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І. Обща характеристика на труда на кандидата 

 

 Приемам за рецензиране дисертационния труд „Корпоративна 

култура и конкурентоспособност. Ролята на комуникациите в 

организацията за мотивация на персонала и постигане на корпоративна 

идентичност”, като считам, че от структурна и съдържателна гледна точка 

той отговаря на тематиката, критериите, изискванията и спецификата на 

научната специалност 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки (Журналистика – Връзки с обществеността) и за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор”. 

 Дисертационният труд отразява достатъчно задълбочените научни 

достижения на кандидата в областта на обществената комуникация и в 

частност в тази на корпоративните комуникации (според тезите на 

„корпоратизма”), обслужващи бизнес организации. В пълнота се развиват 

някои от идеите, заложени в представените от кандидата публикации, а 

именно – „Корпоративна култура и конкурентоспособност” /2010/, 

„Вътрешноорганизационните комуникации и значението им за 

служителите” /2010/, „Организационна и корпоративна идентичност и 

съвременните компании” и „Значение на мотивацията на персонала чрез 

вътрешноорганизационните комуникации за релацията корпоративна 

култура – конкурентоспособност в българските фирми” /2011/. 

 Структурата, съдържанието и обемът /285 стр./ на дисертационния 

труд са подчинени на логиката на поставените цел и задачи, като тяхното 

разработване е изчерпателно и убедително. Избраните от кандидата 

подходи и методи на изследване са дали възможността за вникване и 

анализ в пълнота на проблематиката, свързана с корпоративната култура и 

приложните корпоративни комуникации. В този смисъл ще отбележа, че е 

очевидна компетентната консултация на научния ръководител проф. 

Здравко Райков. 

 В дисертационния труд ясно и точно е дефинирана проблемната 

област на корпоративните комуникации, като изрично се отчита, че става 

въпрос за използваната комуникационна методика, система и 

инструментариум, обслужващи бизнес организациите. 

 Предложената за рецензия дисертация притежава достатъчна 

актуалност и значимост, по отношение на изискванията за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор”. Като акценти в това отношение 

могат да бъдат посочени разработените тематични линии, а именно –  

влиянията на корпоративната култура върху степента на ефективност и 

конкурентоспособност на бизнес организациите, релацията „крпоративна 

култура – организационна култура”, функционалността на корпративната 

култура, релацията „корпоративна култура – лидерство” и влиянието на 

корпоративната култура върху състоянието на ефективното фирмено 

управление. 



 Ползваната литература от кандидата е от автори, които са безспорни 

авторитети в своите проблемни, научни области и в този смисъл считам, че 

посочената библиография напълно съответства на характера и 

спецификата на дисертационния труд. 

Представеният от кандидата Автореферат отговаря на изискванията. 

 

  

ІІ. Обща характеристика и оценка на резултатите и приносите в 

дисертационния труд 

 

 Цялостната разработка се отличава с очевиден интегритет на 

многостранните проблеми, свързани с променящата се обществена и в 

частност бизнес среда, в условията на глобализиращия се свят. В този 

смисъл, при изследването на проблемните области, е отчетен фактът на 

интензивно преструктуриране на бизнес организациите и в частност на 

корпорациите, като е поставен въпросът за необходимата адаптивност 

спрямо свободното движение на идеи, хора и капитали, съвместяването на 

ценности и интереси, и установяването на устойчиви културологични 

норми. 

 

1. Научни области и проблеми, по които кандидатът е работил 

 

Научно-изследователската и научно-приложната дейност на кандидата 

напълно покриват научните полета, обобщени и заложени още в 

тематичното заглавие на дисертационния труд. По-важните от тях са: 

Моделирането и типизирането на корпоративната култура и свързаното с 

това системно изграждане на нормите и принципите при ефективната 

конкурентоспособност на бизнес организациите (Първа глава); Прилагане 

на принципа на интегриране на външните и вътрешните комуникации на 

бизнес организацията, и свързаната с това функционалност на 

корпоративните комуникации под знака на т.нар. „организационни 

комуникации”. Като тук ще отбележа един особено важен момент, а 

именно постигане на достатъчна степен на мотивацията на мениджмънта и 

персонала. (Втора глава); Анализ и синтез на резултатите от прилагането 

на нормите и принципите на корпоративната култура върху формирането 

на поведенчески модели, отнасящи се до корпоративната идентичност, 

принадлежност и съпричастност. Тук с особена научно-приложна стойност 

е разработената теза за влиянието на вътрешните комуникации върху 

оптималната степен на мотивация за мениджмънта и персонала. Това ясно 

и конкретно е свързано с необходимостта от създаването и 

осъществяването на комуникационни политики, включително по 

отношение на корпоративиния имидж. (Трета глава); Анализ на моментни 

състояния на комуникационните политики на видове бизнес организации  



и свързаните с тях управленски структури, налагане на корпоративната 

принадлежност и постигане на корпоративните цели. (Четвърта глава); 

Обобщение на постигнатите резултати от изследването на проблемните 

линии в дисертационния труд, както и анализ върху проведени тематични 

анкети. Тук следва да се отбележи, че кандидатът демонстрира умения на 

убеден изследовател и защитник на тезата, че единствено по пътя на 

ефективните комуникации е възможно постигане на дълготрайни и 

устойчиви резултати при развитието на бизнес организациите. (Пета 

глава). 

