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Обща оценка на актуалността и значимостта на дисертационния
труд
Предоставеният текст за дисертационен труд от г-н Збигнев
Бялоблоцки на тема: „Анализ на стабилността и ефективността на
правителствата в политическите системи на Източна Европа” е в обем от
226 страници, а използваните източници 1072 на брой, на руски и полски
език, заедно с множество таблични ресурси от данни. Авторът се позовава
и на статистически интернет-източници.
Интеграцията в политическата сфера отчита огромното количество
разнородни фактори, най-проблемен, от които е хармоничното съчетаване
и взаимодействие на националния и наднационалния компонент в
политическите системи. В този аспект на взаимодействие са проучени
редица проблеми както от политологически, така и от правен характер.
Ето защо може да се подкрепи положително опитът на г-н Збигнев
Бялоблоцки да се заеме с нелеката задача да направи научно изледване по
проблемите свързани с политическите системи на Източна Европа и с
ролята на стабилността и ефективността при правителствата им.
Проектодисертационният труд се състои от увод, четири глави,
заключение и използвана литература.
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В Първа глава г-н Збигнев Бялоблоцки прави обзор на литературните
източници по темата за политическия анализ, изяснява понятието за
стабилност и ефективност като свързани с политическите системи.
Във втора глава авторът проследява прилагането на мениджърските
подходи и решения по гореспоменатия въпрос.
В трета глава е разкрит проблемът за стабилността и богатият
инструментариум от способи върху базата на сравнителния анализ, които
се прилагат за постигането й.
Като цяло четвърта глава се създава впечатлението, че г-н Збигнев
Бялоблоцки разглежда политическата стабилност, като алтернатива на
управленската ефективност. Също и като модел за описаните политически
системи.
Заключението представлява логичен завършек на поставените за
разглеждане проблеми в отделните глави на разработката.

Характеристика на научните приноси в дисертационния труд
Научните приноси могат да бъдат открити и в трите основни
направления, изискуеми при оценката на дисертационен труд: новост в
науката, обогатяване на съществуващи знания, приложение на научните
постижения в практиката. Резултатите от научните изследвания са
практически приложими като лекционни и учебни материали.

Мотивирано предложение.
Представеният за защита дисертационен труд има характера на
завършено научно изследване. Получените научни резултати имат
приносен характер, което ми дава основание да считам, че дисертационния
труд отговаря на Закона за развитие на академичния състав и Правилника
за неговото приложение. Предвид на гореизложеното с пълна убеденост
изразявам положителна оценка на дисертационния труд на г-н Збигнев
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Бялоблоцки и препоръчвам да му бъде присъдена научна степен „доктор на
политическите науки“.

Варна, 01.04.2018 г.

С уважение:

(доц. д-р Калоян Смилков)
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