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ВВМУ „Н. и . ВАПЦАРОВ”

Е

РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност
„професор” по професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство
(национална сигурност)“, обявен в ДВ бр 21/18.03.2016г
на кандидата:
доц. д-р Калин Спасов Калинов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна

Рецензията е изготвена в изпълнение на решение на научното жури, назначено със
Заповед № ОС - 139 от 18.05.2016 г. на Началника на ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров“,
гр. Варна. Общата оценка на условията за заемане на академичната длъжност „професор”
е направена на основата на изискванията на чл. 29 и 296 от Закона за развитие на АСРБ, на
чл. 60 и 61 на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 50, 51 и 53 от Правилника за усло
вията и реда за заемане на академични длъжности във ВВМУ, гр. Варна и Заповед № 0Х150/24.02.2016г на Министъра на отбраната на Р. България.
Доц. д-р Калин Спасов Калинов е единствен кандидат в обявения от ВВМУ “Никола
Йонков Вапцаров“ конкурс за академична длъжност „професор“ по професионално нап
равление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Организация и управ
ление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“ за нуждите
на Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти.

1.
Количествени характеристики на приетите за оценка и рецензиране трудове
на кандидата
Представеният от доц. д-р Калин Спасов Калинов комплект материали е в съответст
вие с Правилника за развитие на академичния състав на ВВМУ и включва изискуемите и
описани в заявлението за участие в конкурса документи.
Във връзка с участието му в конкурса за академичната длъжност „професор“, доц.
Калинов е представил 25бр научни публикации. Те са публикувани в периода след хаби
литацията му за доцент и са пряко свързани с проблематиката на конкурса. Това ми дава
основание да ги приема за рецензиране.

Представените по конкуреа научни трудове еа:
Научни публикации
1.Монография (самостоятелна)
2. Учебници и учебни помагала
2.1 .Самостоятелни
2.2. В еъавторство
3.Научни статии и студии
3.1. Самостоятелни
3.2. В еъавторство
4. Научни доклади
4.1 .Самостоятелни
4.2. В еъавторство
Общо

Брой
1
3
2
1
7
2
5
14
2
12
25

Доц. Калинов е представил и списък на 11 научно-изследователски проекта, в които
е участвал. Кандидатът е бил ръководител на 2 национални и 2 международни проекта.
Обемната и структурна характеристика на научните публикации дава основание
да се направят следните изводи и оценки:
1. Кандидатът участва в конкурса за „професор“ с 25 научни труда. Те еа евързани с
темата на конкуреа.
2. Всички трудове на кандидата са посветени на научни и приложни проблеми в об
ластта на обявения конкуре. Това дава основание да се заключи, че той има трайни инте
реси в посочената област.
3. Кандидатът има една самостоятелна монография.
4. Кандидатът има две самоетоятелни учебни помагала и е участвал в написването на
един учебник.
5. Петнадесет от публикациите на кандидата са публикувани в чужбина.
6. Отпечатаните етатии и етудии, както и изявите на кандидата на научни конферен
ции, в това число и на международни, евидетелстват, че той е получил обпзеетвено приз
нание и е познат в България и в чужбина.
В количествено и качествено отношение представените за рецензиране от кандидата
научни публикации съответетват на изискванията на Правилника за прилагане на
ЗРАСРБ, Правилника и уеловията за заемане на академични длъжности във ВВМУ „Ни
кола Йонков Вапцаров“ и Заповед № 0Х -150/24.02.2016г на Министъра на отбраната на Р.
България.
2.
Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната
дейност на кандидата
В съдържателно отношение публикациите на доц. д-р Калин Спасов Калинов са по
тематични направления от научната облает на обявения конкурс, а именно:
о

Организация и управление на организациите в сферата на сигурността (публика
ции 9,10, 17, 19)

о

Управление на организациите в сферата на висшето образование с акцент върху
системата за морско образование (публикации 8, 13, 15, 22, 25, 26, 27)

