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РЕЦЕНЗИЯ 

 
Относно: процедура за защита на дисертационен труд на докторант  Марина 

Димитрова Стефанова   на тема: „ Фактори за внедряване на корпоративната социална 

отговорност в български малки и средни предприятия” за придобиване на 

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

Администрация и управление / Социално управление/. 

От доц.д-р Радостина Телериг Бакърджиева, секция „Икономика на фирмата” към 

Институт за икономически изследвания към БАН, член на научно жури, определено със 

заповед РД № 38-198/  06.04.2016 на Ректора на СУ „ Св. Климент Охридски” проф. 

дфн Анастас Герджиков. 

1. Общо представяне на дисертационния труд 

Дисертационният труд „ Фактори за внедряване на корпоративната социална 

отговорност в български малки и средни предприятия” с обем 211 страници се състои 

от следните компоненти: заглавна страница, съдържание,  използвани съкращения, 

увод, изложение, систематизирано в две глави, заключение, списък на използваната 

литература, включващ 213 литературни източника- 80 на български език, 133- на 

английски език, цитирани съобразно изискванията на Харвардската система. 

Докторантският изследователски продукт съдържа 53 таблици, 7 фигури и 4 

приложения. Компонентите на дисертационния труд, представен от г-жа Стефанова са 

в пълно съответствие на изискванията на чл. 27, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

закона за развитие на академичния състав на Република България. 

2. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд. 

Дисертационният труд  принадлежи към едно от най-актуалните направления на 

новата управленческа школа- Корпоративната социална отговорност. Привържениците 

на това направление защитават концепцията за активната роля на бизнеса при 

решаването на важни социални и екологични проблеми в съвременната икономическа 

реалност, изследват социалната и екологична активност на икономическите агенти, 

техният рационален избор на корпоративно отговорно поведение, въплъщаващо се в 

конкретни фирмени стратегии и в последните години  акцентират вниманието си върху 

оценката на съответствие, релативно на европейското законодателство, което в тази 

област е изключително динамично. В този контекст дисертационният труд покрива 

нова, неизследвана ниша в икономическата теория, чийто бекграунд  отскоро е 

поставен в университетската управленческа  наука. Налице са факторите, които 
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обуславят научното изследване като актуално- неразкрит теоретически проблем, 

систематизация на икономически теории, емпирично изследване с предварително 

заложени хипотези въз основа на въпросник и проведени интервюта, разработена 

самостоятелно методология и обработка на иконометрични резултати с цел дефиниране 

на изводи и препоръки, както и изграждане на  концептуален модел въз основа 

систематизация на икономически променливи, а също и обобщаване на резултати от 

самостоятелно проведен  РАТН анализ.  

Темата на дисертационния труд „Фактори за внедряване на корпоративната 

социална отговорност” е  недостатъчно експлоатирана в българския академичен и 

научен ресурс. Както заглавието, така и предложеният анализ са  новаторски , защото 

за разлика от други изследвания, в тук е поставен акцент  върху малките и средни 

предприятия и факторите, които обуславят тяхното социално отговорно поведение.  

Целта на дисертационния труд е дефинирана точно и коректно. Новаторската 

идея е разработена въз основа на  задълбочен икономически анализ  и  разнообразен 

инструментариум като целта е да се разкрият „факторите за възприемане на ценностите 

и практиките на КСО в МСП в България ”. / с.12/ 

  За постигането на целта и подцелите докторантът дефинира 5 основни задачи: 

- Задълбочен преглед на научната литература по темата 

- Провеждане на емпирично изследване  на български МСП с цел 

идентифициране на ключови фактори за имплементиране на КСО 

- Прилагане на дескриптивен и факторен анализ с цел обработка и 

интерпретация на получените данни 

- Тестване на индивидуално разработен модел на факторите , 

благоприятстващи,  респективно - възпрепятстващи КСО в МСП. 

- Дефиниране на конкретни препоръки с цел приобщаване на МСП към 

ценностите на КСО. 

Обект на дисертационния труд са малки и средни предприятия в България. 

