СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Радостин Вазов от Висшето училище по застраховане и финанси
(ВУЗФ), определен за член на научното жури със заповед на Ректора на Висшето
училище по застраховане и финанси № 28 от 02.03.2021 г.
относно
научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и
продукцията, представена от Норберт Жичински във връзка с участието му в
процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките“ в област на
висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално
направление 3.8. „Икономика“

1. Общо представяне на получените материали
За целите на настоящата процедура кандидатът Норберт Жичински е приложил
общо 48 броя научни публикациr, от които 10 самостоятелни, а останалите в съавторство
и 3 монографии.
Дисертаɰионниɹт труд се състои от общо 257 страници, от които 240 страници
основен текст. Списъкът на литературната справка съдържа над 200 заглавия. В работата
има над 400 референции.
Предадените материали включват:


Автобиография



Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на
икономическите науки"



Афтореферат на български и руски език



Справка с изпълнени количествени критерии за придобиване на научната
степен



„доктор на икономическите науки"



Справка с приносните моменти



Справка с публикации на кандидата
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Справка с цитирания на кандидата
Представената от кандидата документация се характеризира с пълнота и нагледно

структуриране.
2. Обща характеристика на дейността на кандидата
От справката за научно-приложната дейност на Норберт Жичински е видно, че
научните му публикации са от областта на обявения конкурс.
Представения дисертационен труд на Норберт Жичински е посветен на
проблемите с маргинализацията на разпределителните вериги за търговия на дребно,
като особен тип предприятия и да оцени доколко уязвими са те в кризисна ситуация.
Авторът си поставя две хипотези, които да потвърди или да отхвърли в рамките на
изследването - хипотеза 1: разпръснатите търговски мрежи, като особен тип предприятия
са особено уязвими в кризисна ситуация и хипотеза 2: внедряването на страте гията
omnichannel може да се разглежда като проактивно и превантивно действие, което
позволява да се получи и поддържа конкурентна позиция. Както поставената цел, така и
формулираните две хипотези напълно отговарят и са в духа на по-нататъшното
съдържание на дисертационния труд.
Дисертационният труд определено притежава редица достойнства, които го
правят полезно четиво на само за студентите, които изучават проблемите на
съвременната управленска наука, но и за много широк кръг от читатели.

3. Приноси (научни, научно-приложни, приложни)
В научната разработка на Норберт Жичински са идентифицирани общо шест броя
приноси.
1. Демонстрирано е, че рискът от изпадане в състояние на криза е особено висок
при предприятия, работещи в сектори, пострадали от забавянето на
икономиката. Изслед ването показва, че при наличие на разпръснати търговски
вериги е възможно да се получи пренасяне на различни кризисни елементи
именно по тях
2. Обоснована е като възможна антикризисна мярка в търговските вериги
постепенното интегриране на традиционните и електронните канали за
продажба. За целта са необ ходими проактивни и превантивни действия от
застрашените предприятия, посредством, които да се поддържа конкурентна
позиция чрез използването на съвременни технологии
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3. Идентифицирани са компонентите на многоканалната стратегия за търговия и
тях- ното въздействие върху бизнеса в бързо променящата се технологична
среда, която оформя поведението и очакванията на потребителите.
4. Идентифицирани са онези компоненти, които водят до уязвимост на
търговските вериги и повишават риска от настъпване на криза до степен, при
която е необходимо включването на тези компоненти в стандартните
управленски дейности
Приемам с убеденост тези приноси по начина, по който са дефинирани, като
смятам, че те напълно отговарят на качествата на научните трудове на Норберт
Жичински. Бих искал да акцентирам върху факта, виден от представената
автобиография на Норберт Жичински, че той е натрупал завиден професионален опит.
Норберт Жичински е роден на 20.08.1971 год. През 2006 год. завършва Университета
по информационни технологии и мениджмънт в Жешов, Полша със специалност
информатика и иконометрия. През 2008 год. завършва същия университет със
специалност икономика. През 2015 год. придобива докторска степен по икономика от
Университета Мария Кюри - Скло довска също в Полша. Към настоящия момент е
главен изпълнителен директор в COMMIT POLSКA SP Z.0.0., Полша и доцент в
Технологичния университет в Жешов, Полша.
Този опит е допринесъл за формирането му като задълбочен професионалист и придава
завършеност на профила и като човек, който много успешно съчетава научната и
преподавателската дейност с практиката в реална бизнес среда.

4. Критични забележки и препоръки
Нямам съществени критични забележки. Бих препоръчал на Норберт Жичински
да продължава да се стреми да съчетава академичната и практическата дейност и да
развива знанията и опита си и под формата на задълбочени научни изследвания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Документите и материалите, представени от Норберт Жичински отговарят на
всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане. Без съмнение през годините на своето
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развитие Норберт Жичински се е утвърдил, като сериозен учен, преподавател и
професионалист. Придобиването на научна степен „доктор на науките“ е напълно
естествена част от неговото израстване.
Кандидатът в процедурата е представил достатъчен брой научни трудове.
Трудовете се отличават с безспорни оригинални научни и приложни приноси.
След запознаване с представените материали и научни трудове, анализ на тяхната
значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси,
намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното
жури да изготви доклад за присъждането на Норберт Жичински научна степен „доктор
на науките“ 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8.
„Икономика“ във ВУЗФ
14.04.2021 г.
гр. София

Изготвил становището:
(доц. д-р Радостин Вазов)
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