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1. Характеристика и оценка на дисертационния труд

Със заповед №185 /22.11.2021 г. на Ректора на Висше училище по
застраховане и финанси доц. д-р Григорий Вазов съм определен за член в
научното жури за осигуряване на процедура за защита на дисертационен
труд на тема „Финансово стимулиране развитието на логистичната дейност
в строителния отрасъл на Полша“ за придобиване на образователната и
научна степен „доктор“ в Област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, Професионално направление 3.8. Икономика,
докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“. Участник в
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процедурата е Богдан Чернявски. Представените от кандидата материали
включват: автобиография, справка за научните и научно-приложните
приноси в дисертационния труд; дисертационен труд; автореферат.
Приложени са списък и копия на публикациите по темата на
дисертационния труд. Приложените публикации са единадесет на брой.
Актуалността на разглежданата проблематика в дисертацията произтича
от разглеждането на актуален и значим за съвременните условия
управленски проблем: теоретичните и практическите аспекти на
функционирането на логистичната система с цел повишаване на
финансово-икономическата конкурентоспособност на логистичните
компании в различни сектори на икономиката.
Тезата на дисертацията е правилно формулирана, тя е посочена на стр.
6. Налице е пълно съответствие на теза, тема, структура и съдържание на
изследването.
Обект на изследването е процесът на влияние на логистиката върху
повишаване икономическата ефективност и функциониране на
строителния бизнес.
Предмет на изследването са теоретически, методически и практически
аспекти от организацията на системата от финансови стимули за
логистиката като един от ключовите фактори за обезпечаване ефективното
развитие на строителството в Полша.
Дисертацията е разработена на базата на добре формулирана и
логически изградена и развита структура, в резултат на което е постигната
необходимата за едно научна разработка: същностно-съдържателна
последователност, монолитност и яснота.
2. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката.
Дисертационният труд се състои от увод, три раздела, които включват
9 параграфа, заключение и 4 приложения. В текста са включени 14
таблици, 43 фигури и 4 формули. Обемът на основното изследване е 164
страници. В списъка на използваната литература са посочени 253
източника.
Първа глава е с наименование „Теоретични и методични основи на
ефективното развитие сферата на логистиката в строителството“. В нея
авторът разглежда същността на логистичната система, теоретичните
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основи на нейното ефективно развитие, значението и ролята на логистиката
за развитие на строителния сектор. Изследването включва определянето
ефективността на логистичните процеси и оценяване на финансовото
стимулиране в строителната дейност.
Втора глава е с наименование „Анализ на съвременното развитие на
логистичната система в Полша“. В тази глава авторът извършва оценка на
факторите и предпоставките, съвременното състояние и развитие на
полската логистична система. Тук докторантът изследва влиянието на
съвременните логистични подходи за развитието на строителния отрасъл.
Трета глава е с наименование „Насоки, механизми и инструменти за
финансово стимулиране развитието на националната логистична система в
строителния отрасъл на Полша“. Докторантът анализира ролята и
значението на държавната подкрепа за развитието на логистичния и
строителния отрасли. Авторът предлага организационно – управленски
модел за повишаване ефективността в строителния бизнес на основа
селективен избор от инструменти за финансово стимулиране.

С оглед приносите и значимостта на разработката за науката и
практиката може да се акцентира, че авторът извършва теоретическо
обобщение и предлага ново решение на важен научен проблем, който се
състои в разработка на теоретико методически, а също и практически
подходи за финансово стимулиране развитието на логистичната дейност в
строителния отрасъл.
Авторът предлага процесна организационно-управленска структура
на логистичната система в строителството.
В дисертацията се определят основните показатели за оценка: дял на
логистичните загуби в структурата на общите загуби в строителството;
оборот на логистичните активи; показатели на модела за стратегическа
печалба; рентабилност на каналите за дистрибуция, коефициент на
самофинансирането и др.
В изследването на анализ е подложен транспортния потенциал в
Полша.
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Докторантът формулира организационно-управленски модел за
повишаване ефективността в строителния бизнес въз основа на селективен
избор от инструменти за финансово стимулиране.
Считам, че предлаганата разработка е завършен в структурен и
съдържателен
аспект
труд,
притежаващ
необходимите
научноизследователски постижения, наукометрични параметри и
практикоприложни приноси.
Убеден съм, че дисертацията ще представлява оправдан теоретически
(за научните работници, изследователите, студентите и др.) и ценен
практически интерес за заинтересуваните институции, бизнес организации,
съответните национални и регионални структури.

Към автора бих задал следния въпрос:
Какво е отражението на тенденциите и процесите в Европейския съюз
върху развитието на логистичната компонента в строителния бизнес?

3. Заключение
Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни
резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят
на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.
Представените материали и дисертационни резултати съответстват на
специфичните изисквания на Правилника за приемане и обучение на докторанти във Висшето училище по застраховане и финанси. Дисертационният труд показва, че кандидата Богдан Александрович Чернявский притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по Професионално направление 3. 8. Икономика, като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научни изследвания.
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Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за
проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на
почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен
„доктор“ на Богдан Александрович Чернявский в Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление
3. 8. Икономика.

08.01.2022 г.

Рецензент:
доц. д-р Станислав Димитров
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