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               І.         Кратки биографични данни за кандидата  

             Докторант Яница Петрова Димитрова е родена на 24.05.1974г. Завършва 

магистърска програма по „Културология” в СУ „Св. Климент Охридски” /1997г./, 

магистърска програма по „Стопанско управление” във ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” /2003г./ и магистърска програма „Връзки с обществеността” в СУ „Св. 

Климент Охридски” /2008г./.  

            Последователно работи в различни институции на позицията „програмен 

координатор”, „секретар на факултет”, специалист „търговска и рекламна дейност”, 

експерт „връзки с обществеността”. Владее отлично английски и руски език. 

            От 02.2007г. е докторант в редовна форма на обучение във Факултета по 

журналистика и масови комуникации при  СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

II. Описание на представените материали 

1. Дисертационен труд на тема „Корпоративна култура и конкурентоспо- 

собност. Ролята на комуникациите в организацията за мотивация на персонала и 

постигане на корпоративна идентичност” е в общ обем от 302 стр. компютърно набран 

текст, разпределени в: увод – 11 стр, пет глави – 255 стр., списък на ползваната 

литература – 16 стр. В него се съдържат общо 431 заглавия /печатни и електронни 

издания/, от които 35 заглавия на кирилица, 364 на латиница и  32 WEB-страници. 

Представени са 8 приложения /общо 20 стр./, съществена част от които са типологии на 

корпоративната култура, примери за профил на организационната култура, модели на 

организационна и корпоративна идентичност, описание на различни изследователски 

методи за измерване на организационната идентичност, анкетна карта за въпросите от 

„Национално изследване сред бизнеса – септември, 2010г.”, въпросник за провеждане 

от автора на дълбочинно интервю във връзка с изследване на случаи.  

2. Автореферат  на същата тема в обем на 33 страници. Той възпроизвежда  

структурата на съдържанието и изследователските резултати на работата. В него е 

приложена справка за основните приноси, съдържащи се в докторския труд. 

3. Публикации свързани с дисертацията – 1 студия в реномирано  

специализирано издание с редколегия и 3 научни статии. 

            Считаме, че прецизно оформените материали напълно удовлетворяват 

целите на оценяването на кандидата и изискванията за формирането на 

обективно становище относно присъждането на образователната и научна 

степен „доктор”. 

 

III. Оценка на формата и съдържанието на дисертационния труд 

            Дисертационният труд на Яница Димитрова е разработен от позицията на 

докторант в редовна форма на обучение в катедра „Комуникация и връзки с 

обществеността” при Факултета по журналистика и масова комуникация към 
Софийски университет „Св. Климент Охридски”.  

            Становището ми е, че формулираната тема без съмнение е актуална, 

дисертабилна и значима за развитието на съвременния бизнес, тъй като: 

            Първо, в съвременната икономика, основана на знанието и иновациите все 

повече нараства фундаменталната значимост на човешките ресурси за 

капитализацията, стабилността и растежа на бизнеса, на корпоративната култура и 

комуникациите за повишаването на  неговата пазарна конкурентоспособност. 

            Второ, със смяната на парадигмите през последните години изключително 

нараства динамиката на системните структурни, институционални и регулаторни 
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промени в корпоративната икономика като възможност за бързо и без загуба на 

ефективност приспособяване към променящата се външна среда. 

            Трето, при условията на глобализация на пазара корено се променят 

икономическите и организационните връзки, взаимодействия и взаимоотношения му 

икономическите субекти /вкл. и при работа в мрежа/, изискващи нов подход и 

нагласи на корпоративния мениджмънт към ролята на вътрешните комуникации в 

организацията за мотивацията на персонала и постигането на адекватна 

корпоративна идентичност. 

            По своя характер докторският труд е теоретико-приложно съчинение, а 

по съдържание –аналитично изложение на еволюцията в концепцията за 

въздействието на корпоративната култура върху качеството на корпоративното 

управление и конкурентоспособността, на вътрешните и външните 

комуникации върху мотивацията на човешките ресурси и корпоративната 

идентичност. Още повече, че в съвременната българска литература няма цялостно и 

завършено комплексно изследване на тези връзки и взаимодействия, с изключение на 

отделни тематични анализи, изследвания и оценки в българските и чуждестранните 

бизнес организации. Все още в някои от тях липсва и официална корпоративна 

политика с конкретна визия, програми, политики и инструменти за въздействие 

върху тяхното ефективно проявление на микро ниво, в контекста на икономическата 

стабилност и растежа.    

            От тази позиция, на база задълбочения анализ на съдържанието могат да се 

направят следните обобщаващи изводи: 

            Първо, като цяло докторският труд е разработен на необходимото научно 

равнище, в адекватен научно-познавателен стил и език. Общата логика на 

изложението е съобразена с формулираните цели и хипотези на изследването, 

възпроизвеждайки класическата схема на структуриране и представяне на 

аналитичните резултати. 