о

Организация и управление в сектора за морска сигурност и безопасност (публи
кации 4, 8, 12, 14, 17, 29,31,32)

о

Организационна култура и организационно поведение (публикации 1, 2, 11, 12,
21,30)

о

Възникване и развитие на организациите (публикации 1,2,11,19, 21)

о

Управление на организации в морския сектор (публикации 2, 12, 13, 14, 21, 22,
29, 30,31,32)

о

Управление на човешките ресурси (публикации 1, 2, 8, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 26,
30)

Следва да се отбележи, че в научно-изследователската дейност на доц. Калинов
има последователност, логичност и приемственост.
Както отбелязах в т.1, доц. Калинов е участвал в 11 научно-изследователски про
екта, като е ръководил 4 от тях, от които 2 международни и 1 по механизъм на Европейс
кото икономическо пространство. Координатор е на проекти с обш бюджет над 3 милиона
лева. Единият от проектите е награден с колективна награда „Варна“ за най-добър проект
в областта на техническите научи.
Кандидатът е взел участие и в 41 национални и международни научни конгреси,
конференции и сесии.
Доц. Калинов членува в редица организации:
- Съюз на учените, секция Варна
- Асоциация на възпитаниците на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
- Съюз на подводничарите в Република България

Той е вицепрезидент по образованието и науката на Асоциацията за наука,
образование, култура, изкуство и спорт - Варна 2015 г.
Посоченото ми дава основание да преценя, че доц. д-р Калин Калинов може да се
характеризира като колега съчетаваш качествата на изследовател, внедрител, организатор и
популяризатор на науката.

3. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
Доц. К. Калинов има 13 годишен опит като преподавател от 2003г до 2016г. Той води
лекции и упражнения по редица учебни дисциплини, които са в областта на конкурса за
„професор“. Осигурено му е пълно учебно натоварване.
От предоставените документи става ясно, че кандидатът по конкурса е преподавател
освен във ВВМУ и във ВА „Георги Сава Раковски“.
Анализът на научните публикации на доц. Калинов, предоставената ми информация
и личните ми наблюдения показват, че той тясно свързва научно-изследователската, научно-приложната и преподавателската дейност. Успешно използва съвременни методи за
обучение.
Доц. Калинов е автор на 2 учебни помагала и участва в разработването на 1 учебник.
Те са написани в добър стил и на добро научно и методическо равнише.Отговарят на
изискванията към учебната литература и се използват в обучението на студентите.

Доц. Калин Калинов е член на Комитета за преглед на академичните програми към
Международната асоциация на морските университети в периода 2011г-2016г и е член на
експертна група за унифициране на образователните програми към Международната асо
циация на морските универеитети.
Доц. Калинов е ръководител на 1 завършил докторант, научен консултант на 1 за
вършил докторант. Към момента ръководи 4 докторанти, единият от които влиза в процес
на защита.
Ръководил е 19 дипломанта - офицери към ВА „Георги Сава Раковеки“ и двама в
процес на обучение.
Като представител на военно-академичната обш:ност, доц. Калин Калинов повишава
квалификацията си и чрез участие в редица курсове в периода 2000г-2011г.:
- курс по Английски език - 6 месеца, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”;
- куре “Оперативна съвместимост - напреднали” - 3 месеца към Департамент “Оперативна
съвмеетимост”, ВА “Г. С. Раковски”.
- курс “Measuring Operational Performance” - 1 седмица, BA “Г. С. Раковски”;
- курс “Continuity of Operations” - 1 седмица, BA “Г. С. Раковски”;
- курс от NATO Advanced Training Programme, Border security and countering WMD terrorism
-1 седмица, Варна.
- Стратегически курс - Военна академия “Г. С. Раковски” гр. София.

