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С Т А Н О В И Щ Е

ПО конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР 
по област на висше образование 3. “Социални, стопански и правни науки”, 
професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, научна 
специалност “Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (национална сигурност)” по учебни дисциплини “Теория на 
организациите” и “Управление на проекти”, обявен в ДВ брой 21 / 18.03.2016г.,

с кандидат: капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов КАЛИНОВ 

Член на научно жури: професор д.н. Кирил Николов КОЛЕВ

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно- 
приложната дейност.

В приложения “Списък на научните трудове, публикации, справки и участие 
в изследователски проекти” към Заявлението на допуснатия кандидат капитан I 
ранг, доцент д-р Калин Спасов КАЛИНОВ до конкурса за заемане на академична 
длъжност “доцент” са представени за рецензиране от научното жури 25 
публикации, включващи 1 монография; 3 учебни пособия; 3 студии; 14 доклади и 4 
статии. Приемам за оценка всички представени публикации с общ обем от 708 
страници.

Научноизследователската, научноприложната и експертната дейност на 
капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов КАЛИНОВ създава относително цялостна 
картина на практиката и теорията на организациите, включваща комплекси от 
свързани дейности в морския сектор на обществени отношения.

Публикациите на капитан I ранг, доцент КАЛРШОВ до голяма степен 
компенсират липсата на национална морска политика и стратегия за развитие, като 
осигуряват необходимата основа за всеобхватен анализ на всички елементи и 
техните отношения на системите от организации в морския домейн.

Представените публикации се разпределят в една научна област с едно 
професионално направление по една научна специалност.

В област “Социални, стопански и правни науки”, професионално 
направление “Администрация и управление”, научна специалност 
“Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(национална сигурност)” представените публикации се отнасят към следните 
проблемни области;

Проблеми и управление на организациите в сферата на сигурността;
Проблеми на управлението на организациите в системата на морското 

образование;



Проблеми на организацията и управлението в сектора на морската сигурност и 
безопасност;

Проблеми на организационната култура и поведение;
Проблеми на процеса на възникване и развитие на организациите;
Проблеми и специфика на управлението на организации в морския сектор;
Проблеми на управлението на човешкия ресурс.
В проблемна облает ‘‘Проблеми и управление на организациите в сферата 

на сигурността” са представени 4 публикации - 4 доклада с общ обем 38 стр.
В проблемна област “Проблеми на управлението на организациите в 

системата на морското образование” са представени 7 публикации -  1 статия 
(8стр.); 3 доклада (26 стр.) и 3 студии (55 стр.). Общ обем на публикациите -  89 
страници.

В проблемна област “Проблеми на организацията и управлението в 
сектора на морската сигурност и безопасност” са представени 6 публикации -  1 
статия (9 стр.), 3 доклада (25 стр.) и 2 учебни пособия (от 147 стр. в проблемната 
област 47). Общ обем на публикациите -  181 страници.

В проблемна област “Проблеми на организационната култура и 
поведение” са представени 5 публикации -  1 статия (6 стр.), 2 доклада (17 стр.), 1 
учебно пособие (от 103 стр. в проблемната област 42 стр.) и 1 монография (от 269 
стр. в проблемната област 134 стр.). Общ обем на публикациите -  199 страници.

В проблемна област “Проблеми на възникване и развитие на 
организациите” са представени 2 публикации -1 монография (от 269 стр. в 
проблемната област 59 стр.) и 1 учебно пособие (от 103 стр. в проблемната област 
22 стр.). Общ обем на публикациите -  76 страници.

В проблемна област “Проблеми и специфика на управлението на 
организации в морския сектор” са представени 3 публикации -3 учебни пособия 
(от 250 стр. в проблемната област 52 стр.). Общ обем на публикациите -  52 
страници.

