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Представеният дисертационен труд е с общ обем от 212 страници, в
т.ч. увод, 5 глави, заключение. Основният текст на дисертацията съдържа
58 фигури и 19 таблици. Използваната литература обхваща 106 източника
на полски и чуждестранни източници, както и онлайн източници.
Настоящият дисертационен труд е посветен на изключително
актуален проблем, а именно еволюцията и развитието на транспортната
услуга в ЕС и Полша на основата на прилагането на съвременни форми на
информационно технологично обслужване и най-вече чрез използване на
Интернет платформите за оптимизиране на дейността и разходите в
транспорта.
Актуалността на предложената тема е безспорна също, защото се
прави опит за разкриването на широките възможности, които се отварят
пред транспорта в ЕС. Известно е, че транспортът е един от основните
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фактори за развитието и задълбочаването на европейската икономическа
интеграция.
Изследването се съсредоточава върху стандартите на обслужване,
които се налагат от клиентите, както и върху опитите на транспортните
доставчици да намаляват разходите. Подчертано е, че чрез транспорта се
реализира основната идея за движение на материалния поток по веригата
снабдяване – производство - разпределение и потребление.
Във връзка с това се изтъква, че е важно да се намаляват
логистичните разходи и да се променят начините за извършване на
транспортните процеси, както и да се търсят нови концепции за
управление на транспортната фирма. Логистиката в транспорта осигурява
ефективност, гъвкавост, достъпност на извършваната транспортна услуга.
Изследването е насочено към особено важен дял от логистиката, а
именно функционалността на транспортните борси, която позволява
координирането и съсредоточаването на поръчките, с цел оптимизирането
на разходите. Транспортните борси прерастват в сложни автоматизирани
системи,

които

благодарение

на

прилагането

на

информационно

технологични средства, осигуряват осъществяването на транспортната
услуга при най-изгодни разходни условия както за поръчителя на
поръчката, така и за фирмата превозвач.
Предмет на настоящият дисертационен труд е сухопътният и
автомобилният транспорт, които имат редица предимства и които
превъзхождат

всички

останали

видове

транспорт.

Автомобилният

транспорт има редица предимства относно възможностите за постигането
на значително по-ниски разходи и инвестиции, в сравнение с железопътния
или с въздушния транспорт. Това се дължи на факта, че цената на
конструиране и поддръжка на пътната инфраструктура

обикновено се

поема от държавата, а в рамките на ЕС по линия на Оперативната програма
„Транспорт”, даваща възможност за финансиране на изграждането и на
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поддръжката

на

пътната

инфраструктура.

Друго

предимство

и

предпоставка за разширение на автомобилният транспорт е доставянето на
услугата непосредствено до потребителя, гъвкавостта при оказване на
услугата и други.
Обект на изследването е също Транспортната борса, която има за
задача да улеснява комуникацията и да ускорява сключването на сделки в
транспортния сектор. Използването на транспортната борса позволява на
транспортните фирми да намалят празните курсове, да оптимизират
използването на товарното пространство, а също така да получават
транспортни поръчки, с което намаляват разходите за предоставяне на
услугата, както и да реализират допълнителни приходи.
Транспортната борса подобрява ефективността на транспортните
предприятия чрез преодоляването на недостатъците на автомобилния
транспорт като празни курсове, преразход на гориво, технически
неуредици и други фактори, които оскъпяват транспортната услуга.
Значителната полза на транспортната борса е осигуряването на връзките
между отделните компоненти на транспортната услуга - чрез Интернет
връзките и чрез денонощното предоставяне на транспортни услуги.
Авторът съсредоточава вниманието си върху тези онлайн логистични
услуги, които се предлагат от полски фирми.
Изследването се основава на правни и икономически анализи, които
извършват

транспортни

услуги,

съгласно

Директивите

на

ЕС

и

съществуващите юридически разпоредби в отделните държави членки. В
рамките на ЕС се придава значителната роля на транспорта като важел
елемент от постигането на устойчив икономически растеж.
Оценява се как взетите решения на европейско равнище и на
вътрешните правни разпоредби се отразяват върху дейността на фирмите и
как общите европейски разпоредби се съчетават с практическите
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национални решения, така че да се запазват интересите на вътрешните
доставчици и потребители на транспортната услуга.
Разходите в автомобилния транспорт следва да се оптимизират,
защото практиката в международната търговия показва, че доставката на
товарите означава да има пълна товарна платформа при извършването на
транспортната дейност.
Основната хипотеза върху която е организиран настоящият
дисертационен труд, е кои са най правилните икономически и правни
решения, които биха съдействали за хармонизирането на транспортните
услуги в ЕС, т.е. за създаването на Единен транспортен пазар. В тази
връзка по какъв начин транспортните борси съдействат за изграждането на
Единния транспортен пазар и как това би се отразило върху дейността на
полските доставчици на транспортни услуги.
За изясняването на тази хипотеза се използват емпирични анализи
въз основа на наблюдавани явления и процеси, включващи анализ на
данните и тяхното сравнение за различни времеви периоди чрез метода на
дедукцията. Направен е сравнителен анализ на дейността на полските
транспортни

фирми

в

динамика.

