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Становище
От: доц. д-р. Десислава Маринова Иванова, катедра „Икономика”,
Стопански факултет при Тракийски Университет, Стара Загора, научна
специалност „Икономика и управление (по отрасли)”
Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна
степен „доктор” професионално направление 3.8. Икономика, по научна
специалност „Икономика и управление (по отрасли)” .
Автор на дисертационния труд: Дора Тенева Дончева
Тема на дисертационния труд: „Моделиране на конкурентоспособността
на фирмено и отраслово равнище (на примера на големите индустриални фирми
н Югоизточен район)”
Основание за представяне на становището: Участие в състава на научно
жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед №1205/11.05.2016 г.
на Ректора на Тракийски Унижерситет, Стара Загора.
1. Информация за дисертанта.
Дисертантката Дора Тенева Дончева е представила за обсъждане
дисертационния си труд в катедра „Икономика”, Стопански факултет към
Тракийски университет Стара Загора, съгласно чл.4 от ЗРАСРБ,
чл.2(8),чл.30(3) ППЗРАСРБ. Разкриването на процедурата по защита на
дисертационния труд е извършено на основание решение на КС на катедра
„Икономика ” и ФС на Стопански факултет.
2. Кратка характеристика на представения дисертационен труд.
Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави изводи и
препоръки, заключение, използвана литература и приложения с общ обем от 185
страници. В литературата са включени 175 източника, от които осем електронни.
Изхождайки от посоченото като общо представяне на структурата и обема на
дисертационния труд, същият напълно отговаря и съответства на изискванията
на чл. 27, ал. 2 от ППЗРАСРБ.
Темата на дисертацията е формулирана ясно и без условности. Тя е
достатъчно точно поставена, актуална и е адекватна на предмета, тезата, обекта,
целите и задачите на изследването.
В уводната част актуалността и значимостта на темата са аргументирани
успешно на основата на неминуемата важност на фирмената и секторна
конкурентоспособност, като предпоставка за икономическия растеж, както на
регионално така и на национално ниво.

Обектът и предметът на изследването са точно дефинирани.
Основната изследователска теза и хипотеза са ясно формулирани.
Решаването на четирите поставени задачи на изследването е с насоченост
към постигане целта на дисертационния труд, а именно да се разработи и
приложи подход и модел за оценка на конкурентоспособността на фирмено и
отраслево равнище за сектор „Индустрия“, като се изведат основните източници
на конкурентни предимства, които я определят.
От гледна точка на методика, инструментариум, ограничения на
изследването, анализът на проблема при разработването на дисертационния труд
е успешно аргументиран с адекватно подбрани за конкретното изследване
подходи и методи.
11рави впечатление една висока степен на познаване на научната литература
по изследваната проблематика. Проучени са въпроси от теоретичен и
методологичен характер.
3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати.
Обемите на отделните раздели (глави и параграфи) са балансирани като
хронологична последователност и съдържателна характеристика.
В първа глава дисертантът проучва добре теоретичните и методологични
основи при оценка на конкурентоспособността в индустрията.
Авторът на дисертационния труд показва отлични умения да изразява
собствено мнение при формулиране на понятия, да систематизира, анализира и
оценява без излишно тълкуване и преповтаряне на познати постановки от
специализираната литература, нормативни документи и други информационни
източници.
Глава
втора
представя
изследване
на
факторите
обуславящи
конкурентоспособността както на фирмено, така и на отраслово равнище. Добре
структурираните параграфи, методически инструментариум, анализ на
резултатите от изследването са позволили точното открояване на факторите
детерминиращи резултата. Изведените изводи в края на глава две са обосновани
и добре изказани.
Глава трета предлага модели за оценка на конкурентоспособността през два
разреза - фирмен и секторен, подкрепени с методологията на емпиричното
изследване.
Акценти:
• Разработената и адаптирана методическа рамка на изслеването е
пробирана с реална информация;
• Използваните статистически методи и иконометрични модели за
оценка на конкурентоспособността са логично обвързани за
различните равнища при икономичската оценка - фирма, подсектор и
сектор;
• Получените резултати в изследването са с приложна стойност.

•

Използваните Бисериална корелация и оптимално групиране са добър
инструментариум за управленската практика в сектор „Индустрия“ с
цел определяна на фирмената конкурентоспособност.
В заключението на дисертационния труд са направени обобщения, изцяло
подчинени на поставените цели и задачи на изследването, подкрепящи
заложената теза на дисертацията.
4. Оценка на научните и научно приложни приноси.
Приемам без забележки справката за приносите в дисертационния труд.
5. Оценка на публикациите по дисертацията.
Представен е коректен списък на публикациите по дисертацията. Същите са
в пълният си обем и дават възможност за констатация, че представляват
съществена част от дисертацията.
6. Оценка на автореферата.
Авторефератът отразява и съответства напълно на структурата и
съдържанието на дисертационния труд.
7. Препоръки и въпроси
Нямам критични бележки по дисертационният труд.
8. Заключение:
Представената ми за рецензиране дисертация е един напълно завършен,
балансиран като обем, структура и съдържание научен труд. Постигнати са
поставената цел и задачи, като резултат от задълбочена изследователска работа
по един актуален и значим проблем - управлението на ИТ инвестициите.
Дисертационният труд отговаря напълно на изискванията и критериите за
присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност
„Икономика и управление (по отрасли)”.
Имам всички основания за категорична положителна оценка на
дисертационния труд и основание с убеденост да предложа на уважаемите
членове на научното жури да гласуват за присъждане на образователната и
научна степен „доктор” на Дора Тенева Дончева

Изготвил становището:
/доц. Д-р. Десислава Иванова/
22.07.2016 г.
Стара Загора

