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СТАНОВИЩЕ
по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” по
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научна специалност „ Организация и управление“ ,
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МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, ръководител на
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управление“
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Първенецът на специалност „Управление на тактически формирования
във ВМС“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, випуск 1991 година и на специалност
„Управление на оперативно-тактически формирования във ВМС“ на ВА „Г.С.
Раковски“, випуск 2002 година - капитан I ранг, доцент д-р Калин Калинов е
единствен кандидат в конкурса за професор за нуждите на Департамент за
следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти във ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“.
За конкретния конкурс процедурните изисквания са формирани в
съответствие с два документа - ЗРАСРБ и ЗАПОВЕД №0Х-150/24.02.2016 г. на
министъра на отбраната на Р. България. Направената справка показа, че
кандидатът удовлетворява изискванията за участие в конкурса, както следва;
Съгласно ЗРАСРБ - кандидатът е доктор: представил е монография;
заемал е академичните длъжности асистент, старши и главен асистент и
доцент от 2003 до 2011 година във ВА „Г. С. Раковски“ и до сега във ВВМУ;
налице е необходимата лекционна натовареност.
Съглзсно заповедта на министъра на отбраната - кандидатът е капитан I
ранг; притежава военно-отчетна специалност 3011.
В професионалното развитието на кандидата се очертават два периода.
Първият е от 1991 до 2002 година, през който е придобит богат практически и
управленски опит, като офицер в различни подразделения на ВМС на РБ, а
така също и повишаване на теоретико-практическия капацитет във ВА „Г. С.
Раковски“. Вторият етап е след завършване на ВА и ориентирането към
академична дейност, като асистент, старши и главен асистент и доцент в
системата на военната академия. Тази комплексна подготовка в продължение
на 20 години и естествено демонстрираните качества и постигнати резултати от
дейността е предпоставка за заемането на длъжността заместник началник по
учебната и научна част на ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров”, изискваща
съчетаването на академични и управленски качества и функции.
Посочените данни показват, че кандидатът за професор е представител
на военно-академичната общност у нас, където кариерното и творческо

развитие е подчинено на задължителни етапи, в които придобитите
количествените натрупвания на знания и практически умения са формирали в
него вйсок педагогически и научноизследователски потенциал. Основно
доказателство за това е представената научна продукция, която като обем,
тематична насоченост и обхват ясно очертава периодите на творческо и
професионално развитие и съзряване. Конкретно тя съдържа осемдесет и
девет публикации - тридесет и две след първата хабилитация, от които за
рецензирана се прилагат двадесет и пет.
Рецензираната научна продукция съдържа монография “Организационна
култура“(269 стр.), учебник „Организационно поведение в корабоплаването“(ЮЗ
стр.), две учебни пособия на английски език, посветени на сигурността на
корабоплаването в зони на пиратско присъствие(69 стр.) и на оценка и
управление на риска(106 стр.), 3 студии(55 стр.), 4 статии(31 стр.) и 14
доклада(122 стр.) Общият обем на публикуваните научни изследвания възлиза
на повече от 700 стандартни страници. Всички те са представени чрез
авторитетни български и чужди научни издания - преобладаващата
специализирани, а научните доклади са от престижни национални и
чуждестранни научни форуми.
Резултатите от научната дейност са представени чрез балансирана
колективна и самостоятелна, особено в учебно-монографичната публикационна
"дейност, което е атестат за зрелостта на кандидата, който умее да работи
екипно И същевременно намира подходящата форма за самостоятелна изява.
Следва да се отбележи и участието в 11 научно-изследователски
проекта,! на 4 от които доц. Калинов е ръководител. В съответствие с
посоченото преценявам, че са удовлетворени формалните изисквания и
количествените параметри от научноизследователската и научно-приложната
дейност, съгласно чл. 23 на ЗРАСРБ, чл. 53 на ППЗРАСРБ и допълнителните
такива на ВВМУ. Това е основание за извършване на науко-метрична оценка на
преподавателската дейност и научната продукция на кандидата за професор.
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
Нямам преки впечатления от преподавателската работа на доц. Калинов,
поради което преценката е изградена въз основа на, съдържащата се в
документите по конкурса информация за преподавателската му дейност.
Подготовката и развитието на педагогическия капацитет на кандидата са
реализирани последователно, целенасочено и системно, без прекъсвания и
сътресения в периода непосредствено след лостьпването на действителна
военна служба, преминава през образователната школа на ВА, първоначално
като слушател, а след това като асистент до доцент в нея. От този двадесет и
пет годишен период последните 15 са формално обвързани с преподавателска
дейност^ през които чрез участие в разнообразни форми за разширяване и
задълбочаване на квалификацията е изградена системна педагогическа
подготовка и са придобити компетентности, утвърждаващи доц. Калинов като