Разработката

се

основава

на

статистически проучвания въз основа на данни получени от анкетни
проучвания.
В първа глава „Международни транспортни пазари” се изясняват
базисните понятия, които обясняват и определят значението на транспорта,
конкурентоспособността при предоставяне на транспортни услуги, както и
перспективите, които се очертават за полските превозвачи. Разгледани са
пътната инфраструктура, пазарът на логистични услуги и наличните
складови помещения. Изтъкват се мястото и икономическите дейности на
превозвачите от Полша в контекста на международния транспортен пазар.
Във втората глава „Верига за доставки - същност, обхват и
функциониране” са описани основните практически проблеми на
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транспорта като тук се подчертава и ролята на фирмите при управлението
на транспортните процеси по веригата снабдяване – производство –
разпределение. Изяснени са и външноикономическите и управленските
фактори, които се отразяват върху дейността на транспортните фирми.
В третата глава „Либерализация на правото на общността за достъп
до транспортните пазари на автомобилния транспорт в Европейския съюз”
са представени основните правни регламенти които регулират транспорта
в ЕС, както и измененията в транспортното законодателство на Полша така
че да бъдат защитени правата на транспортните превозвачи, като част от
европейския транспортен пазар.
В четвърта глава „Транспортните борси - европейският пазар за
превоз на товари” се дават основните изводи до които е достигнал Авторът
относно дейността и характеристиките на Интернет платформите, които
предоставят транспортни услуги.
В пета глава „Влиянието на транспортните борси върху ТСЛ сектор
и икономиката /собствени изследвания” се изясняват резултатите, въз
основа на критичен анализ,

от дейностите и броя на използваните

транспортни борси, както и връзката между броя на заетите лица и броя на
използваните транспортни борси. Тези заключения служат за основа на
бъдещото развитие на транспортните борси.
В заключението се синтезират основните изводи и препоръки като се
подчертава, че са налице ефективни икономически инструменти и правни
регламенти, които в условията на силна конкуренция на Европейския пазар
в автомобилния транспорт, стимулират функционирането и развитието на
международни транспортни борси, което би било в полза на полските
транспортни превозвачи.
Развитието

на

Интернет

транспортните

борси

съдейства

за

хармонизацията на европейският транспортен пазар в автомобилния
сектор. Изследванията въз основа на дейността на транспортните борси
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показват, че автомобилният транспорт е силно развит и печели
преимущества пред железопътния и пред морския транспорт.
КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ
Представеният дисертационен труд можеше да бъде логически подобре структуриран като на първо место се изяснят юридическите норми,
които регулират транспортната дейност в ЕС и в Полша, на второ место,
въз основа на аналитичния анализ, се откроят особеностите на
функциониране на транспортните борси и на трето место се представят
перспективите на тяхното развитие във връзка с изграждането на Единен
транспортен пазар на ЕС.
ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е многоаспектно изследване, в който се
засягат и изясняват

действащото законодателство в областта на

международния автомобилен превоз на товари на ЕС и на национално
равнище, както и процедурите, свързани с използването на онлайн
транспортните борси. Подобно изследване дава практически познания
относно възможностите на транспортните борси да предоставят по-евтини
превози и да устояват на силната конкуренция сред автомобилните
превозвачи в Европа.
Представеният Автореферат отговаря на изискванията макар че се
нуждае от редакция. Справката за приносите отразява основните
постижения на настоящия дисертационен труд. Научните публикации са 9
и те показват предварителната подготвеност на Автора по тези така
сложни за идентифициране връзки между потребителите и доставчиците
на транспортни услуги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Критичните бележки не накърняват положителните резултати от
представения за защита дисертационен труд на Пьотр Левандовски и
затова давам своята положителна оценка.
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Препоръчвам на Уважаемото Научно Жури към Варненския
Свободен Университет „Черноризец Храбър” да присъди научната степен
„Доктор на науките” по научна специалност „Световно стопанство и
международни икономически отношения” на Пьотр Левандовски.

София, 20.09.2017 г.
РЕЦЕНЗЕНТ:

Проф. д-р Искра Христова-Балканска
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