В проблемна област “Проблеми на управлението на човешкия ресурс” са
представени 3 публикации -  1 монография (от 269 стр. в проблемната област 66 
стр.), 1 учебно пособие (от 103 стр. в проблемната област 20 стр.), 1 статия (6 стр.) 
и 1 доклад (5 стр.). Общ обем на публикациите -  87 страници.

Основните изяви в творчеството на допуснатият кандидат капитан I ранг, 
доцент д-р Калин Спасов КАЛИНОВ до конкурса за заемане на академична 
длъжност “професор” са в “Социални, стопански и правни науки”, 
професионално направление “Администрация и управление”, научна 
специалност “Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (национална сигурност)”, т.е. отговарят на условията за заемане на 
академичната длъжност.

От материалите за рецензиране се достига до заключението, че допуснатият 
кандидат капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов КАЛИНОВ до конкурса за 
заемане на академична длъжност “професор” е многофункционална личност с 
множество творческо-съзидателни качества.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност.
Написаните монография и три учебни пособия от капитан I ранг, доцент д- 

р Калин Спасов КАЛИНОВ са първи по рода си. До момента на тяхното издаване 
подобни публикации на български език липсват. Монографията и трите учебни 
пособия се отличават с високо качество на изпълнение, отговарят на съдържанието



на учебните програми по преподаваните дисциплини. Стилът на изложението е 
лесно достъпен, илюстриран с множество примери от добрата международна 
практика. Преподаването на представеният учебен материал е със запомнящи се 
интерактивни презентации.

Части от публикациите се използват за преподаване на съответните 
дисциплини в други университети (ВА “Г.С. Раковски”, ВСУ “Черноризец 
Храбър”, ВМА “Мирча чел Батран”, ВМА в Полша) и в текущата дейност на 
заинтересованите международни и национални институции -  ВМС, ИА “Морска 
Администрация”, ДП “Пристанищна инфраструктура” и други.

Капитан I ранг, доцент д-р КАЛИНОВ води основна учебна дисциплина 
“Управление на ВМС” (общ хорариум 45 часа), основна учебна дисциплина 
“Управление на проекти” (общ хорариум 60 часа), основна учебна дисциплина 
“Морска сигурност” (общ хорариум от 8 до 45 часа), основна учебна дисциплина 
“Организационно поведение” (общ хорариум 45 часа, от които води 15 часа) и 
избираема учебна дисциплина “Теория на организациите” (общ хорариум 60 часа) 
към ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”.

Във ВА “Г.С. Раковски” води основна учебна дисциплина “Управление на 
силите на ВМС” (общ хорариум 45 часа), основна учебна дисциплина “Основи на 
теорията на военните организации” (общ хорариум 45 часа), основни учебни 
дисциплини “Оперативно изкуство на ВМС” и “Тактика на ВМС” (с хорариум до 
10 часа по отделни модули).

Атестат за добрата работа на капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов 
КАЛИНОВ е ръководството на един завърщил докторант, консултант на един 
завършил докторант и ръководството на четирима докторанти, от които единият 
докторант е в процедура на защита по научна специалност 05.12.01 “Организация и 
управление на въоръжените сили” към ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”. В процеса на 
своята преподавателска работа капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов 
КАЛИНОВ ръководи деветнадесет завършили и двама дипломанти в процес на 
обучение по магистърска програма “Организация и управление на оперативно- 
тактическите формирования от ВМС” към ВА “Г.С. Раковски”.

От цялостният анализ на педагогическата подготовка и дейност на капитан I 
ранг, доцент д-р Калин Спасов КАЛИНОВ може да се направи извод, че същият 
надхвърля изискванията за заемане на академична длъжност “професор”.

3. Основни научни и научно-приложни приноси.
Представените научни публикации имат основн/О значение за адаптиране на 

съществуващите теория и практика в професионалната област към динамично 
променящите се условия на средата на работа на организациите.