преподавател и научен изследовател с трайни интереси и задълбочени знания.
Тези усилия и професионално отношение към работата са получили висока
оценка, която освен като кариерно развитие се изразява и във висок заслужен
авторитет и уважение от страна на курсантите и слушателите и на
академичната общност у нас и в чужбина. Кандидатът за лрофесор е утвърден
преподавател, изнасящ лекции по базисни управленски дисциплини.
Лекционните курсове са в направлението на конкурса, като преобладаващата
част са осигурени с литература, подготвена от и с участието на кандидата.
Придобитите професионални знания и преподавателски умения и опит са
използвани рационално в разработването на образователни проекти, на учебни
програми, учебни планове и други. В съответствие с изложеното с пълна
убеденост изразявам мнение, че доц. Калинов е преподавател с високи и
съвременни научно-педагогически качества и умения, които безрезервно
прилага в своята академична дейност. Като завършващ компонент в дейността
на кандидата за професор е активната му работа в третата образователна
степен. Ръководството на шест докторанта, от които двама защитили, а
останалите в различна степен на обучение и разработване на дисертационен
труд е важен аргумент за научните възможности и академична зрялост. Тези
по-важни резултати от педагогическата дейност показват как на практика,
придобитият през годините висок научен професионализъм се прилага в
образователния процес, формиращ качествен образователен продукт.
3. Основните научни и научно-приложни приноси.
Анализът на рецензираната научна продукция показва, че сдържащите
се в нея научни изследвания са посветени предимно на организационноуправленски въпроси на военно-морския комплекс и в съвкупност са синтез на
творческите търсения и изследвания на кандидата за професор след етапа на
първата хабилитация. Резултатите от изследователската работа произтичат от
целенасочена дейност, в която централно място заемат реални потребности на
управленската науката в сферата на военно-морската практиката. Оценката ми
е, че в публикациите са представени резултатите от конкретни изследвания
върху важни теоретико-практически компоненти на стратегическите и текущите
управленски политики, формирани и прилагани към изключително специфичен
обект - военноморския комплекс. Този елемент е позволил на автора за редица
известни теоретически постановки да реализира изключително важно
интерпретиране, като база за разработване на оригинални методически
платформи. Безспорно централното място в научната продукция, заема
представената монография със заглавие „Организационна култура“. Това
изследване, което както авторът споделя е написано на един дъх и се чете с
лекота като: при приключенски роман, в същност е сериозно научно изследване,
в което са намерили авторови интерпретации и обобщения на важни теоретикопрактически постановки на водещи световни автори, както и резултатите и
изводите от лични изследвания на автора. Всяко изречение от текста показва.

