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С Т А Н О В И Щ Е 

 

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 № 82 от 08.04.2021 г. 

относно 

научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и 

продукцията, представена от Мария Боровска във връзка с участието и 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 

Със Заповед № 82/08.04.2021 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане 

и финанси (ВУЗФ) доц. д-р Григорий Вазов съм определен за член на научното жури за 

осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на 

финансово-икономическата конкурентоспособност на логистичните предприятия с 

използване на аналитични модели” за придобиване на научната степен „доктор на 

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

Професионално направление 3.8. Икономика. Дисертационният 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" 

 Автореферат на български и руски език 
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 Справка  с  изпълнени  количествени  критерии  за  придобиване  на  научната  

степен „доктор на икономическите науки" 

 Справка с публикации на кандидата 

 Справка с цитирания на кандидата 

Представената от кандидата документация се характеризира с пълнота и нагледно 

структуриране.  

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Мария Боровска е родена на 28 септември 1952 г. в Сталевой Вола (Полша). 

Д-р Мариа боровска е преподавател на основен трудов договор в Полша, в 

Държавен професионален университет проф. Станислав Тарновски в Тарнобжег в 

факултета по технически и икономически науки.  

1976 г. – е получила магистърско звание по математика в университета Мария 

Кюри-Складовская в Люблин (Польша). 

1976 - 1995 работи като преподавател по математика в различни висши и средни 

образователни институции в Полша. 

1995 г. – е защитила докторска дисертация по икономика във факултета по 

информатика и мениджмънт на Икономическия университет О. Ланга в Вроцлав 

(Полша). Тема на дисертацията: "Анализ на функционирането на недетерминираната 

система за управление на запасите". 

От 1995 г. работи като преподавател по икономически дисциплини в различни 

висши учебни заведения в Полша. 

От 2015 г. до днес - преподавател на основен трудов договор във Държавен 

професионален университет проф. Станислав Тарновски в Тарнобжег (Полша) 

 

3. Приноси (научни, научно-приложни, приложни)  

От справката за научно-приложната дейност на Мария Боровска е видно, че 

научните и публикации са от областта на обявения конкурс. 

Представения дисертационен труд на Мария Боровска е посветен на проблемите 

на логистичните предприятия. В дисертационният труд е предложен иновативен метод 

за изготвяне на прогнози, поддържащ процеса на управление на услугите в посока 

повишаване на финансовата и икономическата конкурентоспособност на логистичните 

предприятия въз основа на законите за функциониране на вероятностна логистична 
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система, т.е. , аналитични модели на тези процеси под формата на определени системи 

от уравнения.  

Използван е моделен подход и прогнозиране, които са в основата на използването 

на моделирането в логистиката. В работата си авторката представя свои собствени 

резултати от изследванията относно вероятностното описание на разглежданата 

логистична система, която поддържа център за услуги, и количествените характеристики 

на тази система. Въз основа на това описание е разработен метод за прогнозиране на 

характеристиките (процесите) на разглежданата логистична система. 

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.  

 В научната разработка на Мария Боровска са идентифицирани следните приноси.  

- Представена е нова, оригинална методология за определяне на прогнозите, 

които подпомагат процеса на управление на услугите на логистична система 

с цел повишаване на финансовата и икономическата конкурентоспособност на 

логистичните предприятия.  

- Извеждат се и се представят закономерностите на функционирането на 

изследваната логистична система под формата на получените аналитични 

модели - системи от диференциални уравнения, описващи процесите, 

протичащи в логистичната система и нейните подсистеми.  

- Полученият и внедрен модел може да се използва, за получаване на 

количествени характеристики на тесните места и за определяне на други 

количествени показатели, описващи работата и коректността на разработената 

тестова логистична система.  

- Новостта на получените прогнози се крие във факта, че те зависят от 

параметрите на изследваната логистична система и нейните подсистеми.  

 

Приемам с убеденост тези приноси по начина, по който са дефинирани, като 

смятам, че те напълно отговарят на качествата на научните трудове на Мария 

Боровска.  
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4. Критични забележки и препоръки  

Нямам съществени критични забележки. Бих препоръчал на Мария Боровска 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 Мария Боровска 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 

развитие Мария Боровска се е утвърдила, като сериозен учен, преподавател и 

професионалист. Придобиването на научна степен „доктор на науките“ е напълно 

естествена част от нейното израстване. 

Кандидатката в процедурата е представила 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 Мария Боровска научна степен „доктор на 

науките“ 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. 

„Икономика“ във ВУЗФ 

 Май 2021 г.     

 гр. София 

 

 

                       Изготвил становището:    

(доц. д-р Радостин Вазов)  

 


