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1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната 
дейност на кандидата
Единствения кандидат в конкурса Калин Спасов Калинов, доктор, доцент, се представя 
на конкурса с 25 научни труда. Общият обем е 725 страници. Общата научна продукция 
на кандидата след избирането му за доцент се състои от 32 труда с обем от 787 стр.

По вид научните трудове, представени за конкурса са 1 монография, 3 студии, 4 статии, 
14 доклада на научни форуми и 3 учебника и учебни пособия. 14 от трудовете са 
изнесени на международни форуми или са публикувани в чужди издания.

От представените 25 труда, на 7 кандидатът е единствен автор; на 4 е първи автор на 8 
е втори. Това показва, че той е основен автор на представената научна продукция.

Всичките представени трудове са в съответствие с изискванията и аз ги приемам за 
оценка. Отнасям всичките към професионалното направление и научната специалност 
на конкурса и ги класифицирам в четири групи, които ще разгледам последователно.

Първата група е Организационна култура (ОК). Обособявам тази група, макар че тя 
по научна класификация трябва да е съставна част от друга група, поради това, че в 
тази група е и неговата монография. Освен това тази тематика е мултидисциплинарна и 
с изключително практическо значение в много сфери на живота. Към тази група 
отнасям трудове 1, 21, 29, 30. Започвам с нея, защото я считам за особено ценна за 
тематиката на конкурса. Аз съм изкушен от проблемите, разисквани от кандидата в 
тази група, което ми позволи да вникна по-дълбоко в същността им. Насочването на 
доцент Калинов към проблемите на ОК е един много сполучлив избор за насоката на 
научните му изследвания. Това е научно направление, в което системния подход е все 
по-широко използван, но направеното системно изследване на кандидата в неговата 
монография заслужава особено внимание. В това изследване има важни научни 
приноси. То отговаря на всички изисквания за сериозно и задълбочено научно 
изследване.

В останалите трудове от тази група се изследват проблеми на ОК към различни 
организации. Следващият труд (21) е по-сложен за класифициране, тъй като може да 
бъде отнесен и към други тематични групи, но става въпрос за програма за обучение и 
тренировка на корабните екипажи за действия за осигуряване сигурността и защитата 
на кораба. Такива дейности практически целенасочено повлияват ОК. Поредната 
публикация в тази група (29) изследва зависимостта на морската сигурност от ОК и 
най-вече нивото на обучение и тренировка. Последният труд от групата (30) изследва 
управлението на тозещкия елемент в корабоплаването и достига до важни изводи.



.12 и 14 ,11 ,10 3  тази група съм включил трудове 9 .Втората група е Управление 
доколкото ,Тази тематика е в тясна връзка с тематиката на предната група 
организационната култура е основен фактор за осъществяване на успешно управление 

Всеки от представените в тази група трудове представлява сериозно научно изследване 
със съществени теоретични постановки и винаги свързани с практическото им 
че те в определена ,Разглеждайки в съвкупност тези трудове се открива .прилагане 
разкривайки по-комплексно проблеми на управлението ,степен се допълват

Анализът на спецификата на военното управление чрез сравняването му с управление в 
другите сфери (9) е довело до резултати, ценни за управлението въобще. Разработеният 
логически модел на управлението (10) внася изключителна яснота в тази сложна 
материя, в която има много противоречиви тенденции и виждания. Задълбоченото 
теоретическо изследване на управленските функции, структури и фрактали (11) 
съдържа ценни приносни изводи и заключения с определени приносни елементи.

Проблемите на зшравлението на системата за защита на пристанищата се дискутират в 
(12) преди всичко с проблемите от неадекватно нормативно регулиране.

В последния за тази група труд (14) кандидатът изследва специфичен проблем на 
управлението, управление на риска. Това той извършва върху конкретен обект без да 
напуска територията на научния анализ.

Две публикации създават третата грзша Теория на системите и организациите. 
Първата (17) изследва системата за морска сигурност и извежда препоръки за нейното 
оптимизиране. Втората (19) изследва особеностите на военните организации чрез 
инструментариума на системния подход и разкрива основните им особености.