            Второ, обхватно и с подходящ научно-методологически подходи и 

инструментариум са изследвани основните актуални и значими проблеми на 

въздействието на корпоративната култура и корпоративните комуникации върху 

мотивацията на персонала, формирането на корпоративната идентичност и 

подобряване на конкурентното представяне на компанията.. 

            Трето, направени са много съществени за теорията и бизнес практиката 

обобщения, като всяка от главите /и по-специално пета глава/ завършва с конкретно 

обосновани изводи от теоретичните и емпиричните анализи и оценки. 

            Четвърто, ясно са очертани собствените позиции на докторанта по 

дискусионните проблеми и са разкрити важни насоки за подобряване качеството на 

корпоративния мениджмънт чрез по-доброто използване на невидимите /intangible 

value/ ценности на ниво организация. 

            Пето, от приложената библиографска справка се установява информираност 

и познаване на литературните източници в проучваната област, вкл. на добрите 

практики в областта на корпоративната култура и повишаване значението на 

комуникациите за постигане на корпоративна идентичност.  

            Шесто, научно-изследователските постижения на автора са публично 

огласени чрез депозираните публикации по докторския труд.  

            Без претенции за изчерпателност, основните положителни страни могат да 

систематизират в следните няколко направления: 

1. Във увода /с. 1-11/ са ясно маркирани актуалността и разработеността на  
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темата, фокуса на изследването,  неговият обект, предмет, цел, научни задачи, 

ограничителна рамка, изследователски подходи и методи, работни понятия, 

информационни източници и др.  

2. В първа глава /с. 12-48/, имаща подчертано научно-методологически  

характер, по обективен начин се очертават теоретичните основи на концепцията за 

корпоративната култура /характеристики, функции, основни модели и парадигми/ и 

нейните връзки с корпоративното управление, в контекста на хармонизацията на 

ценностите на организацията с тези на нейните човешки ресурси, както и релацията 

„корпоративна култура-пазарна конкурентоспособност” на компанията. 

3. На базата на разностранните характеристики /функции, структура, нива,  

модели, канали/ на организационните и управленските комуникации, във втора глава 

/с. 49-126/, явяваща се основна за дисертационния труд, се обосновава определящото 

им значение за повишаване мотивацията на човешките ресурси и постигането на 

необходимата за бизнес развитието организационна идентичност. Предлага се 

използването на интегрирания комуникационен подход при общуването със 

стейкхолдърите с цел поддържането на по-висок корпоративен имидж и позитивна 

репутация на компанията в обкръжаващата я динамична среда. Компетентното 

управление, базирано на комуникациите, на организационната и корпоративната 

идентичност, на корпоративния имидж и репутация в рамките на организационната 

култура се извежда като реална гаранция за по-висока конурнтоспособност, растеж и 

развитие на компанията; 

4. В трета глава /с. 127-183/ детайлно са изложени резултатите от анкетно   

проучване на нагласите  и отношението на българския бизнес към значението на 

корпоративната култура за повишаване на пазарната конкурентоспособност, на 

комуникациите за по-висока мотивация на персонала, на организационната 

идентичност и корпоративното управление за поддържане на позитивния 

корпоративен имидж в публичното пространство. На основата на получените 

резултати и степента на потвърждаване на трите формулирани хипотези се 

разработват профили на „силната” и „слабата”  компания, по отношение прилаганите 

политики и практики по поддържането на корпоративния имидж и позитивната 

репутация в контекста на организационната идентичност; 

5. В четвърта глава /184-249/ се анализират резултатите от изследването на  

четири компании от сферата на промишлеността, машиностроенето, на банковото 

дело и образованието, с презумцията за наличието на изградена, работеща система на 

организационни комуникации. Целта е оценяването на различията в прилаганата 

корпоративна култура, потвърждаващи по категоричен начин пряката им връзка с 

корпоративното управление, организационните комуникации, формиращи 

организационната и корпоративната идентичност, вкл. и идентификацията на 

човешките ресурси с компанията, в която работят, възприемани като невидими 

ценности и основополагащи фактори на нейните конкурентни предимства на пазара. 

6. В пета глава /с.250-268/ синтезирано се представят заключителните изводи  

и обобщения от теоретичните анализи на визираните концепции и емпиричните 

оценки на резултатите, получени от авторовите анкетни проучвания и изследване на 

случаи /case study/. Информацията се отнася както за тенденциите в решаването на 

тематичния кръг от проблеми в световен мащаб, така и в българската бизнес 

практика.  

            Констатацията ни от предварителната най-обща оценка е, че представеният 

дисертационен труд като формулировка на проблемите, като обем, предмет, цел, 

задачи, методология, обхват, задълбоченост на изследването и постигнати резултати 
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в конкретната тематична област напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ за 

придобиването на степента „доктор”. 