4. Основни научни и научно-приложни приноси
Според мен в предетавените от доц. Калинов трудове по конкурса се съдържат след
ните основни приноси:
I. Научни приноси
1. Синтезирано е познанието в различни школи за управление на процесите на
формиране на организационната култура - публикация 1;
2. Внесена е дълбочина в познанието за лидерството, мотивацията и управление на
взаимоотношенията в колектива - публикации 1,2;
3. Внесена е дълбочина в познанието за редица аепекти на организациите, като конф
ликти, екипноет, грешки, културни процеси, с акцент на епецификата на морската профе
сия - публикации 1,2, 11, 12, 21, 30. Синтезирани са приложни препоръки за управление
то на организациите в широк предметен епектър - публикации 1,2,11, 12, 21, 30;
4. Доразвит е системния модел на организациите и е внееена дълбочина в терминоло
гичната система - публикации 1,2, 11, 19, 21. Внесена е дълбочина в познанието за фракталността в организационните структури и управленските функции - публикация 11;
5. Внесена е дълбочина в теоретичните познания за управлението на екипите и мал
ките по брой на членовете организации - публикация 2;
6. Синтезирани са приложни препоръки за управление на организациите в морекия
сектор - публикации 2, 12, 13, 14, 21, 22, 29, 30, 31, 32;
7. Задълбочено е теоретичното познание за управлението на сектора за морека сигурноет и безопасност - публикации 31, 32;
8. Синтезирани са приложни препоръки за управление на човешките рееурси с отчи
тане на спецификата на морския сектор и културната среда - публикации 1, 2, 8,12, 13, 20,
21,22, 25,26,30;

9. Внесена е дълбочина в разбирането на спецификата на възникване и развитие на
военните организации - публикация 19. Доразвити са теоретичните основи на управленс
ката дейност по планиране в организациите в сектора за сигурност - публикации 9, 10;
10. Доразвити са теоретичните основи на структурирането и функционирането на националната система за морска сигурност - публикация 17;
11. Представен е задълбочен анализ с подчертана приложна насоченост на процесите
на развитие на организационната култура - публикации 1,2;
12. Синтезирани са модерните концепции в областта на организационната култура публикация 1.

II. Научно-приложни приноси
1. Предложен е аргументиран модел за еволюиране на организационната култура в
процеса на жизнения цикъл на организацията - публикация 2. Представен е модел на ор
ганизационната култура от позиция на системния подход - публикация 1;
2. Предложен е системен модел на аспектите на организациите - публикации 1,2;
3. Доразвит е модел за културна адаптация в спецификата на морските професии публикация 2;
4. Синтезирани са концептуални модели и приложни препоръки за управление на
морското образование - публикации 13, 14, 20.

III. Учебно-методически приноси
1. Очертани са концептуални перспективи на развитието на националната система за
морско образование - публикации 8, 13, 15, 22, 25, 26, 27. Синтезиран е модел за транс
формация на националната система за морско образование - публикации 26, 27;
2. Предложени са адаптивни модели за модерно образование в сектора за морски ме
ниджмънт, сигурност и безопасност - публикации 8, 13, 15, 22, 25, 26, 27;
3. Синтезиран е модел за универсализиране на международната система за обучение
на кадри по морска сигурност и безопасност - публикации 31,32;
4. Внесена е дълбочина в познанието на процесите на управление на риска в сферата
на сигурността и безопасността на морската транспортна система - публикации 4, 8, 12,
14, 17, 29,31,32.

Посочените приноси биха могли да се отнесат към следните групи:
- обогатяване, конкретизиране и прецизиране на съществуващи научни знания;
- доказване с нови средства на съществени нови страни в съществуващи научни
проблеми и теории;
- приложение на съществуващи методи за решение на конкретен проблем с форму
лирани изводи и препоръки за практиката.

