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Рецензията е написана от проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков, член на 

научното жури, въз основа на Заповед на Ректора на Софийския 

университет „Свети Климент Охридски“ № РД 38-29.01.2015 г.  

 

Представеният дисертационен труд е резултат от дългогошините усилия на 

г-жа Рая Николова Каназирева  - редовен докторант към катедра 

„Стопанско управление“ през периода 01.02.2005 - 01.08.2008 г. През 

следващите години тя продължава да работи по темата и сега успешно 

финализира този труд. Г-жа Рая Н. Каназирева е изпълнила всички 

изисквания на преминатата докторантска програма. 

 

В днешни дни корпоративното предприемачество е тема с незаглъхваща 

актуалност. Приемането на тезата на Питър Дракър, че новаторството и 

предприемачеството са „целенасочени задачи, които могат да се 

организират“, че те са „част от ръководната дейност“1, мотивира 

                                                             
1 Дракър, П. (1992) Новаторство и предприемачество: практика и принципи. С., Изд. „Христо Ботев“, с. 
3. (преводач М. Велков). 
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организациите с история (като правило вече преминали предприемаческия 

си период на установяване и утвърждаване) целенасочено да създават 

условия за насърчаване на предприемаческата активност на хората и 

екипите. 

 

Дисертационният труд е с общ обем 178 стр. (без приложенията)  

Структуриран е, както следва: Увод (с. 1-16); Глава І – Изследване на 

научната литература в областта на КП (с. 17-86); Глава ІІ – Методология на 

изследването (с. 87-121); Глава ІІІ – Анализ на резултатите и проверка на 

хипотезите (с. 122-151); Заключение (с. 152-159); списък на използваната 

литература (с. 160-178); Приложения, както следва: Приложение 1А – 

Превод и обратен превод на въпросник за измерване на предприемаческата 

интензивност и климата за корпоративно предприемачество в 

организацията (с. 1-14);  Приложение 1Б – Разлики във въпросите между 

пилотното и същинското изследване в раздел А: информация за 

организацията и демографски профил на респондентите (с. 1-2); 

Приложение 1В – Въпросник за пилотно изследване (с. 1-21); Приложение 

1Г – Въпросник за същинското изследване (с. 1-22); Приложение 2 – 

Профил на фирмите, участвали в същинското изследване (с. 1-4); 

Приложение 3 – Резултати от обработката на данните в SPSS (с. 1-11).  

 

Цялостната ми оценка за дисертационния труд е положителна. Смятам, че 

поставените цели са постигнати по защитим начин. Налице са постижения 

и приноси, които дават основание работата да бъде защитена в официална 

процедура. По-конкретно: 

 

В Увода са обосновани актуалността и значимостта на темата; маркирано е 

състоянието на разработване на проблема. Дефинирани са целта, задачите, 

предметът и обектът на изследването (с. 12 и сл.); дадена е първоначална 
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заявка за хипотезите и методологията на дисертационното дирене. „Целта 

на настоящето изследване е да се установят нивата на предприемаческа 

интензивност и вътрешно-организационния климат за корпоративно 

предприемачество сред установени български фирми от софтуерната 

индустрия, както и връзката между факторите на организационния климат 

за КП и предприемаческата интензивност“ (с. 12) За да постигне тази цел 

авторката дефинира задачи на три равнища: а) теоретично - проучване на 

изследвания върху КП; б) методично – избор на подходящ модел и 

инструментариум за проучване; в) емпирично – проверка на хипотези чрез 

анализ на емпирични резултати. 

 

Оценката ми за глава І – Изследване на научната литература в областта 

на КП е положителна. В нея (с. 17-86) се структурира значителен обем от 

информационни източници, посветени на корпоративното 

предприемачество (КП). Основните бленди, през които Р. Каназирева  

„чете литературата“ са: отношението предприемачество – корпоративно 

предприемачество; различните възгледи за КП (в опит да се изведе 

синтезирано работно понятие); връзката КП – иновации; търсене на  

стратегически координати на ориентацията към КП; критичен преглед на 

модели за КП (с цел да се избере / използва подходящ модел в 

дисертационното изследване). Последователността на посочените 

„бленди“ изгражда логиката на реализирания критичен обзор. 

Последователно се разглеждат научни течения и дефиниции за 

предприемачеството; неговата икономическа роля; предприемаческия 

процес. Сравняването на предприемачеството с КП е преходът към 

самостоятелното изследване на КП. Направен е сериозен преглед на 

различни възгледи за КП (с. 38-47) и връзката му с иновациите (с. 48-51). В 

контекста на стратегическия подход към КП са приведени примери за 

практическо интегриране на КП в корпоративни практики (с. 54 и сл.). 
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Несъмнена ценност е обзорът върху десет модела за КП (с. 56 и сл.). Въз 

основа на тяхното обобщаване (с. 82 и сл.), авторката използва следното 

работно определение за КП:  „КП е сбора от стратегическите усилия на 

фирмата за иновации, проактивно организационно обновяване и рискови 

начинания като всички елементи са важни и неразделни части от 

концепцията за КП.“ 

 

Оценката ми за глава ІІ Методология на изследването  е положителна. 

Тази глава (с. 87-121) е посветена на логиката на научното дирене. 

