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СТАНОВИЩЕ 
от доц. д-р Десислава Йорданова, професионално направление 3.7. Администрация и управление 

относно дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 

професионално направление 3.7. Администрация и управление на тема „Корпоративно 

предприемачество. Изследване на български софтуерни фирми” с автор Рая Каназирева и 

научен ръководител проф. д.с.н. Цветан Давидков 

 

Основание: Настоящото становище е изготвено в изпълнение на Заповед № РД 38-29.01.2015 г. на 

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за утвърждаване на състава на научно жури за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.7. Администрация и 

управление. 

 

I. Обща характеристика и актуалност на дисертационния труд 

Дисертационният труд на Рая Каназирева е в общ обем от 178 страници (без приложенията) и е 

структуриран по следния начин: увод, три глави, заключение, списък на използваната литература и 

приложения. Избраната тема е актуална и важна за управленската теория и практика. 

Дисертабилността и актуалността на избраната тема на дисертационния труд се основава на: 

 нарасналата необходимост не само отделните индивиди, но и съществуващите организации да 

развиват предприемаческо поведение за да постигнат успех  в условията на глобализация и 

нарастваща сложност, динамичност и несигурност на средата; 

 липсата на научни изследвания на корпоративното предприемачество сред българските 

софтуерни фирми. 

II. Съдържание на дисертационния труд и оценка на основните научни и научно-приложни 

резултати 

Дисертационният труд е добре структуриран, добре балансиран и с много добро техническо 

оформление. В увода се извежда аргументирано актуалността и значимостта на избраната тема като се 

изтъкват наблюдаваните промени в средата на съвременните организации и необходимостта от 

развитие на корпоративно предприемачество. Представят се в ясен и концентриран вид целта, 

задачите, предмета, обекта, научните хипотези и методологията на изследването. Структурата на 

дисертацията е съобразена с поставените научни цели и задачи. 

 В литературния обзор в първа глава се представя предприемачеството като научна област. 

Изяснява се връзката между предприемачеството и корпоративното предприемачество. Разглежда се 

същността на корпоративното предприемачество и се прави критичен анализ на съществуващите 

научни модели за описание на корпоративното предприемачество. Изложението е подробно и 
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изчерпателно и разкрива отличното познаване и критичната оценка на докторантката върху 

публикациите по темата в България и чужбина. Всички литературни източници са коректно цитирани. 

 Глава втора е посветена на методологията на изследването. Хипотезите на изследването са ясно 

формулирани и много добре аргументирани въз основа на литературния обзор Представени са 

концептуалният модел за изследване на корпоративното предприемачество, инструментът на 

изследване, видът на изследването, използваните критерии за извадка на изследването, методите за 

събиране на данни, методите за изчисляване на параметрите и интерпретация на резултатите и 

методите за анализ на данните. Изложението в тази глава демонстрира способността на докторантката 

да планира, организира и провежда самостоятелни научни изследвания. 

 В трета глава са представени анализът на резултатите и проверката на хипотезите. Анализът на 

данните е подробен, систематичен, задълбочен и логически последователен. Докторантката е положила 

значителни усилия за надеждна и безпристрастна проверка на формулираните хипотези като е 

използвала добре обосновани статистически методи за анализ. Получените резултати от проведените 

анализи на събраните емпирични данни и проверката на хипотезите позволяват на докторантката да 

изпълни поставените изследователски задачи.  

 В заключението е представено обобщение на получените резултати. 

 Използваната в докторската дисертация литература включва 314 източника (300 от тях са на 

английски език), които са подробно и задълбочено проучени, систематизирани и анализирани 

критично. 

 Оценявам положително представения дисертационен труд. Докторантката е извършил 

значителна работа по анализ на литературата, провеждане на собствено емпирично изследване, 

обобщаване на резултатите и обосноваване на значими изводи. Демонстрирано е много добро 

познаване на теоретичните подходи и коректност при позоваването на използваните публикации. 

Доказани са валидността и надеждността на използвания инструментариум. Количествените данни са 

обработени прецизно. Поставените изследователски задачи са убедително и аргументирано решени в 

докторската дисертация. Получените резултати разкриват една реалистична картина относно 

използването на корпоративното предприемачество сред български софтуерни фирми и създават 

възможност за създаването на програма за развитие на корпоративното предприемачество сред 

изследваните фирми.  

III. Приноси 

Формулираните приноси се основават на получените научни резултати и са лично постижение на 

докторантката. Най-общо приносите на докторантката. се изразяват в създаването на ново знание за 

корпоративното предприемачество и неговите детерминанти в българските софтуерни фирми чрез 

широко използван модел и инструментариум за изследване на корпоративното предприемачество. 
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Приложената справка вярно отразява основните приноси на научната разработка. Авторефератът на 

дисертационния труд е добре оформен и неговото съдържание отразява коректно съдържанието и 

приносите на дисертационния труд. Представените научни публикации по темата на дисертационния 

труд популяризират основни резултати и приноси от изследванията на докторантката и покриват 

минималните изисквания за публикации по темата на дисертацията. 

IV. Критични бележки и препоръки 

Имам две критични бележки към дисертационния труд, които не променят положителната ми оценка 

за дисертационния труд и работата на докторантката. Първо, липсва сравнение между резултатите от 

дисертационното изследване и резултатите от други изследвания, използващи същия модел и 

инструментариум, което би обогатило изложението. Второ, вниманието върху контекста на 

изследването (софтуерния бранш) и неговото влияние върху корпоративното предприемачество в 

изследваните организации е недостатъчно.  

Една част от научните резултати на дисертационния труд са публикувани в български научни 

издания на български език. Препоръчвам на докторантката да публикува получените научни резултати 

и в чуждестранни научни издания, което значително ще повиши тяхната видимост. 

V. Заключение 

Подборът на темата, структурата, съдържанието, оформлението, резултатите и приносите на 

дисертационния труд, както и езикът и стилът на автора предоставят достатъчно доказателства за 

компетентността на Рая Каназирева като изследовател. Приносите на дисертационния труд са значими 

за управленската теория и практика. Дисертационният труд съответства на изискванията за 

придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Закона за развитие на академичния състав 

в Република България, Правилника за неговото приложение и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности на СУ„Св. Климент 

Охридски”. Всичко това ми дава основание да поставя положителна оценка на представената 

докторска дисертация. Предлагам на Научното жури да присъди на г-жа Рая Каназирева образователна 

и научна степен "доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление. 
  

       

 

Доц. д-р Десислава Йорданова 

25.03.2015г. 

Гр. София 


