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СТАНОВИЩЕ 
 

от доцент, д-р Камелия Вунова – Нарлева 

Висше Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” Варна - 

        член на Научно жури за придобиване на научна степен „доктор” 

                в професионалното направление 3.7 

                         „Администрация и управление” 

(Социално управление) 

 

Автор на дисертационния труд: докторант Рая Николова Каназирева  

Тема на дисертационния труд: „Корпоративно предпиремачество. Изследване на 
български софтуерни фирми”  

Научен ръководител: професор, д. с. н. Цветан Първанов Давидков 

Настоящето становище е изготвено въз основа на Заповед на Ректора на СУ 
„Св. Климент Охридски” № 38-69/29. 01. 2015 г. и в съответствие със Закона за 
развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 
неговото приложение (ППЗРАСРБ) и Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”. 

   

1. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Дисертационното изследвате на докторант Рая Николова Каназирева на тема: 
„Корпоративно предпиремачество. Изследване на български софтуерни фирми”, е задълбочен 
в теоретичен, методичен и емпиричен аспект, дисертационен труд с доказани резултати и 
приноси. Приложеният интегративен подход към многоаспектната предприемаческа същност, 
доближават автора към работещ модел за насърчаване и за развитие на корпоративното 
предприемачество в Р. България. 

 

В структурно отношение, дисертационният труд е разработен в съответствие с 
разпоредбите на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ. Състои се от увод, изложение в три глави, заключение, 
богат набор от литературни източници и приложения за нагледна представа на методичните и 
на емпиричните изследвания. Представеният автореферат от докторант Рая Николова 
Каназирева отразява коректно съдържанието, резултатите и приносите на дисертационния труд. 
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В дисертационния труд, както и в публикациите на кандидата за придобиване на 
образователна и научна степен „доктор” са откроени авторската позиция; налице е 
обоснованост на проучвания предмет; демонстрирано е сериозно познание относно обекта на 
изследване; доказани са емпиричните резултати и въз основа на това, са откроени  приносите на 
изследователя, в областите, по които работи. Те (приносите) се базират на значими теоретични 
и емпирични анализи в сферите на предприемачеството, корпоративното предприемачество, 
стратегическото предприемачество, както и на тяхнато интегрирано проучване, посредством 
съврменни научни методи. 

 

2. Анализ и оценка на съдържанието на дисертационния труд 

 
В уводната част на разработката, докторант Рая Каназирева представя актуалността на 

темата, нейната научна значимост, степента на изследване на анализирания предмет, целите, 
задачите, основните допускания и методите на дисертационното проучване. Много добро 
впечатление прави изведената от автора „логика на изследването”, която в последствие е 
доразвита и усъвършенствана в теоретичен и емпиричен план, като процес на изследване на 
литературни източници (стр. 18) и логика на процеса на емпиричното изследване (стр. 88). Тази 
„здрава” логическа основа е предпоставка за правилно дефинираните цели и задачи на 
дисертационния труд, в теоретичен, методичен и емпиричен аспект.  

 
С цел усъвършенстване на тази част на разработката, би било полезно при изследването 

на актуалността на темата, редом с успешните световни примери, да се посочат и някои 
обективни предпоставки за формирането и за развитието на корпоративното предприемачество 
- следствие на социални, демографски, културни, глобални промени - резултат на капитализма 
и неговия крайъгълен камък, предприемчивостта. Важно е също така, да бъдат изведени и 
ограничения на цялостното дисертационно изследване, с цел по-голяма конкретност, 
обективност и целенасоченост. Необходимо е и теоретичната рамка относно състоянието на 
научния проблем да бъде доразвита (стр. 11), като се представят съвременни анализи за 
същността на корпоративното предприемачество от последното десетилетие на новия век. 

 
Първа глава на дисертационния труд е посветена на изследване на научната 

литература в областта на корпоративното предприемачество. В дълбочина са изведени и 
анализирани, иновативни за българската научна теория, релации на предприемачаството и 
неговия корпоративен аспект, както и на корпоративното предприемачество и неговото 
стратегическо измерение. Проучването на втората релация, именно, би могло да бъде 
определено и като теоретично постижение на докторант Каназирева, доколкото разбирането на 
интересуващото ни явление като системен, устойчив, стратегически процес, би могло да 
постави на „дневен ред” темата за ролята на корпоративния бизнес за развитие на 
икономическата и обществена среда в нашата страна, както и в по-глобален контекст. 
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В част първа на дисертационния труд, са систематизирани от автора и полезни модели 
на корпоративнто предприемачество и неговите многообразни проектции в реалността. 
Изведените и анализираните теоретични конструкции и интегрирането им в единна логическа 
схема на анализа съдържат сериозен приносен характер. В по-конкретен план, изучаването на 
моделите обогатява дефинитивното разбиране на понятието „корпоративно 
предприемачество”, разширява неговите граници от значения, разкрива „непознатите” му 
елементи, роли и измерения.  