Авторката обосновава избора на работен модел на КП – на Айрланд, 

Куратко и Морис – и съпътстващ изследователски инструмент. Моделът се 

основава върху 6 (шест) групи критерии (при изграждане на стратегия за 

КП), както следва: предприемаческа интензивност, посока на развитие, 

иновационно позициониране, иновативност по сфери на дейност във 

фирмата; видове иновация; предприемаческа инициатива (с. 90 и сл.) При 

все че стимулите за вътрешно предприемачество могат да се коренят във 

външната среда, тяхното действие се опосредства от вътрешни фактори – 

структура, контрол, системи за УЧР, култура. Това мотивира авторите да 

изследват вътрешни характеристики на организацията. Съпътстващият 

изследователски инструмент има „история“ и това прави използването му 

приемливо. Първата стъпка при използването му е посветена на измерване 

на предприемаческата интензивност; чрез втората се диагностицира 

вътрешната среда / климата за КП; третата стъпка е да се формира 

споделено разбиране за процесите, които осигуряват успешно прилагане на 

стратегия за КП. Полезна за разбиране на връзката между модела и 

изследователския инструмент е фиг. 2.2 (с. 96) Тази схема е основен 

ориентир за по-нататъшното проследяване и оценка на дисертационното 

изследване.  
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По-нататък авторката изявява, както следва: вид и извадка на изследването 

(с. 100 и сл.); използване на изследователския инструмент (с. 103 и сл.); 

теренна работа и резултати; валидност и надеждност на изследователския 

инструмент; (по принцип) - изчисляване  и интерпретиране на резултатите 

(109 и сл.).  

 

Подобаващо внимание е отделено на проверяваните хипотези  (с. 111 и 

сл.), обединени в 4 групи. Като цяло е налице коректно представяне на: 

основна хипотеза / конкретизиране ; обосноваване; начин на проверка.  

Оценката ми за глава ІІІ – Анализ на резултатите и проверка на 

хипотезите (с. 122-151) – е положителна. Като следва заявената методика 

за проверка на хипотезите, Р. Каназирева, въз основа на получените 

резултати, показва логиката на тяхното (на хипотезите) потвърждаване / 

отхвърляне (с. 127 и сл.).  

 

В заключението (с. 152-159) в структуриран формат са обобщени 

резултатите от дисертационното дирене.  

Списъкът на използваните информационни източници включва общо 314 

източника (от тях: 9 – на български; 300 – на английски; 5 – интернет 

страници). Това е изключително богат набор от информационни източници 

– те са използвани коректно. Авторката показва развито умение да работи 

самостоятелно с източници на научна информация – да издирва, класира, 

анализира, обобщава, интерпретира и пр.  

Като научен ръководител, който познава развитието на дисертационното 

изследване и различните фази на неговото обсъждане отбелязвам, че в хода 

на работата авторката отрази множество съществени критични бележки и 

препоръки.  
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Оценка на научните приноси. Авторската справка за научните приноси 

(автореферат, с. 56-57) дава вярна представа за характера на постигнатите 

резултати с приносен характер. Характерът на приносите може да се 

определи така: а) систематизиране / обобщаване на научна информация 

като предпоставка за изграждане на адекватна методология за изследване 

на КП; б) адаптиране и проверка на модел / инструмент за изследване на 

КП в български социо-културни условия; в) набиране на солиден масив от 

първична емпирична информация за оценка на корпоративното 

предприемачество в конкретен бранш; обогатяване на научното знание в 

сферата на КП въз основа на установяване на нови данни / факти за фирми 

от ИТ индустрията; г) приноси с практико-приложна значимост – полезно 

знание за мениджърите от ИТ индустрията в подкрепа на усилията им за 

изграждане на стратегии за КП. Всеки от приносите може да бъде оценен и 

като етапен резултат, въз основа на който да се продуцира последващо 

научно дирене. Ценно е това познание да се трансферира / използва за 

нуждите на обучението по предприемачество, а така също в 

консултантските практики. 

 

Приносите са резултат от личните усилия на авторката 

 

Авторефератът отразява по адекватен начин цялостния текст на 

дисертационното изследване.  

 

Публикациите, свързани с темата на дисертацията, представят съществени 

части от постигнатите резултати. Те са достатъчни, за да се отговори на 

формалните минимални изисквания за публикационна активност. 

 

Критични бележки. Дискусия. Препоръки. Доколкото значителна част от 

вече отправените критични бележки и препоръки в хода на развитие на 
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текста са взети предвид и са отразени, нямам по същество критични 

бележки.  

 

Препоръки.  

 Въз основа на дисертационното изследване авторката притежава 

ноу-хау, което ѝ дава възможност да стане част от изследователски 

мрежи, ползващи общ (еднотипен) подход при изследване на 

корпоративното предприемачество. Въпрос на лична инициатива е 

тази възможност да се превърне в реалност и получените данни да 

влязат в международен обмен. 

 Като изследовател (вече) с опит, Рая Каназирева следва да насочи 

усилията си към създаване на текстове за международно признати 

(„разпознаваеми“) научни издания.  

 

Лични впечатления. Познавам Рая Каназирева като студентка в 

Магистърските програми на СтФ. След това работих с нея като докторант. 

Същевременно работихме в екип в процеса на преподаване по 

предприемачество и други дисциплини. Определям е като човек със 

задълбочени научни познания; широка култура и информираност. Точна. 

Коректна. Надеждна. Креативна. Човек, на когото може да се разчита. За 

мен винаги е удоволствие да работя с нея. 
 

Заключение. Като имам предвид изброеното, а именно: 

 

 Г-жа Рая Каназирева е изпълнила всички изисквания на 

докторантската програма (в качеството си на редовен докторант към 

катедра „Стопанско управление“); 

 Тя е създала оригинален труд, чрез който ясно демонстрира 

способност за самостоятелно научно дирене; 
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 Налице са безспорни резултати с приносен характер; 

 Трудът е реализиран в съответствие с високи професионални 

стандарти 

 

убедено ще гласувам на г-жа Рая Каназирева да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор“ по научното направление 3.7 

Администрация и управление (научна специалност „Социално 

управление“).  

 

 

София, 26 март 2014 

 

        

Рецензент: 

 

(проф. д.с.н. Цветан Давидков) 


