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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

I. НАСТОЯЩАТА РЕЦЕНЗИЯ  Е НАПИСАНА: 

от проф. д.ик.н. Йордан Петров Коев,  

член на научното жури, научна специалност 05.02.20 „Социално управление”;  

въз основа на Заповед на Ректора на СУ Климент Охридски № РД 38-29.01.2015 

г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ) и  Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ),  

след решение на научното жури  от 12.02.2015 г.   

върху докторат на тема:  „КОРПОРАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОФТУЕРНИ ФИРМИ“ 

на Рая Николова Каназирева,  редовен докторант  в катедра „Стопанско 

управление”, СУ „Климент Охридски“ София  

 

II. КРАТКИ ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА 

Докторантката Рая Николова Каназирева,  е завършила специалност „Стопанско 

управление“, бакалавър – в Американския у-т в Бл и магистър в СУ „Св. Климент 

Охридски“, София.   

Започва работа като финансов анализатор в АК „Станчов, синове и  Ко през 2001 г.; 

продуктов мениджър за Балкански полуостров в „Интернет секюрити нови пазари“ (2003-

2004); през 2004 г. започва работа като „Мениджър продажби и маркетинг“ във Vision 

Asset Management в Аман, Йордания; старши мениджър маркетинг на бизнес продукти 

във Виваком и старши мениджър в стратегически проекти през ( 2005 г.); ръководител 

отдел „Маркетинт“ в ПроКредит Банк; управител на Фондация „Колекция българско 

изкуство“ (2014 г.). 

Кратката биографична справка показва, че докторантката е един изграден и със 

значителен опит специалист в областта на мениджмънта и маркетинга, както в 

национален, така и в международен план. 
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Получила е допълнителна квалификация в Knox College, Illinois, САЩ през 1995-97 

г., първо ниво на CFI за сертифициран финансов анализатор и сертифицирани курсове по 

лидерство, комуникации, мотивация  и пр. в БТК Груп.. 

Владее английски (равнище С) и немски (равнище В). Има  преподавателски стаж, 

като хоноруван преподавател през 2012-214 г. 

 

III.  ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ДОКУМЕНТИ ЗА 

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА 

В процедурата са предоставени следните материали и документи: 

1. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД   „КОРПОРАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОФТУЕРРНИ ФИРМИ“  в обем от 178 страници, 

структуриран чрез: въведение (1-16 стр.), основен текст - три глави (17-151стр.), заключение 

(152-157 стр.), списък на използваната литература (160-178 стр.) и приложения (38 стр.). 

Основният текст съдържа 38 таблици, 19 фигури и 6 приложения. Списъкът на използваните 

литературни източници се състои от 315 заглавия, от които 11 на български и 304 на 

английски език. 

2. АВТОРЕФЕРАТ върху докторския труд с обем от 57 стандартни страници. Същият 

отразява коректно и в достатъчна степен структурата, логиката, съдържанието, оценките 

и изводите от проведеното изследване. 

3. ПУБЛИКАЦИИ, които включват: 

Статии 

1) Каназирева, Р. Корпоративно предприемачество. Предприемаческа интензивност. 
Статията е приета за печат в том 13 на Годишник на СУ, Стопански факултет, 
ISBSN 1311-8420.  

2) Каназирева, Р. 2013. Корпоративно предприемачество: от „класически“ 
определения към стратегически контекст. В „Докторантска академия по стопански 
и управленски науки – сборник с докторантски трудове“, част I, София, 
Аакадемично издателство „Св. Климент Охридски“, ISBSN 987-954-9399-19-6. 
 

3) Давидкив, Ц., Д. Йорданова, Р. Каназирева, З. Андонова. 2014. Обучение по 
предприемачество във висшите училища (дидактически аспекти), XII 
Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг“ 14, Сборник 
научни доклади, том II: 1239-1247  
 

4. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ 
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Прегледът на представените материали показва, че същите отговорят на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ) и Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ). 

 

IV. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ ВЪРХУ  

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на проблема 

Представеният за рецензиране труд е посветен върху особено съществен проблем, 

както за практика, така и за теория на мениджмънта – необходимостта от работещи 

инструменти за преструктуриране на IT бизнеса чрез намиране на устойчиви 

конкурентни предимства и възможности за иновации в съвременната организация.  

2. Формулиране на заглавието  

Дефинираното заглавие „КОРПОРАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОФТУЕРРНИ ФИРМИ“ отразява достатъчно 

прецизно в съдържателно и структурно отношение изложеното в дисертационния труд.  