 
За усъвършенстване на първа глава на дисертационния труд бих препоръчала да се 

открои културната концепция на предприемачеството и нейното проявление в корпоративния 
свят, където утвърдени български изследователи, като професор Йордан Коев, професор 
Михаил Минков, професор Цветан Давидков и др., имат значими научни постижения и 
приноси. Редом с това, е полезно да се посочат и актуални теми на едни от най-съвремените 
предприемачески направления, като социалното предприемачесто например, което 
направление, е особено важно за формирането и за развитието на корпоративната концепция, 
въобще. Със следващ приносен ефект за докторантката би било проучването в по-голяма 
дълбочина на близки, но и далечни категории в областта на корпоративното предприемачество, 
като например: „вътрешно предприемачество”, „предприемачески мениджмънт” и „устойчиво 
предприемачество”. 

 

Във втора глава докторант Рая Каназирева поставя акцент върху методичните основи 
на изследване на предприемаческата активност на организациите. В тази част на разработката 
подробно е анализиран модела на проучването – основополагащ при извеждането на 
основните допускания (хипотези) на труда. Процесите на формиране на извадката и на 
установяване на критериите на изследването, са научно обосновани и подробно описани; 
обектът на изследване (софтуерната индустрия), е задълбочено проучен. Всичко това дава 
основание за провеждане на емпиричното  изследване - научна новост - на българската 
корпоративна практика. 

 

С цел усъвършенстване на методичните основи на труда, бих препоръчала извеждане, 
изследване и анализ на фактори, „отговорни” за адаптирането и за приложението на модела в 
българската икономическа и социална среда. Безспорно, тези фактори имат социално, 
културно, икономическо и пр. измерение, биват исторически обусловени, в резултат на това – 
трудни за измерване, анализ и оценка. Въпреки затрудненията в този план, тяхното проучване 
би позволило по-точно дефиниране на някои понятия в разработката, като например 
„предприемаческа интензивност”, извършването на международни сравнения по темата, 
както и усъвършенстването на процеса на приложение на резултатите от изследването в 
българските организации.  
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Трета глава представя емпиричните изследвания на автора. Съществен принос в 
дисертационният труд, както и на редица публикации на докторант Каназирева, е 
заслуженото внимание върху фактори, определящи съдържанието на предприемаческата 
активност в корпорациите: трудов опит, ниво на респондените в организационната 
йерархия, подкрепа от страна на мениджмънта, система на възнаграждения, стимули и 
награди и др. -  фактори, умело вплетени в извеждането и проучването на основинте хипотези 
на труда. Добро впечатление прави стремежът на изследователя да задава последващи 
въпроси и да търси отговори, при условие, че дадена хипотеза (хипотеза първа) е отхвърлена, 
поради липса на научна обоснованост. Това е доказателство за сериозното отношение на 
автора към научните анализи и техните проекции в бъдещето. 

 

Изследването на корпоративното предприемачество в теоретичен, методичен и 
емпиричен план, доказват в голяма степен, че целите и задачите на дисертационния труд са 
изпълнени. Изведените теоретични и приложни резултати, както и установените научни 
приноси, биха могли да послужат като фундамент, въз основа на който да бъдат извършени 
последващи изследвания. Последното е особено необходимо, поради променящите се 
фактори и условия на средата, влияещи върху формирането, растежа и развитието на 
предприемачеството и предприемаческите инициативи в нашата страна. 

 

В обобщение, систематизираният теоретичен обзор на литературни източници, 
логическата обоснованост на изложението, отношението на изследователя към емпиричните 
анализи и изводи на дисертационния труд, дават основание да се твърди, че посочените 
приноси са лично дело на кандидата. В обобщен вид, те представляват теоретични обобщения 
и практикоприложни решения на важни за обществото ни проблеми, свързани с ролята на 
предприемачеството в икономическия и социален живот. 

 

3. Препоръки за бъдещи научни изследвания 

 

Бъдещите изследвания на автора, биха могли да бъдат съобразени и 
усъвършенствани със следните препоръки от теоретичен и приложен характер: 

 От значение за развитието на теорията и практиката по темата, е да се да надгради 
знанието за предприемаческата активност като антипод на йерархичното, 
традиционното управление. По този начин, ще се конкретизират негативни практики 
и бариери, стопиращи предприемаческата активност на хората и на организаците. 

 От съществена важност за бъдещите изследвания на автора, е да се формира, въз 
освнова на натрупаното знание и опит, изследователски модел, които да бъде 
съобразен с винаги конкретните особености на предпиремачеството и корпоративтото 
предприемачество в регионален и, или национален план. 
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 Изследванията на предприемаческата активност на докторант Рая Каназирева биха 
могли да бъдат приложени в други секторни области и отрасли, доколкото 
предприемачеството е неразривно свързано със съвременните икономически и 
социални приоритети на страната ни и на Европейския съюз. 

 

4. Заключение 

 

Като отчитам изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ), 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, научните и 
практикоприложни приноси на кандидата, предлагам на уважаемото Научно жури 
да гласува „ЗА” придобиване на научна степен „доктор” от докторант Рая Николова 
Каназирева в професионалното направление 3.7 „Администрация и управление” 
(Социално управление). 

 

25. 03. 2015                                      Член на Научното жури: 

Варна                                               Доцент, д-р Камелия Вунова - Нарлева 
                                                          ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” Варна 

 
 
 
 
 