3.1. В област “Социални, стопански и правни науки”, професионално 
направление “Администрация и управление”, научна специалност 
“Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(национална сигурност)” са представени общо 25 публикации - 1 монография 
(269 стр.), 3 учебни пособия (242 стр.), 3 студии (55 стр.), 14 доклади (111 стр.) и 4 
статии (31 стр.). Представените публикации имат основно значение за 
управлението на организации извън сектора на материалното производство, като е 
отделено специално внимание на морския сектор. Публикациите внасят дълбочина 
в мениджмънта на образованието и човешките ресурси. Подробно са разработени 
проблемите по управлението на безопасността и сигурността в морската 
транспортна система.



3.1.1. Създаване на нови класификации, методи и конструкции:
Разработени са концептуалните перспективи на развитието на системата за 

морско образование. Синтезирани са концептуални модели и практически 
препоръки за управление на морското образование. Представен е модел за 
трансформация на националната система за морско образование. Предложени са 
модели в сектора за морски мениджмънт, сигурност и безопасност, които 
адаптират системата за морско образование към настъпващите изменения в 
динамичното развитие на морските професии.

Разработен е модел за унифициране на международната система за обучение 
на кадри по морска безопасност, сигурност и защита на околната среда.

Синтезирани са съвременни концепции в областта на организационната 
култура, като е изведен модел за последователно развитие на организационната 
култура в процеса на жизнения цикъл на организацията. Това представлява 
поемане на лично предизвикателство и отговорност на кандидата за академична 
длъжност “професор” в период на отмяна от Министерството на отбраната на 
“Наредбата за жизнения цикъл на системите въоръжение и техника в БА”. 
Разработен е системен модел на аспектите и културата на организациите.

Разработен е модел на развитието на познанието на организациите.
3.1.2. Получаване на нови факти:
В резултат на изследването на опита на държави от Европа и Азия са 

потвърдени изводите за защитеностга на морските дейности (хармонизиране на 
безопасността, сигурността и защитата на околната среда), като комплекс от 
съгласувани, свързани и съвместими дейности на операторите на 
инфраструктурата, държавни институции и физически субекти, организирани в 
стройна система. Внесена е дълбочина в познанието на процесите на анализ, 
оценка и управление на риска в сферата на защитеностга на морската транспортна 
система. Обосновава се организационната структура на системата за защитеност с 
единно ръководство и разпределени отговорности.

Представен е задълбочен анализ с подчертана приложна насоченост на 
процесите на развитие на организационната култура. Доразвит е модел на културна 
адаптация на морските професии.

3.1.3. Получаване и доказване на потвърдителни факти:
Развито е познанието на процесите за възникване и развитие на 

организациите. Предложена е класификация на функциите на организациите и 
структурите от системата за морска безопасност, сигурност и защитеност на 
морската среда. Развита е идеята за съчетаване на усилията на субектите 
(обществения сектор и бизнеса) чрез създаване на балансирана мрежова 
организация, динамично взаимодействие, централизирано управление и детайлно 
планиране на мерките за гарантиране на желаното ниво на безопасност, сигурност 
и защита на околната среда. Изследвани са отделните елементи, като анализът е 
насочен към формиране и поддържане на устойчиво състояние на системата.

Доразвити са теоретичните основи на структурирането и функционирането на 
националната система за морска сигурност, както и на управленската дейност по 
планиране в организациите в сектора за сигурност. Потвърдена е структурно- 
функционалния модел на националната система за морска сигурност.



3.2. Изводи
3.2.1. Посочените приноси са лично постижение на автора на представените 

за рецензиране самостоятелни и са със съществено участие в съвместните 
публикации на капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов КАЛИНОВ.

3.2.2. Практическо свидетелство за признаване на значимостта на 
резултатите от извърщените изследвания са представените тридесет и едно 
цитирания на предложените за рецензиране публикации на капитан I ранг, доцент 
д-р Калин Спасов КАЛИНОВ.