5. Значимост на приносите за науката и практиката
Убедена съм, че посочените приноси на доц. Калинов са с висока значимост за нау
ката и практиката. Това се доказва от следните факти: от една страна част от разработките
са представени на авторитетни научни форуми у нае и в чужбина, а от друга страна нали
чието на цитирания от страна на други изследователи сочат, че резултатите от научноизследователеката му дейноет ее оценяват положително и използват в професионалните
среди.
Тук еледва да отбележим и неговата богата експертна дейноет. Той е учаетвал в екепертни групи за разработване и оценка на дейността на българските служби по морско
търсене и спасяване, за разработване на Доктрината за морски операции. Бил е член на
експертна група по формиране на мореката политика на Община Варна, както и на между
ведомствена екепертна група за разработване на интегрирана морека етратегия.
Тези и други факти демонстрират висока разпознаваемост на научните и обществени
дейности на доц. Калин Калинов, а израстването му в академичната йерархия и придоби
ването на длъжноетта „професор“ в значителна степен би повишило престижа и авторите
та на ВВМУ, чийто представител е.

6. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата
Кандидатът по конкурса е представил 25 публикации, от които 7 самостоятелни (в
това чиело 1 монография и 2 учебни поеобия) и 18 в еъавторство.
Във всички тях стилът на кандидата е ясно откроен. Това ми дава основание да зак
люча, че приносите еа негово лично дело, а в колективните разработки приемам, че те ее
споделят е колегите от научния колектив.
7. Критични бележки

Представените научни, научно-изследователски и наз^но-приложни разработки са
напълно адекватни за процеса на промотиране на кандидата в следващото административно ниво.
Същевременно имам и някои критични бележки, които не ее отразяват на крайната
ми положителна оценка, а по-скоро биха могли да се приемат като препоръки към бъде
щата работа на автора. По-важните от тях еа:
- в част от трудовете недостатъчно ясно са откроени приноси на кандидата;
- по-голяма част от научните публикации са в еъавторство, което е свидетелство, че
кандидата притежава способност за работа в екип, но би било добре да увеличи и броя на
самоетоятелните си изяви;
- препоръчвам в бъдеще повече публикации да бъдат наеочени към издания, включе
ни в еветовните информационни еистеми за рефериране, индексиране и оценяване.

8. Лични впечатления на рецензента
Познавам доц. Калинов от 2011г. Той е сериозен, отговорен, дисциплиниран и лоялен
човек и колега, стремящ ее непрекъснато да повишава квалификацията си и да допринася
за развитието на учебното заведение, в което работи.

През годините се утвърди като много добър преподавател, ползващ се с уважението
на своите колеги и на студентите.

9.
Създадена ли е творческа среда за предаване на натрупания опит и знания на
по-младите колеги

Професионалното развитие на доц. Калинов е свързано с придобиването на богат
практически и управленски опит в различните подразделения на ВМС, който след това
той умело адаптира и към научно-изследователлската и педагогическата си дейност.
Доказателство за умението му да създава и ръководи изследователски групи е учас
тието му в 11 научно-изследователски проекти и ръководството на 4 от тях.
Както вече посочих доц. Калинов е ръководил 1 завършил докторант, бил е научен
консултант на 1 завършил докторант, а в момента ръководи 4 други, от които 1 влиза в
процес на защита.
Под негово ръководство са се дипломирали 19 офицера от ВА „Г. С. Раковски“ и
двама са в процес на обучение.
Всичко това е доказателство за умението на доц. Калинов да предава натрупаните
опит и знания на по-младите колеги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доц. Калинов удовлетворява критериите за получаване на исканата академична
длъжност, съгласно ЗРАС в Р. България, Правилника за неговото приложение. Правилни
ка за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВВМУ „Н. И. Вапцаров“
и Заповед № 0Х -150/24.02.2016г на Министъра на отбраната на Р. България.
Въз основа на представените научни трудове, съдържащите се в тях научни и
научно-приложни приноси, намирам за основателно да предложа кандидатът доцент
д-р Калин Спасов Калинов да бъде избран и да заеме академичната длъжност „професор‘‘ в Департамента за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни
студенти при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров‘‘ по професионално направление 3.7. „Адми
нистрация и управление“, научна специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (национална сигурност)“.

07.06.2016Г

гр. Варна

Рецензент:
/проф. д-р