Приложеният икономически инструментариум е богат и разнообразен. В първа 

глава е приложен успешно  контент- анализ, в резултат на който е систематизиран  

панел от академични изследвания по разнообразни критерии. В Приложение 1 са 

съпоставени 26 използвани методологии при изследване на КСО в МСП въз основа на  

самостоятелно заложени критерии / държава- хипотеза- извадка- методология /с.195-

200/.  В теоретичната  част е приложен аналитичен  метод на синтез и системна  

компаративност при изследване на иновативността на МСП при изпълнение на 
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социално отговорни инициативи / с. 72-73 /, идентифициране на бариерите пред КСО в 

МСП / с.77-78/ , изследване на КСО  в МСП като фактор за конкурентоспособност / 

с.66-68/ , както и  факторите за насърчаване на КСО в МСП въз основа на системно 

изучаване на международен опит/ с.58-60/.  Приложен е метод на моделиране  при 

залагане на  6 основни променливи, които според докторанта оказват най-съществено 

въздействие върху конкурентоспособността на предприятията. / с.207/. Успешно е 

приложен  широко използвания в маркетинга, включително стратегически и 

международен,  SWAT- анализ, като ефективен метод на съпоставяне на  силни  и слаби 

страни- в случая – възможности срещу бариери за КСО в МСП. / 65-76 стр. / В 

дисертационния труд са използвани апробирани социологически и иконометрични 

инструменти, доказващи в последните години голямото си значение за изследване на 

икономически явления и процеси. Приложен е въпросник, въз основа на който са 

проведени  стандартизираните интервютата, състоящ се от 25 затворени и отворени 

въпроса. /202-205 стр./ При обработката на богатата и разнообразна информационна 

база е използван дескриптивен анализ, който позволява изследване на корелацията 

между 19 значими променлини  и тяхното въздействие върху КСО- дейностите и чрез 

коефициента на  Пиърсън посредством екстрадацията на факторите по компоненти, да 

се претеглят най-значимите и най- слабо въздействащи фактори  върху КСО в МСП. / 

с.123-130/ . Приложен е РАТН анализ с цел установяване на корелационна зависимост 

между  КСО дейностите и достигнатата конкурентоспособност на предприятията 

/с.163-165/.  В корелационна матрица са обхванати основните фактори и въздействията 

от тяхното прилагане, което дава основание за достоверност при изграждане и 

доказване на хипотезите за зависимост. / 159-161/. 

Двете основни глави в дисертацията са  оптимално структурирани. Всяка от тях 

завършва с обобщение, акцентиращо върху доказателствата на заложените хипотези и 

основни изводи. 

Първа глава с обем 100 стр. /16-116 стр./ се състои от пет симетрични части и е 

посветена на анализ на основните теории и концепции за КСО. 1.1 и 1.2. са  

концептуални части, като в първата акцентът е  разкриване на КСО въз основа на 

новите теории за отговорността,  заинтересованите страни, устойчивото развитие, 

общественото благополучие и споделената ценност, докато втората – фокусира върху 

спецификата на КСО в МСП, рефлектираща в теорията за доброто управление, 

социалния капитал, общественото развитие и бизнес-етиката. 1.3. е посветена на 

изследване на целенасоченото прилагане на КСО В МСП-  основните заинтересовани 
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страни в МСП, мотивите МСП да са социално отговорни и насоките на тяхното 

отговорно поведение, ползите и бариерите пред КСО в МСП.  1.4. идентифицира 

инструментите за  приобщаване на КСО в МСП , като те са йерархично съпоставени на  

две нива- национално и фирмено. В обем от 17 страници в 1.5. е направен задълбочен 

преглед на  изследвания на КСО в България. 

С акцент са представени теоретичните концепции за КСО на утвърдени автори 

като А. Каръл, К. Дейвис, Вайзер, Галли , Валоти,  Фриман, Джонсън, Уудс, както и 

български представители на академичната мисъл Ю. Добрева, И. Славова , Сп. 

Керемедчиев и др. Теориите относно КСО в МСП са групирани в 4 основни групи- 

бизнес етика, добро управление, социален капитал и обществено развитие.  

Докторантът се съгласява с научната теза на италианския преподавател Франческо 

Перини, че „ докато големите компании интерпретират КСО като подход от множество 

заинтересовани страни, КСО практиките в МСП са основани на  синергия между 

различни субекти- в частност на социалния капитал. Тази концепция е свързана с 

неизмерими активи като репутация, доверие, легитимност и консенсус.” / стр. 48/  

Изведена е правилната констатация относно голямата значимост на КСО като „ 

стратегически инструмент за управление” / стр. 16 / Разкрита е взаимовръзката между 

КСО и устойчивото развитие  въз основа на теорията за  триединството  печалба, хора и 

планета,  като идеите на нейния автор Джон Елкингтон залягат в основите на 

индикаторите за отчитане на устойчивото развитие. 