3. Методика, логика, обхват  и структура на изследването 

Изследването е структурирано по следния начин: теоретична част, емпирично 

изследване, интерпретация на резултатите и предложение към практиката и 

заинтересованите страни.  

Структурата и формата на едно научно изследване се определят от неговата логика. 

Тя е производна от няколко важни предпоставки: (1) избрания подход на изследване (2) 

от целите и инструментите за анализ (3) достъпността до предмета на изследването и (4) 

интелектуалния потенциал на изследователя.   

Използваната логика от докторантката на фиг. 2.1. стр. 89 е вярна, защото е 

причинно-следствена.  

Въпреки, че приложените ограничения не са изведени в специален текст на 

Въведението, то те присъстват в целия текст. 

4. Съдържание: постижения, критични бележки и въпроси 

Глава първа „Изследване на научната литература в областта на КР” (стр. 17-

86) има въвеждащ характер и дава възможност да бъдат оценени изходните позиции, 

актуалността на изследвания проблем, основанията за дефинирането на 
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изследователските хипотези, границите и теоретичните дискусии върху понятийния 

апарат. Те са описани по общоприетия начин за подобно изследване и са коректно 

дефинирани. Същите се основават не само върху англоезичната литература, (което дава 

много по-широк поглед върху проблема), но и върху част от българската теоретична 

мисъл в тази област.  

От обширния теоретичен анализ са изведени основните опорни точки на 

изследването, а именно: 

(1) Докторантката  прави разграничение и изследва връзката между две основни 

концепции - за предприемачеството и корпоративното предприемачество. 

(2) Извършва критичен анализ  на концепциите за корпоративното 

предприемачество като  систематизира и представя добавената стойност на всяка една от тях; 

(3)  Анализира връзката между корпоративното предприемачество и иновациите; 

(4)  Изведена е изследователска позиция относно стратегическия подход към 

корпоративното предприемачество. 

(5)  Извършен е систематичен анализ на моделите на корпоративно 

предприемачество, като е разкрит основният принос и потенциалните слабости на всеки един 

от тях. 

Извършеният анализ в глава първа дава достатъчно аргументи за оценката на 

работата на докторантката като задълбочена, широкообхватна и добросъвестна. 

 

Глава втора „Методология на изследването“ (стр. 87 - 121)” има ключово 

значение за изследването, защото от качеството на информационните източници 

(литературни, бази данни и емпирично изследване), инструментариума, който се 

използва за провеждане на изследването  и оценката на динамиката на развитие на обекта 

на изследване, зависят в решаваща степен и крайните резултати. 

Основните методични въпроси като: информационно осигуряване, логика на 

изследването (модел на връзките в изследването) и инструменти на емпиричния анализ – 

въпроси, извадка, генерална съвкупност, коефициенти, индекси, които намират място в тази 

глава, са дефинирани изключително добросъвестно и коректно.  

Представеният анализ (1) разкрива предпоставките за надеждността на 

изследването, ролята на пилотното изследване, обосноваването на хипотезите и 
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инструментите за статистическа им проверка, (2) показва зрелостта и равнището на 

технически умения у докторантката за боравене с аналитичния инструментариум. 

 

Те са представени по подходящ начин, илюстрирани са добре и дават представа за 

равнището на инструменталната подготовка на изследването, която може да бъде оценена 

като много добра..  

 

Глава трета (стр. 122-151) „Анализ на резултатите и проверка на хипотезите“ 

има ключова роля в изследването. Тя включва две основни задачи: 1) да разкрие  

социално-демографския профил на респондентите; 2) извърши проверка на хипотезите 

на изследването.  

Извършената проверка на изследователските хипотези в параграф 2 от трета глава 

и извършения допълнителен анализ за хипотезите, които не се потвърждават (стр.130-

135),  дават възможност да се оцени дълбочината на извършеният анализ и аналитичните 

способности на докторантката. Анализът и последващия синтез са изложени на много 

добър език, с научен стил, присъщ на опитен изследовател. За това в много голяма степен 

помага и отличната графична илюстрация на получените резултати. 

  

5. Стил и език на изложението  

Използваният език от докторантката е специализиран (управленски), и е коректен  

от научна гледна точка.  

6. Информационно осигуряване на изследването 

Извършеното в ретроспективен план изследване показва висока степен на 

информираност, основаваща се върху повече от 316 литературни източници (от които 11 

на български автори),  цитирани повече от 70 пъти.  

Извършеното от докторантката емпирично изследване дава богата информационна 

база за валидизация на работните хипотези на докторския труд. В процеса на работа са 

използвани престижни международни и национални изследвания и бази данни. 

