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СТАНОВИЩЕ  

 

от доц. д-р Ирена Александрова Славова / Георгиева  

Университет за национално и световно стопанство  

  Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 

 

Относно:  дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен   

„доктор“  по професионално направление 3.7. Администрация и управление,      научна 

специалност „Социално управление“ в СУ  „Св. Климент Охридски“  

Автор на дисертационния труд:  Марина Димитрова Стефанова 

Тема на дисертационния труд: „Фактори за внедряване на корпоративната 

социална отговорност в българските малки и средни предприятия“  

 

 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд  

  Дисертационният труд е с общ обем 211 стр. и съдържа  увод,  две глави, 

заключение и библиография. Представени са 53 таблици и 4  приложения към труда. 

Списъкът на използваната литература включва  213 публикации на чуждестранни и 

български автори, както и публикации на ЕК, Глобалния договор на ООН и др. 

международни организации.  

Структурата на  дисертационния труд е логически изградена и позволява да 

докторантката да развие последователно своята изследователска теза, да изпълни 

поставените цели и задачи и да тества заложените хипотези. Уводът съдържа всички 

необходими компоненти за този вид научни изследвания, а заключението се явява 

синтез на цялостната разработка.       

Представеният дисертационен труд е посветен на актуален и неизследван в 

българската икономическа литература проблем,  а в по-широк план изследванията в  

областта на КСО на МСП  в световната литература се наблюдават  преди всичко в 

последното десетилетие. Важността на изследователския проблем произтича от 

своеобразното място, което заемат различните измерения на КСО и устойчивото 

развитие, както и от определящата роля на МСП във формирането на БВП и заетостта.  

Безспорна е необходимостта от предлагане на начини/ средства  за приобщаване и по-
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активно участие на българските МСП в решаването на икономическите, социални и 

екологични проблеми на страната. Направеното изследване несъмнено предлага 

резултати/ решения  с особена актуалност и висока степен на приложимост в 

българските  условия.  

Дисертационният  труд  е разработен в съответствие със съвременните 

изисквания за присъждане на ОНС „доктор“. Отличава се  с  актуалност на 

изследвания проблем, оригиналност и с предлагани   практико- приложни резултати, 

които могат  да бъдат използвани като база за вземане на решения на различни нива 

на управление (национално, секторно, фирмено). 

 

2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати  

  Дисертационният труд е доказателство на задълбочено и проведено с подходящ 

инструментариум изследване и показва  способност да се изследва слабо проучена 

област на научното познание: КСО на МСП. Заложените от автора изследователски  

хипотези, както и дефинираните цел и теза са доказани на основната на теоретичен 

обзор и богата емпирика, обработена със статистически методи.   

В групата на постиганите резултати на дисертационния труд  се откроява 

логическата последователност/етапност в разгръщане на изследователската теза и 

изпълнение на поставената основна цел:  анализ на факторите за приобщаване на МСП 

към КСО в условията на българската икономика. Необходимо е да бъдат оценени ясно 

изразения фокус в теоретичното изследване (при изключителното голямото изобилие 

от теории;  многото различни , често противоречиви и оспорвани концепции това не е 

лесно изпълнима задача), както и приложения подбор на източниците (глава първа) , 

което  е една от предпоставките за разработване на добра дисертация.  

Считам, че много  удачно са избрани  инструментариума, използван в  

емпиричното проучване и приложения подход от частното към общото: от 

самостоятелното изследване на отделните фактори  към тяхното комплексно действие и 

влияние върху  конкурентоспособността на българските МСП.   

Разработеният модел и получените резултати от изследването, тяхната 

интерпретация,  тестването на хипотезите  и направените изводи са доказателство за 

сериозно, високо и професионално равнище на дисертационния труд и заслужават 

висока оценка.  

Към постигнатите резултати  ще добавя още един, който за мен е особено важен: 

сравняването/ потвърждаването в голяма степен на  получените резултати от 
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емпиричното проучване с тези в съществуващата литература (изводи от други 

изследвания - теоретични и емпирични,  провеждани в различни  страни)  подкрепя 

изграждането и развитието на теорията. По този начин  това изследване обогатява 

теорията в областта на КСО - важен въпрос за  всяка научна област , особено  за КСО 

като се има предвид противоречивия характер на нейната същност.  

 

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси  

Приемам представените от докторантката пет приноса за напълно доказани. В 

тази връзка бих искала да обърна специално внимание на практическата приложимост 

на получените резултати от дисертационния труд.    

 Изградената концептуална рамка на изследване, в която  особено ценен е 

методологическия принос, може да бъде използвана от други изследователи в 

проучвания, свързани с КСО. В този смисъл макар и теоретичен този принос  може да 

има и практически характер. 

Получените резултати от изследването; разкритите зависимости между 

изследваните фактори, КСО дейности и конкурентоспособността на МСП  определено  

имат голяма практическа приложимост и могат да бъдат използвани като база за 

предприемане на конкретни действия от широк кръг заинтересовани страни:  

академична общност: потвърдените  хипотези, а още повече непотвърдените  

могат да бъдат взети в предвид при преподаването и усъвършенстване на  учебните 

програми по дисциплини, свързани с КСО, така че подготовката на  бъдещите 

мениджъри да отговаря по-добре на потребностите на бизнеса;  

правителство / държавни  институции: практико-приложната информация  

предоставя възможности за формиране на политика в областта на КСО на МСП и 

нейното изпълнение;   

бизнес и неправителствени организации: научното изследване осигурява   

насоки за предприемачи и/или мениджъри и акценти върху конкретни средства, чрез 

който управлението на КСО може да бъде осъществено. 

В този контекст е и моята препоръка към докторантката: резултатите от 

научното изследване  да бъдат популяризирани, а защо не  и обсъждани  с различни 

заинтересовани страни, с цел за бъдат използвани като основа за предприемане на 

конкретни действия, които несъмнено ще допринесат за развитието на КСО в България.  
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4. Оценка на автореферата и публикациите 

Авторефератът/ 42 стр. / отговаря на изискванията: отразява коректно 

структурата и съдържанието на дисертационния труд. Предлага възможност за 

запознаване с основните положения, залегнали в дисертацията. Посочени и са 

приносите според вижданията на докторантката. Представени са четири самостоятелни 

публикации по дисертационния труд, които отразяват неговите резултати. 

 

  5. Заключение  

Представената дисертация представлява мащабно, добре структурирано и 

задълбочено научно изследване по много актуален  проблем. Тя е разработена на 

високо професионално равнище и съдържа значими приноси за теорията и практиката в 

областта на КСО, които представят нейния автор като много сериозен и перспективен 

изследовател. Дисертационният труд  отговаря напълно на изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за неговото прилагане и правилата на СУ  „Св. Климент Охридски“  

  Въз основа на всичко, посочено по-горе, давам категорична положителна 

оценка на представения дисертационен труд на тема “ Фактори за внедряване на 

корпоративната  социална отговорност в българските малки и средни 

предприятия“  и с пълна убеденост предлагам на членовете на уважаемото научно 

жури да присъдят на Марина Димитрова Стефанова  образователната и научна 

степен “доктор” в професионално направление 3.7. Администрация и управление, 

научна специалност „Социално управление“ в СУ  „Св. Климент Охридски“.  

 

 

10.05.2016 г.                           

      /доц.д-р Ирена Славова/ 