3.2.3. Посочените приноси са намерили частично практическо приложение в 
разработвани концептуални и доктринални документи за удовлетворяване на 
потребностите на ВМС и извършените дейности при изпълнението на единадесет 
изследователски проекти с участието, както и ръководството на четири проекта, от 
които два международни (национален координатор) и един по механизъм на 
европейското икономическо пространство на капитан I ранг, доцент д-р Калин 
Спасов КАЛИНОВ.

3.2.4. Посочените приноси са намерили експертен аспект на признание и 
приложение в участието на капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов 
КАЛИНОВ през различни периоди от време в работата на седем различни 
международни, регионални, ведомствени експертни и работни групи, както и в 
заемането на различни представителни обществени длъжности.

4. Значимост на приносите за науката и практиката
Внесена е дълбочина в разбирането на спецификата на възникване и развитие 

на военните организации. Аргументирана е водещата роля на ВМС за гарантиране 
на морския суверенитет в условията на междуведомствен подход за изграждане на 
системата за морска сигурност.

Внесена е дълбочина в познанието на организационните аспекти, като 
конфликти, екипност, грешки, културни процеси в морските професии. На тази 
основа са разработени практически препоръки за управлението на организациите.

Доразвит е системният модел на организациите и е внесена дълбочина в 
терминологичният апарат. Задълбочено е познанието за фракталността в 
организационните структури и управленските функции.

Извършена е адаптация на класическите концепции на мениджмънта към 
специфичното управление в морския сектор. Извършен е анализ на познанието в 
различни школи за управление на процесите на формиране на организационната 
култура. Внесена е дълбочина в теоретичните познания за управлението на 
малочислените организации (корабните екипажи). Синтезирани са приложни 
препоръки за управление на човешките ресурси с отчитане на спецификата на 
морския сектор.

Въз основа на посочените доводи може да се направи оценка на капитан I 
ранг, доцент д-р Калин Спасов КАЛИНОВ за изпълнение на показателите за 
заемане на академична длъжност “професор” и висока степен на признание на 
кандидата от международните и националните научни среди.

5. Критични бележки и препоръки
Трудно е да се отправят критични бележки към прецизен, доказан и 

харизматичен учен като капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов КАЛИНОВ. 
Все пак бих искал да направя няколко доброжелателни препоръки, които по



никакъв начин не обезценяват постигнатите от него резултати:
- по-разширено да използва богатият си личен научно-изследователски и 

практико-приложен опит в областта на организациите в работата си като 
заместник-началник по учебната и научната част на ВВМУ;

- представените съвместни публикации трябва да бъдат съпроводени с 
разделителни протоколи, които да отчитат относителният принос на всеки от 
съавторите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Посочените критични бележки не омаловажат резултатите от научната и 

преподавателската дейност на капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов 
КАЛИНОВ.

Постиженията на капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов КАЛИНОВ.
ми дават основание да приема, че са изпълнени изискванията на Закона за развитие 
на академичния състав в Република България и на правилника за неговото 
прилагане по отношение на заемане на академична длъжност “професор” във 
висшите училища на страната.

Спазени са изискванията за академично развитие във ВВМУ “Никола 
Йонков Вапцаров”.

Оценката ми за кандидата капитан I ранг, доцент д-р Калин Спасов 
КАЛИНОВ е положителна.

Считам, че кандидатурата му за заемане на академична длъжност “професор” 
по обявения конкурс във ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” е достойна и 
заслужава признание.

Убеден съм, че членовете на научното жури ще я подкрепят.
Въз основа на представените научни трудове, тяхната значимост, 

съдържащите се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси 
намирам за основателно да предложа кандидатът капитан 1 ранг, доцент д-р 
Калин Спасов КАЛИНОВ да заеме академична длъжност “професор” в 
“Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни 
студенти” във ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” в област на висше 
образование 3. “Социални, стопански и правни науки” по професионално 
направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “Организация 
и управление извън сферата на материалното производство (национална 
сигурност)”, по учебните дисциплини “Теория на организациите” и 
“Управление на проекти”.

Дата: 06.06.2016г
професор д.н. Кирил Колев


