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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

От: проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”, научна специалност: 3.7. „Администрация и управление” 

 

На: дисертационния труд на Марина Димитрова Стефанова на тема: „Фактори за 

внедряване на корпоративната социална отговорност в български малки и средни 

предприятия” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна 

специалност 3.7. Администрация и управление 

 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представената дисертация се състои от Увод, две глави, Заключение, използвана 

литература и Приложения в обем от 211 страници, от които основен текст 183 

страници. Използвани са 213 литературни източника, сред които 80 заглавия на 

кирилица и останалите на латиница. Дисертацията включва 53 таблици, 7 фигури и 4 

приложения. Дисертационният труд е оформен съгласно техническите изисквания. 

Уводът съдържа необходимите компоненти като актуалност на темата, степен на 

разработеност, цел и задачи на дисертационния труд, обект и предмет на изследването, 

използвани методи, концептуален модел и хипотези.  

Дисертацията е посветена на актуален и важен за обществото проблем – как 

малките и средните предприятия (МСП) могат да интегрират идеите на корпоративната 

социална отговорност (КСО) в своят дейност. Доскоро се смяташе, че тези идеи са 

приложими само за големите корпорации. Основната цел на настоящата студия се 

състои в разкриване на факторите за възприемане на ценностите и практиките на КСО 

от малки и средни предприятия в България. Обектът на изследването са МСП в 

България, а предметът на изследването са факторите, практиките и крайните резултати 

от извършваните социално-отговорни дейности в тези предприятия.  

Реализирането на поставената цел е конкретизирано в решаването на пет 

изследователски задачи, сред които са: задълбочено проучване на основната 

литература по тези въпроси; провеждане на собствено емпирично изследване; 

обработка, анализ и интерпретация на получените данни посредством дескриптивен и 

факторен анализ; тестване на модел за комплексно влияние на извлечените фактори 

върху внедряването на КСО в МСП; основни изводи и препоръки за прилагането на 

конкретни стратегии за приобщаване на МСП към КСО. Така поставените задачи са 

определили и структурата на дисертацията. 

Защитаваната теза е, че върху приобщаването на малките и средни предприятия 

към КСО оказват влияние вътрешни и външни фактори, най-съществени от които са 

наличието на интерес, изискванията и партньорството от страна на най-важните 

заинтересовани страни, пречките и, съответно, стимулите за насърчаване на тези 

дейности. Тезата е заложена в тествания модел и е конкретизирана в седем хипотези. 

Изследването е в рамките на основните теории и концепции относно 

внедряването на КСО в МСП, докато емпиричната част включва дескриптивен, 

факторен и корелационен анализ и тестване на по-сложен структурен модел. 

Ограниченията на изследването  се състоят в изискването предприятията да са малки 

и средни; да са извършвали най-малко една социално отговорна  дейност в периода 

2012-2014 година. Използваните данни отразяват само мненията на собствениците и 

управителите в малките и средни предприятия, но не и на другите заинтересовани 

страни. 

 

2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 
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Първа глава разглежда основните теории и концепции за МСП и КСО. 

Направен е добър преглед на това как се развива понятието за КСО от 50-те години на 

миналия век досега, макар и да се използват различни термини. Синтезирано са 

представени основни икономически теории за отговорността, общественото 

благополучие и  споделените ценности, както и разбирането на КСО според техните 

ключови автори.  Специално за МСП важна роля имат и други концепции като тези за 

социалния капитал, социалния лиценз, доброто управление, бизнес етиката и др. 

Всички те се отнасят до различни страни на КСО и могат да бъдат приложени 

едновременно при анализа за успешното внедряване на КСО. Особено ценни са 

синтезираната Таблица 2 относно определенията на КСО в МСП (с. 33-34), факторите, 

които стимулират МСП да практикуват КСО  (Таблица 4, с.58-59), връзката между 

конкурентоспособност и КСО практики (Таблица 7, с. 66-69), иновациите в МСП и 

КСО (Таблица 8, с. 72), пречките пред КСО за МСП (Табл. 9, с. 77-78). Показани и са 

основни изследвания относно възприемането на КСО в български предприятия, въз 

основа на които са направени и съответни изводи. 
Задълбоченият анализ на литературата е позволил на дисертанта да изведе 

ключови вътрешни и външни фактори, които оказват влияние за възприемането на КСО 

от МСП. Най-съществените от тези фактори са: наличието на интерес и партньорство 

от страна на най-важните заинтересовани страни; внедрените системи за управление и 