че „продуктът“ е създаден с много сърце и откровеност, но това е станало
възможь(о предвид натрупания богат научен опит и извършените коректни
научни изследвания. Въз основа на това оценявам, че представената
монография е оригинална, което в съчетание с обхвата и задълбочеността, и
отрежда място сред публикациите с висока значимост за научната,
образователната и практическа сфери.
Второто направление в научната продукция е представено от студии,
статии и научни доклади, които следват логически тематичните направления и
представят резултатите от научни изследвания посветени на: 1. Организацията
и управлението на организациите в сферата на сигурността: 2. Оценка на
риска и на сигурността на сложния военно-морски комплекс: 3.
Организационната култура и поведение, пречупени през призмата на
особеностите на морския комплекс като образователна и като военна и
гражданрка система: 4. Управление на човешките ресурси в специфичните
екстремални психо-физически условия, при които протичат взаимоотношенията
между заетите в системата на морските служби. В тези четири основни
направления на научни интереси и търсения се откриват научни и научноприложни приноси, в оригинални методико-практически форми, изразяващи
създаването и адаптирането в реални условия на подходи и модели за
извършването на анализи и оценки с произтичащи от това управленски
решения. Умелото съчетаване на теоретичен с емпиричен анализ е позволило
да се постигнат конкретни резултати, изясняващи, доразвиващи и обогатяващи
категории от теорията и практиката на организацията и управлението.
Реално достижение на доц. Калинов е умелото пренасяне на научните
тези и резултати в материалите с учебна насоченост. Този трети аспект
представя симбиозата между научния работник и университетския
преподавател. Оценката е, че е налице отлично владеене на преподаваните
учебни дисциплини, от преподавател с богат опит, умеещ да съчетава
преподавателска с научна дейност. В обобщение изразявам мнението, че
приемам заявените претенции за приноси, които са формулирани коректно и
синтезирано, че отразяват резултатите от научно-приложните изследвания на
автора и го представят като зрял, целенасочен и ориентиран към реалностите
учен.
4. Значимост на приносите за науката и пра 1аиката.
I

Запознаването и осмислянето на съдържанието на рецензираната
научна продукция ми позволява да изразя категоричната оценка, че в резултат
извършваната в продължение на десетилетие научна работа са получени
научни продукти с конкретно научно-практическо значение. Онова, което е
безспорно и което за мен е с най-висока стойност е решаването на широк кръг
задачи на организацията и на управлението, пораждани от спецификата на
морските организации. Разработените алгоритми, получените решения и
направените научни обобщения притежават значимостта на оригинални

продукти, които е невъзможно да бъдат създадени, ако не е налице военноуправленски професионализъм на световно ниво. А този елемент е безспорен,
за което коНфетно говори публикуването на статиите в престижни наши и
чу)кди научни издания, участието с докладите на авторитетни научни форуми у
нас и в чужбина и не на последно място множеството цитирания от страна на
други изследователи. Въз основа на това е заключението, че научноизследовател''ката дейност на доц. Калинов се радва на положителна оценка
сред професионалните среди, което го прави уважаем и разпознаваем у нас и в
международното научно пространство партъьор.
5. Критични бележки и препоръки.
Както при всеки дългогодишен научен процес, създаващ специфични
продукти, в налице висок риск във времето да се генерират условия, които да
подложат на безмилостна оценка резултатите от дейността на учения. С
особена сила това важи за сферата на управленските науки, при които смяната
на базисните парадигми и налагането на определени модни течения оказват
влияние върху субективното възприемане на изследователската дейност. В
този смисъл при всеки е възможно формирането на такива преценки, от които
се надявам съм успял да се съхраня. Носейки отпечатъка на субективния ми
прочит, формирам препоръката в бъдеще кандидатът за професор да избягва,
или да прилага само когато това наистина е необходимо, представянето в
различни публикации или в една и съща но на различни места, на близки или
идентични Текстове, схеми, фигури и т.н. Тази препоръка има препоръчителен
характер, доколкото понякога такъв подход е наложителен. Тя не поставя под
съмнение
изключителната,
подчертавам
изключителната
академична
коректност на автора при излагане на своите изследователски тези.
6. Заключение
В обобщение на изложеното оценявам, че с представената научна
продукция и извършваната учебио-преподавателска дейност, кандидатът за
придобиване на академичната длъжност „професор” доц. д-р Калин Калинов
удовлетворява науко-метричните параметри, задължителните условия на
ЗРАСРБ и допълнителните изисквания на ВВМУ за заемане на академичната
длъжност „професор". С пълна убеденост и осъзната научна отговорност
предлагам кандидатът доц. д-р Калин Калинов да бъде предложен и да
заеме академичната длъжност „ПРОФЕСОР” в Департамент „ Следдипломна
квалификация и обучение на чуждестранни студенти” по професионално
направление 3.7. Администрация и управление.
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