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Предложеният ми за становище дисертационен труд се състои от списък с 
таблици и фигури, увод, три глави, изводи и препоръки, заключение, използвана 
литература и приложения. Наред с текстовата част, той включва множество фигури и 
таблици като елемент на добра илюстрация и нагледно представяне на сравнителните и 
иконометрични модели.

1. Актуалност на разработвания проблем
Дисертационният труд представлява теоретико-конструктивно и приложно- 

реализиращо изследване за оценка на конкурентоспособността на фирмено и отраслово 
равнище в Югоизточен регион в България. Той е актуален и оригинален, както като 
научно, така и като приложно изследване и решение. За решаване на набелязаните 
задачи в дисертацията са използвани съвременни методи и модели при оценка на 
конкурентоспособността на 62 броя български индустриални предприятия в 
югоизточен район.

Прави впечатление, че при разработването на дисертацията авторът е използвал 
различни съвременни подходи за анализ и оценка на факторите и предиктите, 
въздействащи върху конкурентоспособността в индустриалния сектор.

Поради липса на цялостни изследвания на конкурентоспособността на големите 
индустриални предприятия и отраслите от сектор „Индустрия“ в Югоизточен район на 
България и решаване на проблемите в тази насока, дисертацията я прави актуална в 
научно и научно-приложно отношение. Така докторантката много уместно и точно се 
спира на изследването на сектор „Индустрия“, тъй като той е с изключително значение 
за развитието на икономиката в страната ни, осигурявайки основна част от 
националния доход и БВП.

2. Степен на познаване на състоянието на проблема и творческа
интерпретация на литературния материал

Докторантката е проучила много добре основните теоретико-методически 
аспекти на проблема. Това й е позволило систематизирано и многоаспектно да изясни 
редица съществени въпроси по темата и да представи свои виждания и решения. 
Представени са както методически резултати, така и резултати от мащабни проучвания
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и изследвания на достатъчно голям брой фирми в югоизточен район. За целите на 
изследването авторът много подходящо и точно се спира на използването на 
индексния модел на Херфиндал-Хиршман като инструмент за измерване на 
концентрацията в отрасъла и конкурентоспособността на фирмите

В дисертационния труд са използвани 175 литературни източника свързани 
пряко с темата на дисертацията, като преобладаващата част от тях са на английски език 
и само 12 на български автори. На база на извършения литературен обзор, където е 
направен твърде подробен критичен анализ на състоянието на конкурентоспособността, 
в който се привеждат и обсъждат резлултати и на други автори, може да се направи 
извода, че докторантката е отлично запозната със състоянието на проблемите и може 
творчески да интерпретира литературния материал така, че да обслужва разработката 
на дисертацията по най-добрия за нея начин.

3. Съответствие на избраната методика на изследване и поставените цел и 
задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси

Използваните индукционни и дедукционни методи в теоретичната част, както и 
приложените в практическата част статистически методи и иконометрични модели 
(Двоична логистична регресия и др.) за изследване на конкурентоспособността на 
индустриалните предприятия съответстват много точно на поставените цел и задачи в 
дисертационния труд и постигнатите в него приноси. Целта на разработката 
произхожда много ясно от нейната тема. Формулирана е точно с извеждане на 
основните източници на конкурентни предимства, които я определят. Предхождащата 
хипотеза фиксира логично зависимостта на индикаторите на конкурентоспособността 
на фирмено и отраслово ниво и състоянието й в сектор „Индустрия“.

Изключително добро впечатление прави личностната позиция на 
докторантката по много от поставените от нея проблеми за решаване.

4. Научно-приложни приноси по дисертационния труд

Съобразно избраната тематична насоченост, дисертационният труд на Дора 
Дончева притежава научно-приложни приноси, които са ясно дефинирани в 
представения автореферат. Приносните моменти се свеждат до:

1. Систематизиране на теоретичните постановки за изследване на 
конкурентоспособността на фирмено и отраслово равнище;

2. Изведени са факторните влияния (вътрешни и външни) за оценка на 
конкурентоспособността на фирмено и отраслово равнище на примера на 
Югоизточен район;

3. Адаптирана е методическа рамка за моделиране на конкурентоспособността 
на фирмено и отраслово равнище, апробирана е нейната адекватност на 
базата на реална информация;

4. Разработени, адаптирани и приложени са иконометрични модели за оценка 
на конкурентоспособността на фирмено и отраслово равнище;



5. Чрез използване на Бисериална корелация и Оптимално групиране е изведен 
обоснован подход за определяне на конкурентоспособността.

Приносите са от такова естество, че освен теоретичната им полезност могат да 
се използват и в практиката. Тяхната приложимост ще бъде полезна за индустриалните 
предприятия в страната.

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд

В представения автореферат докторантката е приложила списък от четири 
статии в научни списания, като две от тях са самостоятелни и две в съавторство с 
научния си ръководител. Три от тях са публикувани в научното списание на Тракийски 
университет -  Trakia Journal of Sciences и една в списание „Индустриален мениджмънт“ 
на Технически университет -  София.

Видно от представените статии е, че те правят публично достояние основните 
елементи на дисертационния труд.

6. Мнения, препоръки и бележки
Считам, че работата е структурирана и оформена с необходимата компетентност 

и старание. Видно е, от една страна от дисертационния труд, и от друга, от всички 
представени автореферат и документи по процедурата, че докторантката е 
изключително взискателна, старателна, отговорна и прецизна към работата си!

Нямам съществени бележки и препоръки, тъй като те вече са отразени от 
представянето ми като мнение през м. април 2016 г.

Добре би било, за да получат по-голяма приложимост идеите в разглеждания 
труд и за да станат достояние на по-голяма част от бизнес средата, автора да положи 
усилия.

7. Заключение
Като взимам под внимание цялостната дейност на докторантката по разработвания 

дисертабилен труд, като отчитам значимостта на постигнатите резултати и като 
признавам всички нейни приносни моменти, считам, че са изпълнени всички 
изисквания на ЗРАСРБ, както и правилника за прилагането му, предагам членовете на 
научното жури да се присъединят към положителното ми становище за присъждане на 
образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност 05.02.18 „Икономика 
и управление (по отрасли)“ на Дора Тенева Дончева.

Г р.София 

16.07.2016 г. 
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