Четвъртата тематична група е Обучение. Тя включва 13 труда в това число един 
учебник и дче учебни пособия. В тези трудове са изследвани и разисквани различни 
проблеми на условията, методите и способите за обучение в конкретни области, по 
конкретни дисциплини с основна цел по висока резултатност на учебния процес, а 
също и проблеми на развитието на образователната система.

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
От документите е видно, че кандидатът е на педагогическа длъжност и изпълнява 
педагогическа дейност от 13 години, което е напълно достатъчно за натрупване на 
педагогически опит и развитие на педагогическите му умения. Заемал е поредица от 
академични длъжности, като в последните 5 години е зам. началник на ВВМУ. От 7 
години е доцент.

Високата педагогическа подготовка се доказва и от разработените от кандидата 
учебник и учебни пособия. Те са оригинални и единствени по рода си. Написани са с 
педагогическо умение, което ги прави особено полезни за обучаемите.

Големите възможности на кандидата като педагог се потвърждават и от множеството 
изследвания и съответно публикации по проблеми на условията, методите и способите 
за провеждане на обученията по различни дисциплини, което показва. Всичко то 
показва педагогически ръст, достоен за професорското звание и длъжност.

3. Основни научни и научно-приложни приноси.

Научните приноси на кандидата са значителни и в рамките на становището не могат да 
бъдат изложени подробно и ще ги представя в по-окрупнен вид:



• Aq>a3i8HTa е те^>ията за ОК, на нейното влияние върху успешностга на 
q>ra^aw«rra, върху лидерстеого на ръководителя и зправлението;

• дорашита е теорш а на управлението и конкретизирана за р^лични 
оргаитзшщи при ршаване на разнообразни проблеми при разнообразни 
условия; генерирани са модели на системи за управление за специфични 
проблеми;

• д(^гавита е теорията за военните организации и са изявени отликите от другите 
видеше оргшшзасапт; изведени са следствията от тези отлики;

• доразвита е теорията за организиране и управление в сферата на висшето 
образование с контфетизиране върху морското образование; разработени са 
множество методи за образоване в различни сектори,

Повечето •щудове, освен посочените приноси, с подходите и резултатите от съответни 
изследвания създават и основи за следващи научни изследвания, т.е. създават научно- 
приложни приноси. Редица от представените в публикациите резултати от 
изследванията могат да се прилагат директно в практиката и представляват практико- 
приложни приноси. Такива са и представените три учебника и учебни пособия, които, 
освен откриваните в тях научни приноси заради тяхната оригиналност, са и практико- 
приложни приноси в учебния процес. Кандидатът има активно участие в 11 
изследователски проекта, от които 4 в международни консорциуми, а на 4 е бил 
ръководител, два от които са в международни консорциуми.
4. Значимост на приносите за науката и практиката
Постигнаттв приноси имат съществено значение за науката и практиката. Те могат да 
бъдат използвани за други научни изследвания, давайки възможност на други 
изследовате^ш да се придвижат по напред и в по-голяма дълбочина на изследванията. 
TeqperH4Hirtre изследвания са пряко свързани с практическото приложение и множество 
от тях вече са намерили своето приложение.
5. Критични бележки и препоръки
Представените научни разработки са написа1ш ъ ;,нюго добър стил, разбираемо и без 
съществени грешки. Трудно е да се намерят недЬстатъци в прецизното изложение в 
представен^ публикации. Мисля, че по-доброто място на параграф 11 от 
монографгагга е след анализа на видовете организационна култура и моделите.
6. ЗАКЛИЯЕНИЕ

Въз ocHoira на представгантф научни трудове, тяхната значимост, съдържащите 
се в тих ваучии, научио-прнлс|Жнв и првложви првносв, вамнрам за осноштелно 
да предложа кандидата Калин Спасов Калинов, доктор, ДА ЗАЕМЕ академичната 
длъжност професор в Дгаартамевт за следдипломва квалификация и о%чение на 
чуждесгращш студента, проф^онално направление “Администрация и 
увравлеии^, научна сведналност “Организация в управление извън сферата на 
материалябто ороизводегво (нацноналната «фгурност)”.

07 06.2016Г. ЧЛЕН НА ЖУРИТО:

(Владимир Величков)


