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1.Оценката ми за дисертационният труд на кандидата за присъждане
на научна степен „Доктор на науките” д-р ЗБИГНЕВ БЯЛОБЛОЦКИЙ е,
че той ни е представил практико-приложните резултати от извършените
изследвания в дисертационния си труд. Те се свеждат до доказване с нови и с
известни средства на съществени съвременни актуални хипотези на
конкретен съвременен научен проблем.
Установих, че резултатите от извършените в дисертационния труд
изследвания представляват лично дело на дисертанта. Те очертават в
значителна степен значимостта за обогатяване на съществуващите знания за
динамиката

на

развитието

на

стабилността

и

ефективността

на

правителствата в политическите системи на страните от Източна Европа.
В

дисертационното изследването

коректно се посочват някои от

значимите разработки на изтъкнати европейски автори изследвали различни
проблеми на организацията и функционирането на правителствата в Източна
Европа.
Определено смятам, че в дисертационният труд са получени резултати
и приноси относно:
•

Смятам, че дисертационният труд е собствена разработка въз

основа на резултатите от изследванията;
•

Дисертационният труд притежава много аспектен и цялостен

механизъм за уточняване на ресурсната база и нивото на изучаване
едновременно на проблема за стабилността и за ефективността на
правителствата в съвременните политически системи с помощта на методологията
на сравнителната политология; С този научен принос съм съгласен.
•

Дисертанта твърди, че съотношението на управленската стабилност и

ефективност зависи от атрибутите за оценка на политическите системи, и поспециално от формите на държавно управление и политическия режим, тоест

хоризонталното и вертикално ниво на взаимоотношенията между клоновете на
властта и обществото; Относно този практико-приложен принос се отнасям с
резерви.
•

В изследването се твърди, че между страните от Източна Европа

най-стабилни са правителствата на

Азербайджан и Белорусия, а най-малко

стабилни – правителствата на Армения, Грузия и Украйна; Към този практикоприложен принос изразявам определени резерви и не го приемам.
•

Дисертанта прави заключение, че авторитарните политически режими

са с по-малко ефективни системи на управление, отколкото хибридните режими,
както и че най-голямата ефективност на управлението е свойствена за
парламентарните системи, а най-малко ефективно е управлението в президентските
системи; Приемам този практико-приложен принос направен от дисертанта.
Допускам, че научните и практико-приложните приноси са оригинална
авторова разработка, а практическите приноси трябва да са изпълнени чрез
посредничеството на приложената методология и методи.
2. Препоръките ми са предимно към четвърта глава. Анализите на
добрите практики и практическите предложения трябва да са насочени още
по-конкретно към предложенията за изменение или за създаване на нови
методологически похвати в изследваната област.
Удачно е в по-нататъшните си разработки да използва по-обширно
базата данни, като ги сподели и с други изследователи;
В бъдещите си научни трудове е добре да направи по-смели,
авангардни обобщения и практически препоръки

за промени и в

законодателствата отнасящо се до динамичното развитие на правителствата в
политическите системи на страните от Източна Европа.
3. От анализа на разработката се налага изводът, че дисертационният
труд притежава научни и преди всичко практико-приложни приноси.

Предложеният ни дисертационен труд е задълбочен и завършен научен труд
от изследването на актуален проблем с постигнати предимно практикоприложни приноси, доказващи способността на докторанта д-р Збигнев
Бялоблоцкий самостоятелно да разработва важни аспекти за теорията и
практиката на политическите науки.
Дисертационният

труд

„АНАЛИЗ

НА

СТАБИЛНОСТТА

И

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ
СИСТЕМИ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА” отговаря формално
на Закона за развитие на академичния състав в Република България и
Правилника за неговото прилагане. Предлагам убедително на уважаемото
жури да присъди на д-р Збигнев Бялоблоцкий научната степен „Доктор на
науките” на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър”, която
да заеме чрез този конкурс.
Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки.
Професионално направление 3.3. Политически науки. Докторска програма
„Политология”
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