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на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките” 

в Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление  3.8. Икономика 

 

Автор: Тадеуш Олеяж 

Тема: ФИНАНСОВА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛОГИСТИЧЕСКОТО 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛСКАТА АРМИЯ 

 

 

1. Общо описание на представените материали 

Със заповед № 27/02.2021 на Ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов съм определена 

за член на научното жури по процедура за защита на дисертационен труд на тема 

”ФИНАНСОВА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛОГИСТИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ПОЛСКАТА АРМИЯ“ в Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, Професионално направление 3.8. Икономика.  

Дисертацията е представена в 256 страници, 18 фигури и две таблици. В структурно 

отношение дисертационният труд отговаря на техническите изисквания – увод, пет глави и 

заключение. 

Предоставените материали включват документи по представен опис: 

- автореферат на български и на руски език 

- дисертационен труд на руски език 

- справка за цитиранията 

- резюмета на публикациите на български и на руски 

- справка за национални минимални изисквания 

- справка за приносите 

- файлове с публикации 

- автобиография 
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Кандидатът е представил 3 моногорфаии, 7 глави от монографии студия и 33 научни статии.  

Приложените документи отговарят на изискванията и дават възможност да се оцени 

комплексно научния принос на кандидата.  

Дисертационният труд се състои от 297 страници, от които 277 страници основен текст и 

18 страници приложения. В основния текст се съдържат 7 броя фигури и 13 броя таблици. 

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

Темата за ефективността и оптималността на логистичната  система на полската армия не е 

достатъчно разработена в полската литература. В проучената богата литература се откроява 

липсата на цялостно и всеобхватно изследване по тази тема. Недостатъчно са разработени и 

финансовите аспекти, които имат отношение към общите публични разходи и стабилност на 

националния бюджет.   

Авторът е направил самостоятелно проучване, което се опитва да запълни тази празнина.  

Актуалността е свързана с мащабната трансформация на полската армия във връзка с 

членството на страната в НАТО и Европейския съюз, което налага формирането на цялостна 

нова концепция за логистичната система и повишаване на нейната ефективност.  

 

4. Познаване на проблема  

Докторантът познава отлично проблемите в областта на военното дело. Авторът е 

проучил и използвал  в изследването си 204 източника, които коректно са цитирани в 403 цитата в 

подлиние. От използваните източници значителна част са закони и официални документи, което 

показва, че авторът познава проблема и от гледна точка правната и институционална рамка на 

реформите в полрската армия. В автобиографията откриваме и практически опит в сферата на 

военното дело.  

Прави впечатление подробния и задълбочен анализ на правната рамка на логистиката на 

полската армия в динамика. Изследвани са и факторите за икономическата ефективност също 

в сравнителен и ретроспективен аспект.  

5. Методика на изследването 

Методиката на изследване е адекватна на поставените цели и задачи на дисертационния 

труд. Открояват се предимно дескриптивни методи. Предимство на работата е богата 

емпирична база, върху която е изградено изследването.  
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6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

На основата на задълбочения анализ на литературата, приложимите правни актове и 

практики е формулиран основният проблем, който се изследва в дисертационния труд. 

Очертани са обекта, предмета, основните задачи и методите на научното изследване. Важно 

достижение на разработката е детайлизацията и всеобхватността в една сложна материя, в 

която научните анализи са малко.  

Дисертационният труд е разработен на добро академично равнище с ясен и 

професионален език и стил.   

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Съгласявам се с така предложените от кандидата теоретични и практико-приложни изводи. 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Публикациите отговарят изцяло на изискванията към техния брой, вид и място на 

публикуване. Прави впечатление, че 13 публикации са в реферирани издания – Scopus и WoS. 

Научната ефективност на кандидата се демонстрира от представените три монографии.  В 

настоящата рецензия се спираме по-скоро на качеството на публикациите: 

- Публикациите обхващат основно последните четири години, тоест те са 

сравнително нови и отразяват актуални проблеми; 

- Въпреки, че са сравнителни нови, публикациите вече са цитирани от редица 

автори, което илюстрира актуалността и важността на теоретичния и практически 

заряд на работата на кандидата; 

- Тематиката на публикациите, е изцяло и пряко фокусирана върху отделните 

аспекти на дисертационния труд, който не просто обобщава публикациите, а 

надгражда над постигнатите научни резултати в отделните публикации; 

- Значителна част от публикациите са продължение на участия в научни 

конференции,  семинари и кръгли маси. Определено, това е дало възможност на 

кандидата добре да осмисли и представи дискусиите по един балансиран начин и 

защити тезите си с надеждна аргументация. 

Научното творчество на кандидата е със силно изразен практико-приложен характер.  

 

9. Преценка за изпълнение на минималните национални изисквания 
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След като проверих данните от Справката за изпълнение на минималните национални 

изисквания считам, че академичните постижения на кандидата надвишават минимално 

изискуемите за придобиване на научна степен „доктор на науките“ в професионалното 

направление 3.8. Икономика. Прави впечатление, че най-голямо превишение на минималните 

изисквания е постигнато при  публикуваните монографии, които не са представени като 

дисертационен труд. Авторът е цитиран в 13 публикации в Scopus.  

10. Лично участие на кандидата 

Представеният дисертационен труд е лично дело на докторанта, чиито практически опит 

допринася за задълбочеността на разработката. Направени са детайлни анализи, които 

илюстрират способността му самостоятелно да прави анализи и обобщения по изследвания 

проблем, както и да формулира препоръки за тяхното практическо използване. 

Прегледът на дисертационния труд и публикациите не откри плагиатство.   

11. Автореферат 

 

 Авторефератът обхваща коректно цялата проблематика на дисертационния труд. Той е 

добре структуриран и отделните части са логически обвързани.  

Акцентът на автореферата е поставен върху изводите от анализа в отделните части на 

дисертационния труд.  

 

12. Критични забележки и препоръки  

Основната теза на дисертационният би могла по-ясно да се дефинира и прецизира.  

Доколкото темата на дисертационния труд е финансовата ефективност на логистичното 

обезпечение на полската армия, в дисертационния труд би могло да се дефинира това понятие.  

Слабо са представени финансовите аспекти.  

Въпреки използването на конвенционален понятиен апарат по темата, авторът въвежда и 

нови понятия и категории, които се нуждаят от по-подробно научно обяснение.  

  

13. Лични впечатления 

Не познавам кандидата и нямам лични впечатления.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Дисертационният труд съдържа резултати, които представляват принос в науката и 

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.  

Кандидатът притежава необходимите професионални качества. Дисертационният труд 

показва, че кандидатът Тадеуш Олеяш  притежава задълбочени теоретични знания и умения в 

Професионално направление 3. 8. Икономика,  като демонстрира висок капацитет за 

самостоятелно провеждане на научни изследвания и тяхното прилагане в практиката. 

Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено в дисертационния труд, автореферат, постигнати резултати и 

приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди научна степен „доктор 

на науките“ на Тадеуш Олеяж в Област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки; Професионално направление 3. 8. Икономика.  

 

2 април 2021 г.    Рецензент: ............................................. 

    ………………………………………...... 

(Проф. д-р Даниела Бобева) 

  


