

резултати:

Предлага

се

използване

на

концепцията за анализ на заинтересуваните кръгове (stakeholder analysis) с
цел преодоляване недостатъците на съществуващия подход за оценяване
ефективното управление на развитието на SEZ. Освен това, доказва се
целесъобразността от внедряване на национална система за бенчмаркинг
на SEZ и се прилага модел за формиране на стратегически решения за
развитието на SEZ въз основа на бенчмаркинг, който се използва като
задължителен инструмент за анализ на текущото състояние, за планиране
и разработване на стратегия за управление на ефективното развитие на
SEZ.
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3. Критични бележки и препоръки
Препоръчвам на д-р Петр Ярош да продължи да работи по тази
проблематика с цел задълбочаване и разширяване полето на бъдещата му
изследователска дейност. Смятам за уместно да поставя на автора на
труда следните въпроси: Какво привлича инвеститорите да развиват
бизнес в полските териториално-стопански зони и кои са конкурентните
предимства на полските SEZ, за да бъдат признати за лидери от
световните рейтингови агенции през последните години? Според
представени данни в труда,

сред най-добрите SEZ за 2017 г.,

специализирани в инвестиции в сферата на образованието, са Katowice
SEZ, която си сътрудничи тясно с местните училища и колежи, както и
Starachowice SEZ, поддържаща инициативата „Регионален клъстер за
професионално образование“, а Lodz special economic Zone е призната за
най-добра SEZ за малкия и среден бизнес в Европа.

4. Оценка на автореферата и публикациите по дисертацията
Авторефератът

представя

синтезирано

съдържанието

на

дисертационния труд и съдържа всички необходими атрибути. В него
адекватно и пълно е отразено съдържанието на изследването и коректно са
представени научните резултати.
Научните разработки на автора, свързани с темата на дисертацията са
представени в списък, включващ общо 29 публикации. Това показва, че е
осигурена необходимата публичност на изследователския процес във
връзка с разглежданата проблематика.
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Заключение
Дисертационният труд е посветен на значим проблем и има вид на
завършено научно произведение. С него авторът демонстрира способност
да провежда самостоятелно научно изследване, като решава теоретически
и практически сложни и проблемни въпроси. Положителната оценка на
разработката на д-р Петр Ярош ми позволява да направя извода, че
представеният дисертационен труд отговаря на критериите в Закона за
развитие на академичния състав и Правилника за неговото приложение.
На базата на представените документи и оценката на рецензирания труд
предлагам на уважаемите членове на Научното жури да подкрепят
решение „За“ присъждане на научна степен „доктор на науките” на д-р
Петр

Ярош

по

професионално

направление

“Администрация

и

управление“, по научна специалност “Организация и управление извън
сферата на материалното производство”.

7 март 2019г.
София

проф. д-р Поля Кацамунска
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