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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова, 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София 

на дисертационен труд за присъждане 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”, Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София 

Автор: докторант Богдан Александрович Чернявски  

Тема: „Финансово стимулиране развитието на логистичната дейност в 

строителния отрасъл на Полша” 

 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Със Заповед № 185/22.11.2021 г. на ректора на Висшето училище по застраховане и 

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

осигуряване на процедурата за защита на дисертационен труд на тема: „Финансово 

стимулиране развитието на логистичната дейност в строителния отрасъл на Полша”, за 

придобиването на образователната и научна степен „доктор” в Област на висше 

образование 3. Социални, икономически и правни науки, професионално направление 

3.8 Икономика, докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване”. 

Материалите, представени от ВУЗФ, включват всички необходими документи за 

процедурата, а именно: автобиография на английски език, дисертация на руски език, 

реферат на български и руски език, списък и анотации на публикации по темата на 

дисертацията на руски език, публикации на докторанта по темата на дисертацията, 

декларация за изпълнение на националните минимални изисквания за придобиване на 

докторска степен по професионално направление 3.8. Икономика. 

2. Кратка биографична информация на кандидата 

Богдан Чернявский е завършил висше образование в Херсонското държавно аграрно 

училище (гр. Херсон, Украйна) по специалността „Счетоводство и одит”, магистър по 

икономика. В Украйна в периода 1994-2017 г. той работи в следните предприятия: 

Глобинский мясокомбинат, Юнилевер Украина, Пивоварня Ефес Украина, Бета-

Херсон, Капитал-Сервис, Чумак, Кока-Кола Аматил и др., в качеството си на мениджър 

на средно и висше ниво, в сферата търговията, маркетинга и логистиката. В течение на 
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две години (2017-2019 г.) работи като асистент във Висшето социално-икономическо 

училище в Пшеворске (Полша). 

3. Актуалност на темата и уместност на целите и задачите 

Авторът правилно е обосновал актуалността и значимостта на темата. Разкрита е 

същността на логистичната система: определени са теоретичните основи на нейното 

ефективно развитие; обосновано е значението и ролята на логистиката като 

стратегически инструмент за развитие на строителния отрасъл. Изследвани са 

методическите подходи  за определяне ефективността на логистичните процеси и 

оценки на финансовото стимулиране в строителната дейност. 

4. Познаване на проблема 

В изследователския си труд Богдан Чернявски ясно формулира теза, цели, задачи, обект 

и предмет на изследването. Авторската теза е основана на преценката, че процесът на 

развитие в строителния отрасъл има сложен, комплексен и многопосочен характер, и се 

нуждае от държавно регулиране и стимулиране по силата на стратегическото си 

значение. Изследването на съвременното състояние и условията за развитие на 

транспортно-логистична система, а също и наличието на финансово-инвестиционни 

регионални възможности създават условия за формирането на съвкупност от 

методически и практически препоръки за избора на насоки, механизми и инструменти 

за финансова поддръжка на строителната дейност по територията на Полша. 

5. Методология на изследване 

За разкриване на целите и задачите на дисертационния труд са използвани различни 

изследователски методи. Като основни методи са използвани системен, комплексен, 

междуотраслов, кибернетичен, синергичен и прогностичен. А в качеството си на 

допълнителни методи са използвани ресурсен, адаптивен, процесен, проектен, 

балансов, нормативен, маркетингов, поведенчески, ситуационен, оптимизационен, 

информационен, структурен и факторен. 

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд  

Дисертацията се състои от  увод, три раздела, които включват 9 параграфа, заключение, 

съдържа 14 таблици, 43 диаграми, 4 формули и 4 приложения. Работата е изложена в 

164 страници основен текст. Списъкът на използваната литература включва 253 

източници.  

Представеният дисертационен труд представлява добро изследване на избраната тема. 

Анализът се характеризира едновременно с теоретични аспекти и с практико-приложни 

измерения.  
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Първа глава е озаглавена «Теоретични и методични основи за ефективното развитие в 

сферата на логистиката в строителството». Тук се разглеждат финансово стимулиране 

на логистиката като стратегически инструмент за развитието на строителния отрасъл, 

както и подходите за определяне ефективността на логистичните процеси и 

финансовото стимулиране в строителната дейност. 