 

2. Характеристики на научно-теоритичната и научно-приложната 

стойност на дисертационния труд 

 

 Кандидатът, без да го прави формално, си задава един важен въпрос, 

а именно – защо, до каква степен и по какъв начин натрупаното знание и 

опит в областта на обществената комуникация, и в частност при 

корпоративните комуникации, могат да допринесат за успеха на бизнес 

организацията, като това да не влиза в конфликт с обществения интерес.  

Така, може да се каже, че в дисертационния труд логично и с достатъчно 

висока научна стойност е защитен заложеният от кандидата предмет на 

изследването, отнасящ се до обвързаността между корпоративната култура 

и комуникационните практики на бизнес организаците, пряко свързани с 

мениджмънта и мотивацията на персонала. 

Ще отбележа няколко момента в дисертационния труд, които считам, 

че са в подкрепа на претенцията за придобиване на образователната и 

научна степен „дктор” по научна специалност 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с 

обществеността).  

На първо място, това е добре разработеният въпрос за функциите на 

корпоративните комуникации. На основата на изследване на научните 

разработки на безспорни авторитети в областта на обществената 

комуникация /Гудмън,М. , Груниг, Дж., Райков,З., Риел,В./, синтезирано са 

представени възможностите на методиката и инструментариума на 

корпоративните комуникации, обслужващи бизнес организациите, по 

отношение постигането на ефективност в рамките на комуникационния 

процес. Тук ще отбележа и усвоения от кандидата терминологичен апарат, 

което говори за задълбочени познания в проблемната област. Като 

положителен момент отчитам и съсредоточеното изследване на 

спецификата на т.нар. „организационни комуникации” (с.54). 

На второ място, ми се струва, че е необходимо да се посочи 

направеният анализ върху различните теоритичните модели, представящи 

гледните точки в науката за комуникацията по отношение на 

корпоративната идентичност, корпоративната принадлежност, имидж, 



корпоративната ценностна система и корпоративната знаково-символна 

система. Тук, подчертавам, че не просто е направен анализ на тези 

теоритични постановки, но са намерени доказателства в подкрепа на целта 

на дисертацията, а именно – разкриване значението на корпоративната 

култура за повишаването конкурентоспособността на бизнес 

организациите. (с. 100-108) 

На трето място ще поставя задълбочено разработения въпрос за 

стратегическия тип мислене по отношение на устойчивото управление в 

областта на бизнеса. В случая става дума за необходимостта от прилагане 

на конкретни комуникационни политики по отношение изграждането и 

поддържането на корпоративния имидж, връзката между вътрешните и 

външните комуникации, йерархичното подреждане на корпоративните 

ценности и не на последно място – култивирането на отделните 

поведенчески модели, разбирани като елементи от корпоративния 

поведенчески модел. (с.170 - 176) 

И не на последно място ще посоча разгледания проблем за 

спецификата на корпоративната култура и най-вече – направените от 

кандидата изводи по отношение на връзките и влиянията между 

корпоративната култура и конкурентоспособността; корпоративната 

култура и постигнатите икономически резултати на бизнес организациите; 

корпоративната клтура и мотивацията на персонала; корпоративната 

култура и корпоративната идентичност. (с.250-257) 

Като се има предвид посоченото, както и цялостта на изследването, 

може да се каже, че кандидатът е успял да постигне поставената в 

дисертационния труд цел. Необходимо е да се подчертае, че в подкрепа на 

това са и поместените приложения. 

 

3. Основни научни и научно-приложни приноси 

 

Анализът на дисертационния труд сочи, че в лицето на кандидата се 

вижда един изследовател с широк диапазон на своите научни търсения, 

което се потвърждава и от избрания интердисциплинарен изследователски 

подход. В този смисъл, убедено приемам и потвърждавам стойността на 

посочените научни и научно-приложни приноси, а именно: Разкриването 

на взаимовръзката между корпоративните идентичност, идентификация, 

имидж, репутация, организационни модели и комуникационни практики, 

основаващи се на корпоративната култура; Систематизираните изводи по 

отношение на връзката и влиянието между корпоративната култура, и 

конкурентоспособността на бизнес организацията; Осъщественият синтез 

по отношение на концепцията за организационната идентичност; Анализът 

върху променящите се нагласи при българските мениджъри, отнасящи се 

до необходимостта от прилагане на комункационни политики и свързаната 

с тях корпоративна култура; Анализът и установените доказателства за 



градивно функциониращата система вътрешните комуникации по 

отношение на ефективна мотивация за персонала на бизнес организациите 

и съвсем не на края – Разкритите възможности на т.нар. „организационни 

комуникации” по отношение изграждането и налагането на 

корпоративната идентичност и идентификация. 