Втора глава, която е с по-малък обем, /58 стр./  е посветена на  представяне на 

проведеното 2012-14 г. емпирично изследване, което цели идентифициране на  

основните фактори за  внедряване на КСО в МСП. / 117-175 стр./  Коректно е 

представена самостоятелно разработена методология на изследването, направен е 

дълбочинен анализ на извадката по различни критерии, дискриптивен анализ на 

факторите и посредством екстрадация и факторна ротация са посочени категорично  

основните фактори за имплементиране на КСО в МСП, заложени  в конструирания 

модел с 6 ключови компонента - интерес на заинтересованите страни,  изисквания на 

заинтересованите страни, внедрени системи за управление в МСП, стимули , 

партньорство  и респективно пречки за осъществяване на КСО. 

Ценността на анализа във втора глава произтича от това, че тук е представено 

емпиричното изследване с методологична  обусловеност, разкрити са научните подходи  

при обработката на богатата информация и са представени реални актуални данни за 

състоянието на КСО в българските МСП.  Богатата емпирична база позволява за в 
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бъдеще от наличната информация да бъдат изведени  допълнителни зависимости и 

обобщения. Чувства се известната липса на идентификация на предприятията по 

юридически критерий- дали са ООД или АД, което само би обогатило анализа, а  може 

да се вземе предвид в бъдещи изследвания.  

Резултатите от емпиричното изследване във втора глава напълно доказват 

теоретически заложената теза за ролята на идентифицирането на заинтересованите 

страни, както и ролята на социалния капитал, което трябва да се заложи като приоритет 

на МСП.   Всичко това прави втора глава изключително ценна за акумулираната оценка 

на дисертационния труд.. Емпиричното изследване е смело предизвикателство в област, 

недостатъчно засегната досега от икономисти, аналитици и социолози, което му 

придава характеристика на уникалност. Конструирана база данни придава на 

емпиричното изследване черти на представителност, а не само апробация на хипотези.  

Въпреки че изследваният период е кратък- 2-годишен, емпиричните данни позволяват 

разкриването на интересни закономерности и трендове. Висока оценка заслужава 

първично изградената методология, въз основа на която е проведено изследването.    

 Комплексната оценка относно втора глава е, че емпиричното изследване е 

пионерско и  предизвиква  респект поради голямата приложна ценност на създадената 

база данни. 

3. Научни и научно-приложни приноси 

Проблемът при  оценката на приносите е , че те са повече от декларираните от 

докторанта.  В последствие те трябва да бъдат преосмислени и задълбочено 

представени. Напредък в теоретичен контекст е систематизирането на теории относно 

КСО изобщо и КСО в частност, конкретно приложима към МСП. Това дава 

възможност за открояване на специфичния характер на КСО в МСП и очертаване на 

специфичните предизвикателства , породени от това. 4 и 5 принос, предложени от 

докторанта могат да се обединят.  

 Така ще се открои като най-съществен научен принос емпиричното изследване. 

Практическата значимост на емпиричното изследване е голяма. Създадената база от 

данни е наложително да бъде предоставена за ползване  Министерство на труда и 

социалната политика, Министерство на икономиката, неправителствени организации, 

научни институции и висши училища,  тъй като  може да служи на съвкупност от 

заинтересовани страни при запознаване с тази нова, неизследвана и недостатъчно 

презентирана и наложена научно-практическа област. 
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4. Публикации и участие в научни форуми 

Верификацията  на публикациите също може да бъде аргумент , доказващ 

качествата на докторанта и активното и участие в научни форуми и конференции. 

Марина Стефанова представя под формата на „Придружаващи документи”  няколко 

публикации – студии  и научни доклади- в авторитетни български издания . Изданията 

са  Издателство „Св. Григорий Богослов”, Сборник научни доклади на УНСС и   

Сборник от  международната годишна конференция на Стопански факултет. 

Първата студия е посветена на  изключително актуалния проблем относно 

интегрираната отчетност, изискваща пълна финансова и нефинансова отчетност и 

прозрачност на предприятията. 

Втората студия разкрива надскачането на КСО на границите на компаниите и 

разпростирането и върху неправителствения сектор. КСО е интерпретирана като  

отговорност на организациите в широк обхват, а не само на предприятията в бизнес 

сектора, като стратегически мениджмънт с конкретна йерархия, организационна 

структура, стратегия и инструменти  за въздействие. 

