СТАНОВИЩЕ

От проф. д-р Стела Атанасова Тодорова - член на Научното жури, за
придобиване на научна степен „доктор на науките” по обявена
процедура от Варненски свободен университет „Ч. Храбър“– Варна.
-

Автор на становището: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова,

преподавател в катедра „Мениджмънт и маркетинг“ на Факултет
„Икономика“ при Аграрен университет – гр. Пловдив;
-

Основание за рецензията: Заповед на Ректора на ВСУ „Ч.

Храбър“ – Варна №1001 от 14.09.2017 г., по откритата процедура за
присъждане на научна степен „доктор на науките“ на д-р Пьотр
Левандоски по професионално направление 3.8. Икономика, докторска
програма „Световно стопанство и МИО“, с която съм избрана за член на
Научното жури по обявената процедура от

Варненски свободен

университет „Ч. Храбър“ – Варна;
-

Автор на дисертационния труд: д-р Пьотр Левандоски

-

Тема

на

дисертационния

труд:

ИНТЕРНЕТ

ТРАНСПОРТНИ БОРСИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА СТОКИ
И УСЛУГИ – ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПОЛСКИ АВТОМОБИЛНИ
ПРЕВОЗВАЧИ
СТАНОВИЩЕ:
Обща характеристика на представения дисертационен труд
Дисертацията се състои от пет глави, съдържа 212 страници, 19
таблици, 58 графики. Референтният списък се състои от 106 полски и
чуждестранни източници, както и онлайн източници.
Дисертацията има теоретично-емпиричен характер. Разработката е
подчинена на представените цели и формулираните изследователски

хипотези. В теоретичната част на дисертацията се обсъждат проблеми,
свързани

с

международния

автомобилен

транспорт,

ролята

на

транспортните борси и мястото на полския превозвач в тях. Емпиричната
част е посветена на диагноза, анализ и идентифициране на обективните
причини за използване на транспортните борси, както и промените,
предизвикващи необходимостта от защита на родните транспортни пазари.
Обект на изследването са полски транспортни фирми и спедиции,
осигуряващи международен транспорт, които ползват непрекъснато
интернет транспортни борси в търсене на нови заявки.
Предметът на изследването са генезиса и развитието на интернет
транспортните борси, които възникват в резултат на промяна на
нормативните актове в Европейския съюз. Изследването се основава на
настоящото правно състояние в страните от Европейския съюз. Същото се
определя от действащата нормативна уредба, както и опитите за въвеждане
на ново законодателство на отделните държави-членки, които виждат в
действащите, общоприети разпоредби заплаха за техния бизнес.
Основната работна хипотеза, формулирана в дисертационния труд е в
съответствие с поставените цел и задачи на изследването.
Актуалност на разработения дисертационен труд
Изследванията проведени от Европейската Агенция за Околната
Среда показват, че в повечето страни на ЕС използването на наличния
капацитет на транспортните средства не надвишава 54%. През последните
години фирмите изпитват проблеми с приходите и се концентрират върху
търсенето на възможности за намаляване на разходите, което от своя
страна допринася за търсенето и прилагането на нови модели за
организиране

на

транспортните

процеси.

Транспортните

борси

представляват една такава възможност. Те представляват уеб платформи,
предоставящи достъп в реално време до информация за актуалните
товарни превози, предлагани от производителите и свободните товарни

пространства, предлагани от транспортните фирми. По този начин
предишният начин за управление и реализация на международния
транспорт на стоки, при който в цената трябваше да се калкулират и
транспортните разходи за връщане, изчезна.
Темата на дисертационния труд е изключително актуална. Тази
актуалност се определя от решителните действия, предприети от
Европейската комисия за изграждането на единен пазар на автомобилния
транспорт в ЕС.
Възникващата конкуренция промени цените за транспорт и
структурата на разходите, както за производствените предприятия, така и
за транспортните фирми. Създалата се ситуация даде възможност на малки
високоефективни транспортни фирми да се развиват бързо в новата
ситуация, което се сочи като една от причините за реализиране на
изследванията в тази област.
Оценка на научните и научно-приложни резултати
Реализирането на целите и задачите се постига чрез анализ и синтез
на собствени емпирични изследвания с използване на разнообразни
качествени (метода desk research, индивидуални задълбочени интервюта с
менаджери в избрани предприятия, извършващи транспортни услуги и
експерти в областта ) и количествени

методи(анкетно проучване).

Проведени са пилотни проучвания в 110 произволно избрани фирми от
изготвения списък. Извършено е основно проучване, което е осигурило
необходимата

основна

информация

подчинена

на

проблемите,

произтичащи от изпълнението на целите и проверка на поставените
изследователски хипотези.
Представеният дисертационен труд отразява резултатите от
проведените научни изследвания и показва, че докторантът притежава
задълбочени

както

теоретични

така

и

практически

познания

по

изследваната проблематика, прилага подходяща методика и методология

на научно изследване и компетентна способност за неговото извеждане и
тълкуване на получените резултати.
Извършен е сравнителен анализ на особеностите на функциониране
на полските фирми в ТСЛ сектор, с особено внимание върху техните
дейности на транспортните борси, а също така функционален анализ,
който е използван за заснемане на причинно-следствените зависимости на
изследваните явления и процеси. Изследвани са процесите в динамика,
което е позволило да се очертае спецификата на икономическите и правни
фирми в ТСЛ сектор, както и да се предложат промени в икономическата и
юридическата

системи

в

контекста

на

глобализацията

и

конкурентоспособността на транспортния пазар.
В дисертацията са представени ясно и нагледно конкретните
резултати от направените научни изследвания. Резултатите са отразени в
над 53 таблици, 22 графикии 10 рисунки. Основните данни и
информацията, която е използвана в процеса на анализ и оценка на
приложимостта на използваната методика е представена по един
изключително разбираем начин.
Дисертационният труд е в завършен вид, отговаря на изискванията
за съчетаване на теория, практически изследвания и произтичащи от това
изводи.
Докторантът показва много добри умения да систематизира,
анализира и обобщава емпирични данни за целите на своето изследване.
Общото ми впечатление от дисертационния труд е изключително
положително. В своя труд д-р Пьотр Левандоски е обобщил и приложил
своите икономически и управленски познания. Подходът и използваната
методика на изследване са оригинални, новаторски и предлагащи богато
тълкуване на резултатите от направените изследвания. Стилът на
изложението и собственият почерк улесняват съществено прочита на
дисертацията от страна на специалисти. Дисертацията надхвърля средното

ниво от подобен тип изследвания, което е заслуга както на докторанта,
така и на научния му ръководител.
Формулираните научни приноси в дисертационния труд са резултат
от самостоятелно и задълбочено научно изследване на докторанта, които
обогатяват в теоретичен и научно-приложен аспект научните изследвания
по отношение на ТСЛ сектора.
Оценка на автореферата
Авторефератът отразява обективно структурата и съдържанието на
дисертацията и представя по убедителен начин научните приноси на
докторанта. Като член на Научното жури, аз приемам напълно
предложените в автореферата приноси.

Заключение
Предложеният

дисертационен

труд

напълно

отговаря

на

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение във
Варненски свободен университет „Ч. Храбър“, което ми дава основание да
го оценя положително.
Позволявам си да предложа на почитаемото Научно жури също да
гласува положително и да присъди на д-р Пьотр Левандоски научната
степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.8. Икономика.
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