Резултатите от изследването са представени коректно в 38 таблици, 19 фигури и 6 

приложения. Данните в тях са разбираеми и достъпни.  

7. Научна добросъвестност  
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Докторантката притежава и показва в изследването достатъчна научна 

добросъвестност, което е видно от начина по който са цитирани и указани всички чужди 

мисли, идеи и данни.  

8. Научен потенциал на изследването или възможности за по-нататъшна работа 

Извършеното от докторантката изследване, анализ и препоръки към практиката 

могат да бъдат предмет на по-нататъшна изследователска работа, както от докторантката, 

така и от други изследователи и мениджъри от заинтересованите фирми, както и 

държавните институции.  

9. Обобщение на оценките върху извършеното изследване 

Въз основа на извършения прочит, критичен анализ и гореизложените констатации 

мога да изведа следното общо заключение: 

а. Представеният докторат има актуална цел, добре формулиран управленски 

проблем и добре систематизирани научни задачи, работни хипотези  и емпирично 

изследване; 

б. Докторантката познава достатъчно добре специалната литература,  стопанската 

практика по проблема и е открила, дефинирала  и изследвала значим и недостатъчно 

изяснен научен проблем; 

в. Докторантката притежава умението да: анализира и систематизира критично 

чуждите тези;  провежда самостоятелно изследване;  апробира работните хипотези  въз 

основа на извършения анализ; трансформира резултатите от изследването в конкретни 

препоръки към заинтересованите страни; 

г. Представеният докторат е един задълбочен анализ на състоянието на 

предприемаческата активност на българските софтуерни фирми.  

 

V. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИТЕ ПРИНОСИ 
 

Изведените от докторантката приноси могат да бъдат определени като опит за 

допълване и доразвиване на теорията и практиката на управлението на стопанските 

субекти. Те се свеждат до: 

1) допълване на концепцията „предприемачество – иновации – вътрешно 
предприемачество – корпоративно предприемачество“ чрез опит за предефиниране на 
корпоративното предприемачество в стратегически контекст; 



 7

2) разработване,  прилагане и доказване на приложен методически инструментариум  - 
„модел за одит на корпоративното предприемачество“ за изследване на корпоративната 
практика в един от най-добре развиващите се браншове на българския бизнес;  

3) доказване на връзката между предприемаческата интензивност и факторите на КП, 
илюстриран чрез двуфакторен линеен модел;   

4) разработване и прилагане на емпиричен модел за одит на корпоративното 
предприемачество, създаващ възможност за сравнителни изследвания, както с други 
браншове, така и със сродни браншове в други страни; 

5) предлагане на препоръки, както от методичен, така  и от практико-приложен характер, 
свързани със засилване конкурентоспособността на българския софтуерен бранш. 
 

VI.  ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ 

Приложените към материалите за защита 2 статии и 1 доклад отразяват в достатъчна 

степен извършеното от докторантката в изследването, както  и постигнатите научно-

приложни резултати.  

 

VII.  КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

1) В последните 10 години в българската специализирана литература присъстват 

значителен брой изследвания върху корпоративното предприемачество и  

иновативната култура, които не са отразени в изследването; 

2) липсва обобщение на ограниченията, съпровождащи изследването, което 

затруднява прочита и „накъсва“ логиката на изследването; 

3) отсъствието на основна изследователска теза (съдържаща работните хипотези) не 

позволява ясното открояване на цялостната картина на изследвания проблем  

    

VIII.  ВЪПРОСИ КЪМ ДИСЕРТАНТА 

Въпроси: 

1) Каква „основна изследователска теза“ бихте формулирали за своето изследване? 

 

IX. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Рецензираният докторат на тема:  „Корпоративно предприемачество. изследване 

на българските софтуерни фирми“ е един задълбочен анализ на състоянието на 

българския IT сектор на икономиката. 
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 Той е цялостно, самостоятелно изследване, което има завършен вид. Отговаря 

на общоприетите научни критерии на академичната общност в управленската 

наука, както и на изискванията на ЗРАСРБ. Изведените критични бележки не 

ощетяват постиженията на докторантката. 

 

Въз основа на гореизложеното, изразявам публично положителното си мнение 

“ЗА” и предлагам на УВАЖАЕМИТЕ ЧЛЕНОВЕ на НАУЧНОТО ЖУРИ да 

присъдят на докторантката Рая Николова Каназирева образователната и научна 

степен „ДОКТОР” с шифър: 05.02.20 Социално управление. 

 

10.03.2015     Подпис: .............................. 

Варна 

 