Третата публикация е от участие в научна конференция и обект на изследване  са  

социалните стандарти. Фокусът е поставен върху ИСО 26000 като  нов и актуален 

инструмент за самооценка на организациите и техните социално отговорни 

инициативи. Посочени са сферите на мониторинг на стандарта , неговата обхватност, 

индикатори за самооценка. Изводът е , че стандартът обединява изискванията на други 

социални стандарти ИСО 9000, ИСО 14001 и др.  

Четвъртата студия е минимизиран вариант на дисертационния труд и изследва 

факторите за приобщаване на МСП към КСО.   

Запознаването с научните публикации дава основание да се разкрие голямата 

ангажираност на Марина Стефанова с изследването на проблемите на КСО в МСП . 

Обемът им е доказателство за последователност в подготовката на докторанта и 

способността и за самостоятелен анализ на сложни икономически процеси и явления.. 

5.    Критични бележки и препоръки 

Прави впечатление , че теоретичните концепции относно КСО в МСП са обособени 

в отделен параграф на първа глава. Тук  е отделено пространствено внимание на бизнес 

етиката, доброто управление, социалния капитал и общественото развитие. Не е 

отделено достатъчно внимание на социалното предприемачество, което е тясно 

свързано с МСП , а теоретичните постановки относно неговата значимост биха имали 

голямо значение за дълбочинния анализ в емпиричното изследване. Доброто 
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управление е по- тясно свързано с подотчетността и транспарентността на  големите 

компании, отколкото на МСП и неотменно  поставя дилемата – доброволност- 

задължителност на КСО. 

Във втора глава от данните на  неротираната и ротирана матрици с 29 , респективно 

19 променливи би било прагматично да се направи сравнителен анализ между двете 

извадки, за да се прецени дали редукцията от критерии ще окаже влияние върху 

измерването. и да се изведат  още по- обхватни заключения и изводи. 

 

 

5. Въпроси към дисертанта 

Към дисертанта с цел  да разкрие потенциала си могат да бъдат зададени  следните 

въпроси: 

1. КСО винаги е транзакционен разход за предприятията. Как българските МСП  

преодоляват  недостига на финансов ресурс и много от тях успяват да се 

проявяват като социално отговорни? 

2. Предложеният концептуален модел не елиминира ли въздействието на 

социалния капитал, отчитащ национална специфика, традиции, исторически 

въздействия? 

3. Оценката на съответствието / compliance / конкретно в областта на МСП 

какви мерки предвижда на макро равнище- държава и микро равнище – 

фирми, с цел създаване на благоприятстващи фактори- институционални, 

организационни и фирмени- за съотвествие спрямо европейското 

законодателство. 

4.       Каква е ролята на социалните стандарти като „ soft  ” механизъм на регулация 

и защо се бави широкото прилагане на ИСО 26000? 

 

6. Заключение и предложение. 

На база на постигнатите резултати при разработването на докторантската теза  на 

докторант Марина Димитрова Стефанова може да се обобщи, че  дисертационният труд 

адекватно отговаря на критериите и изискванията за присъждане на степен „доктор”, 

залегнали в Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, в Правилника за условията и реда на придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в СУ „ Св. Климент Охридски”, както и 
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във вътрешните правила на катедра „Стопанско управление” за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор”.   

Декларацията за съответствието  удостоверява с подпис на докторанта и 

ръководителя на катедрата  преизпълнение на  минимално изискуемия минимум по 

всички задължителни направления на активност- образователни критерии с 

определените  докторантски минимуми,  педагогически опит, участие в международни 

икономически форуми и публикации, свързани с дисертацията. 

Познавам г-жа Стефанова от нейни ярки участия в национални и международни 

форуми.  За нея действително важи определението „ социално отговорен гражданин”.  

При това тя на практика се проявява като лидер и с ентусиазъм се бори за провеждане 

на разнообразни социални каузи и  разработване на социално насочени проекти. Тя е 

експерт към Икономическия и социален съвет, Член на Български институт по 

стандартизация,  Член на работна група към МТСП по Стратегия за КСО, Член на 

Националната кръгла маса за КСО, утвърден експерт и участник в разнообразни  

проекти на национално и европейско равнище. 

 

Въз основа на положителното становище давам висока оценка на дисертационния 

труд на Марина Димитрова Стефанова „Фактори за внедряване на корпоративната 

социална отговорност в български малки и средни предприятия” с цел присъждане на 

образователна и научна степен „ доктор”. 

 

               

           

           София, 13.05.2016                                           Рецензент: 

                                                                                      ( доц. д-р Радостина Бакърджиева) 

 