Като имам предвид казаното, то считам, че в дисертационния труд са 

намерени доказателства в подкрепа на трите заложени хипотези, отнасящи 

се до поставянето на бизнес дейността върху културологична основа, 

създаването на условия за устойчивост на вътрешните комуникации на 

бизнес организацията и налагането на аналитичен подход спрямо 

влиянията на корпоративния имидж върху естественото възприемане на 

необходимостта от корпоративна идентичност. 

Посоченото по-горе е в подкрепа на мнението ми, че приносите на 

дисертационния труд са доказано авторски. Наред с това, тези приноси 

имат безспорна приложимост в областта на комуникационната практика, 

което прави труда безспорно стойностен. 

 

ІІІ. Критични бележки  

 

Очевидна е амбицията на кандидата да разшири и да задълбочи 

изследователските търсения в областта на обществената комуникация, 

което аз отчитам като положителен момент, още повече, че тепърва се 

установяват параметрите на науката за обществената комуникация. В този 

смисъл е обяснимо и това, че преди всичко  са ползвани постановките на 

автори, които разглеждат комуникациите преди всичко от гледна точка на 

структурализма и по-малко обръщат внимание на феноменологията на 

обществената комуникация. Мисля, че това е и основната причина за 

допуснатите някои не до край изяснени моменти, дефениции и постановки. 

На първо място ще посоча, че в дисертационния труд се използва 

терминът „корпоративни комуникации”, без да се отчита, че актуалният 

смисъл на това понятие се базира на тезите и принципите на политическата 

доктрина „корпоративност”. В този смисъл, следва още по-ясно /вече 

посочих, че кандидатът добросъвестно подчертава, че винаги и във всеки 

случай в труда си говори за комуникациите на бизнес организациите/ да се 

отбележи, че всъщност под „корпоративни комуникации”, в контекста на 

дисертацията, следва да се разбира еманципираният корпоративен PR на 

базата на методиката и инстументариума на т.нар. „интегрирани 

комуникации”.   

На второ място, бих посочил, че е необходимо да се разработи по-

обстойно въпросът за влиянието на резултатите от взаимодействието 

корпортивна култура – мотивация на персонала на бизнес организацията 

върху степента на доброволното приемане на корпоративната йерархия. 

Тук, естествено следва да се има предвид формирането и устойчивостта на 



връзките и отношенията, характерни преди всичко за вътрешния свят на 

организацията. 

На трето място, ще отбележа неизяснения въпрос с 

комуникационните канали. Както е известно, комуникационните канали е 

възможно да съществуват при наличие на информационна среда и 

съответни условия, необходими за безпрепятствено протичане на 

организираните и управлявани информационни масиви, като 

материализацията на самите канали е чрез техните постоянни две 

плоскости – културологично-психологическата и технологично-

техническата. В този смисъл, дадените от кандидата определения за 

комуникационен канал /с.137/ не могат да се приемат като достатъчно 

научно обосновани. В случая, по-скоро става въпрос за специфични видове 

комуникационно-информационни конструкции, даващи възможност за 

материализиране на вътрешната комуникация на бизнес организацията, 

както и за регламентирането на комуникационните отношения според 

йерархичната структура на организацията. В тази посока кандидатът 

следва на направи съответните корекции. 

Разбира се, посочените тук бележки и критики в никакъв случай не 

намаляват научното и научно-приложното значение на дисертационния 

труд. Напротив, те са направени единствено в посока на неговото 

обогатяване и повишаване на научната му и научно-приложна стойност. И 

в този смисъл, ще си позволя една препоръка. Считам, че след една 

редакция, включително и по отношение на структурата на дисертационния 

труд, той би се превърнал в едно стойностно учебно помагало. 

 

ІV. Заключение 

 

Като имам предвид посочените тук научни и научно-приложни 

достойнства на дисертационния труд на кандидата, както и направените 

приноси в областта на обществената комуникация и информационните 

науки, убедено предлагам на уважаемото жури да присъди на Яница 

Петкова Димитрова образователна и научна степен „доктор” по научна 

специалност 3.5. Обществени комникации и информационни науки 

(Журналистика – Връзки с обществеността). 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

(Проф. д-р Николай Палашев) 

  

   