патенти/търговски марки; въздействието, което КСО има върху представянето на 

фирмите; пречките и съответно стимулите за насърчаване на тези дейности. Тяхната 

тежест зависи от специфичния характер на МСП, които са силно хетерогенни. На тази 

основа авторът е съставил въпросник за емпиричното изследване (Приложение 2) и 

теоретичен модел (Приложение 3), въз основа на който е проведено емпирично 

изследване относно изведените фактори и тяхното влияние за възприемане на КСО 

практиките от МСП в България 

Втора глава включва резултати от собственото емпирично изследване на 

автора. То се основава на стандартизиран въпросник, попълнен от 309-ма собственици 

или управители на МСП в България. Анализът се предшества от характеристика на 

фирмите от извадката. На основата на разбирането на анкетираните за КСО се стига до 

извода, че в голяма степен те са запознати с тази концепция и ясно различават четирите 

основни акцента в нейното разбиране – законосъобразно и прозрачно управление; 

дарителство; стратегическо управление за минимизиране на негативния ефект от 

дейността и етично бизнес поведение (с. 122). По-голяма част от изследваните фирми 

се намират в стратегическия етап от прилагане на КСО, когато този подход се 

поддържа от мениджмънта. Дескриптивният анализ се базира на коефициентът на 

корелация на Пиърсън и разкрива взаимовръзките между някои ключови индивидуални 

променливи и новата сложна променлива относно КСО дейностите. Последната е 

формирана от средните стойности на съставящите я четири променливи за четири вида 

КСО дейности. Резултатите са изключително интересни и показват положителна връзка 

между КСО практиките на предприятията и техния размер; обема на пазара (от местен 

до глобален); промените в пазарния дял; наличие на системи за управление на 

качеството; системи за управление на околната среда; иновации; интерес на 

собствениците от социални и екологични дейности; сътрудничество с други компании 

за реализирането на социални или екологични инициативи; и сътрудничество с НПО в 

тази област. 

Авторът показва добро разбиране на техниките на факторния анализ. 

Приложен последователно към данните от емпиричното изследване, той има за 

резултат извеждането на шест фактора, оказващи влияние върху приемането на КСО от 

МСП. Тези фактори обясняват 66% от дисперсията на данните, а коефициент на 
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адекватност на Кайзер-Майер-Олкин има стойност над 0.7 при равнище на значимост 

0.000 (Таблица 34). 

Получените фактори са следните: (1) партньорство;  (2) интерес на важните за 

дружеството заинтересовани страни (собственици, служители, потребители, търговски 

партньори и банки или инвеститори); (3) изискванията на потребители, доставчици и 

служители; (4) наличие на системи за управление на качеството в изследваните 

компании такива като ISO 9000, ISO 14000 и/или OHSAS 18000; (5) възможни пречки 

като липса на подкрепа от собствениците, клиентите и/или липса на финансови 

средства; и (6) регулаторни стимули за насърчаване на КСО в МСП. Така изведените 

фактори намират подкрепа от основните теоретични и емпирични изследвания. 

Както посочва авторът, част от смятаните за ключови фактори за внедряване на 

КСО дейности в МСП не се обособяват в анализа. Такива са например КСО дейности за 

осигуряване на заетост, както и КСО  във връзка с предприемачеството, иновациите и 

икономическия растеж. Това се дължи на факта, че в изследваните случаи иновациите 

са обособени под формата на организационни подобрения, а не като самостоятелна 

изследователска и развойна дейност. 

Корелационният анализ разкрива важни връзки между КСО дейностите на 

предприятията и другите фактори. Показано е, че изпълнението на КСО дейности е 

положително свързано с внедрените системи за управление, интереса и изискванията на 

заинтересованите страни, както и партньорството за извършването на тези дейности в 

компанията. Освен това, конкурентоспособността на фирмите е също така положително 

свързана с партньорството, интереса и изискванията на заинтересованите страни, както 

и извършването на КСО дейности. За разлика от резултатите на други изследвания  

няма пряка връзка между КСО дейностите и регулаторните стимули, от една страна, и 

от друга – между КСО дейностите и пречките за тяхното извършване. 