 

IV. Основни научни постижения на докторанта  
            В докторския труд се съзират стойностни научно-теоретични и практико-

приложни приносни моменти, които на микро ниво биха допринесли за повишаване 

на корпоративната култура, подобряване качеството на корпоративното управление и 

на корпоративната идентичност, а в крайна сметка до постигането  на по-добри 

количествени и качествени показатели в развитието на компаниите. Претендираните 

приноси са на-пълно защитими и се отнасят до: 

            Първо, обосноваването на взаимната връзка между организационната 

идентичност, корпоративната идентичност, идентификацията, корпоративния имидж 

(вътрешен и външен), репутацията и стейкхолдърите на организацията (вътрешни и 

външни). Всички те са обхванати от организационните комуникации и 

комуникационните практики на мениджмънта в рамките на корпоративната култура. 

В случая, корпоративната култура се явява теоретичен, комплексен модел, който   

обосновава хипотезата, че когато горепосочените конструкти се  управляват 

фективно, то те допринасят за повишаване конкурентоспособността на компанията.  

            Второ, систематизирано представените в табличен вид ключови  емпирични 

изследвания на положителната релация  между корпоративната култура и пазарната 

конкурентоспособност на компанията. 

            Трето, последователно изложените в таблична форма  основни аспекти на 

концепциите на организационната и корпоративната идентичност с цел улесняване на 

паралелното им изследване. Визираната систематизация разкрива с по-голяма 

обективност характера на организационната идентичност и на цялостния конструкт на 

идентичността. 

            Четвърто, доказаната реалистичност на твърдението, че по-голяма част от 

представителите на мениджмънта на българските фирми осъзнават и възприемат в 

своята управленска дейност позитивната връзка между корпоративната култура и 

конкурентоспособността на компанията. 

            Пето, потвърдената авторова теза, че добре функциониращата система за 

реализация на вътрешно организационната комуникация има съществено значение за 

мотивацията на персонала в българските фирми. 

            Шесто, обоснованите подходи за постигане на организационна идентичност и на 

идентификация с организацията посредством организационните комуникации в 

българските компании. Изведените предпочитания на българския бизнес при 

използването на различните видове организационни комуникации, вкл. и услугите на  

професионални ПР специалисти в страната. 

V. Критични бележки, въпроси и препоръки  

            В представения дисертационен труд не съм констатирал съществени слабости и 

неточности, които да повлияят негативно на безусловно положителната ми 

заключителна оценка. За в бъдеще препоръчвам едно по-активно представяне с 

научна продукция в български реферирани и международно-индексирани научни 

издания, което би способствало за още по-убедително утвърждаване на докторанта като 

изследовател. В това отношение докторант Димитрова тепърва ще проявява своя 

потенциал и възможности.  

     

VI. Относно изпълнението на изискванията на ЗРАСРБ при оценката   



 

 6 

                              на докторския труд 

            Научните и наукометричните изисквания на ЗРАСРБ, приложени към оценката 

на докторския труд показват следното: 

            1. Докторантът се ползва с правата на образователната и квалификационна 

степен „магистър”.  

            2. Дисертацията третира актуален и обществено значим проблем, чийто 

резултати могат да се използват от изпълнителната власт, корпоративния мениджмънт, 

от браншовите организации на бизнеса, от специализираните ПР агенции и др. 

            3. Докторската работа съдържа конкретно формулирана цел, задачи, обект, 

предмет, ограничителни условия, последващи изводи и обобщения в изследването. Те 

са изпълнени с коректното използване на теоретични анализи, доказателствен 

емпиричен материал, анкетни проучвания и адресирани препоръки към 

заинтерисованите компании. 

            4. Дисертационният труд е разработен на адекватно научно-приложно равнище. 

Водещата концепция, съждения, методически инструментариум, таблици и 

изследователски резултати са дело на кандидата за „доктор”. 

            5. Кандидатът притежава необходимите познания по специалността, основните 

литературни и законодателни източници в тематичното изследователско поле, проявява 

аналитичност и умения да осмисля емпирична информация, да дефинира злободневни 

проблеми в областта на корпоративната култура, комуникациите и организационната 

идентичност. 

            6. В дисертацията се съдържат конкретни научни резултати и емпирични 

доказателства за приложението на съществуваща методология и методически решения 

за анализ, диагностика и оценки в научната област и тематичното направление.  

            З а к л ю ч е н и е 

            Като имам предвид актуалността и значимостта на извършеното научно 

изследване и направените конкретни предложения към корпоративната 

управленска практика и визираните приносни моменти, предлагам на 

почитаемите членове на Научното жури, на основание Глава втора, чл. 6 от 

ЗРАСРБ да подкрепят присъждането на образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност 3.5. „Обществени комуникации и 

информационни науки /журналистика, връзки с  обществеността/” на  Яница 

Петкова Димитрова.  

 

 

                                                                    Член на научното жури: 

                                                                                     Проф. д-р ик.н. Нено Павлов 

София, 16.01.2012 г.                                                          

 

 

 

 

 

 