Втора глава е с наименование «Анализ на съвременното развитие на логистичната 

система в Полша». Тук са включени няколко интересни точки, като: Фактори и 

предпоставки за ефективно развитие на националната логистична система и мрежа за 

доставки; Структурна декомпозиция и аналитична оценка състоянието на развитие в 

полската логистика и влиянието на съвременните логистични подходи за развитие на 

строителния отрасъл в Полша. 

Трета глава е със заглавие «Насоки, механизми и инструменти за финансово 

стимулиране развитието на националната  логистична система в строителния полски 

отрасъл». Разгледани са проблемите на държавното стимулиране в строителната сфера, 

финансовата поддръжка за внедряване на технологични иновации за целите за 

ефективното развитие на националната логистична сфера, мрежата на доставки и 

стратегическите насоки за повишаване ефективността при функциониране на 

логистичната система и предимството на финансовото стимулиране за развитието в 

строителния отрасъл на Полша. 

7. Научни приноси и значение на резултатите от изследването за науката и 

практиката 

Приносите на автора са посочени в представения автореферат. Научните новости се 

разделят на две групи – научни новости от теоретичен характер и научно-приложни 

резултати. На стр. 28-29 в автореферата са формулирани приносите на дисертационния 

труд. Изброени са шест приноса. Приемам повечето от формулираните от автора 

приноси.  

8. Оценка на публикациите по дисертационния труд 

Представени са достатъчно количество научни публикации – общо 11 публикации. Те 

са както самостоятелни, така и в съавторство. Свързани са с темата на дисертационния 

труд. Това включва: 2 публикации в колективни монографии, 2 статии в списание 

„VUZF Review”, 7 доклада на научно-практически конференции. Публикациите са 

публикувани в периода от 2018 г. до 2021 г. 

9. Оценка на съответствието с националните минимални изисквания 
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Справката на докторанта е подготвена по подходящ начин. Тя показва, че докторантът 

изпълнява законовите изисквания. Представените от него статии и доклади, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове, формират общо 70 точки. Той е публикувал 

монография, която не е представена като основен хабилитационен труд, формираща 

100 точки. 

10. Лично участие на кандидата 

Смятам, че дисертацията е дело на самия докторант. 

11. Автореферат 

Към дисертационния труд е приложен автореферат. Авторефератът е в обем 29 

страници. В автореферата не са представени публикациите на докторанта, каквато е 

обичайната практика.   

12. Критични бележки, въпроси и препоръки 

Към дисертационния труд и автореферата на Богдан Чернявски имам следните бележки 

и въпроси: 

1. В Таблица 2.1 и Графика 2.8 защо е анализирано развитието на строителната 

индустрия в Полша в периода 1975-2010 г., а не до настоящия момент. 

2. За други показатели анализът и респ. илюстративният материал (графики и 

таблици) касаят друг период – 2009-2017 г. Дори в автореферата се дава 

параметричен анализ на абсолютните изменения в основните икономически 

показатели за развитие на строителството в Полша за 2011 и 2018 г., а не до по-

актуален момент. 

3. Преводът на автореферата на български език не е в добър вид, останали са изрази на 

руски език, а някои изрази на български език са неточни, което много затруднява 

разбирането му. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на тема: „Финансово стимулиране развитието на логистичната 

дейност в строителния отрасъл на Полша“, с автор Богдан Чернявски, е добро 

изследване на тази проблематика, което има значение за висшите ръководни органи с 

цел формиране на ефективен механизъм за управление на инвестиционните процеси, 

както и за подобряване на инвестиционния климат в Полша. Представените материали 

са съобразени с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ) и Наредбата за прилагане на ЗРАСРБ, както и Наредбата за прием и 

обучение на докторанти във ВУЗФ.  
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Въз основа на това давам положителна оценка на научните изследвания, представени в 

горепосочената рецензирана дисертация и автореферат, и предлагам на уважаемото 

научно жури да присъди на Богдан Чернявски образователната и научна степен 

„доктор”  в Област на висше образование 3. Социални, икономически и правни науки, 

професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма „Финанси, 

застраховане и осигуряване”, Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), 

София. 

 

 

 

31.12.2021 г.                   Подпис: ……………………………………………………………… 

гр. София                                        (проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова) 