Най-интересен, разбира се, е структурният модел, формиран от получените 

фактори в качеството им компоненти на модела (Фиг. 6, с. 163). За разлика от 

множествената регресия, path анализът e в състояние да разкрие директните 

зависимости между множество зависими променливи. Тествани са седем хипотези, 

сред които шест хипотези за положително влияние и една хипотеза за негативно 

влияние. Първоначалният модел се  основава на допускането, че шест фактора влияят 

пряко върху КСО дейностите, които от своя страна влияят директно върху 

конкурентоспособността на МСП. Този модел се оказва недостатъчно представителен 

за използваните данни, тъй като коефициентите за съответствие и адекватност не са 

много добри. Ревизираният модел, включващ допълнително две преки влияния на два 

от факторите върху конкурентоспособността, се оказва с доста по-добри 

характеристики. Този модел обяснява 21% от дисперсията на зависимата променлива 

„КСО дейности“ и 18% от дисперсията на зависимата променлива 

„Конкурентоспособност“. 

Резултатите показват шест фактори, които влияят директно върху КСО 

дейностите. Моделът потвърждава четири от заложените хипотези (Х2, Х3, Х5 и Х7), 

докато три от хипотезите не намират подкрепа (Х1, Х5 и Х6). Освен влиянието върху 

КСО дейностите, моделът разкрива и положителен значим ефект както на КСО 

дейностите, така и на още два фактора (изискванията на заинтересованите страни и 

партньорството) върху конкурентоспособността на МСП. 

Заключението представлява рекапитулация на извършената изследователска 

дейност от Марина Стефанова, съдържащо и насоки за бъдещо изследване по темата.  

Използвана е богата литература предимно на английски език, но са цитирани и основни 

автори на български език. 
 

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 
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Дисертационният труд съдържа следните научни и научно-приложни приноси:  

(1) На основата на задълбочен анализ на ключови теории и емпирични изследвания са 

изведени шест основни фактори, които оказват влияние върху КСО дейностите в МСП 

(налични системи за управление, интерес на заинтересованите страни към КСО, 

изисквания на заинтересованите страни за извършване на КСО дейности, пречки пред и 

регулаторни стимули за тяхното прилагане, както и партньорство при извършването 

им); (2) Разработен е собствен модел за анализ на факторите, влияещи върху 

внедряването на КСО в МСП; (3) Разкрити са ефектите от тези фактори както върху 

КСО дейностите, така и върху конкурентоспособността на МСП; (4) Доказано е, че 

КСО дейностите имат положително и значимо влияние върху конкурентоспособността; 

(5) Разкрито е, че върху конкурентоспособността на МСП пряко и значимо влияние 

оказват още изискванията на заинтересованите страни и партньорството за 

осъществяване на КСО дейности. 
 

4. Оценка на публикациите по дисертацията 

Основните компоненти на дисертационния труд са апробирани в четири 

публикации, сред които три статии и една студия, от които две на български и две на 

английски език.   
 

5. Оценка на автореферата 

Авторефератът е в обем от 42 страници, разкрива главните моменти от 

дисертационния труд в синтезиран вид и като такъв отговаря напълно на изискванията. 
 

6. Критични бележки, препоръки и въпроси 

Нямам някакви особени критични бележки, с изключение може би на такива 

досадни грешки като на с. 169, където авторът пише за статистическа значимост на три 

фактора при 95% доверителен интервал, които фактори по същество нямат такава 

значимост. По-интересно е кандидатът да отговори на въпроса доколко получените 

резултати и зависимости от модела могат да бъдат генерализирани предвид обема на 

извадката, а така също какви препоръки към собствениците на МСП биха могли да се 

дадат въз основа на тези резултати. 
 

7. Заключение 

Кандидатът е извършил значителна работа по анализ на литературата, 

провеждане на собствено емпирично изследване, обработка и анализ на данните 

посредством няколко статистически метода, обобщаване на резултатите и 

обосноваването на значими изводи. Проблемите са актуални и получените резултати 

добавят стойност към съществуващото знание в тази научна област. Демонстрирано е 

много добро познаване на теоретичните подходи и коректност при позоваването на 

използваните публикации. Количествените данни са обработени прецизно по три 

различни начина, които водят до сходни резултати. Тези резултати разкриват една 

реалистична картина относно състоянието на КСО в МСП в България през последните 

няколко години. Направените приноси са лично дело на автора. С този дисертационен 

труд кандидатът демонстрира качества на сериозен изследовател и отговорно 

отношение към научната дейност.  

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемото жури да присъди на 

Марина Димитрова Стефанова научно-образователната степен „доктор” по 

професионално направление 3.7 „Администрация и управление”.  

 

27.04.2016        проф. д.ик.н. Желю 

Владимиров 
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София        Стопански факултет на СУ 

        „Св. Климент Охридски“ 

 

 


