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ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД 

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Вяра Кюрова 

за дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен „доктор“ по 

научна специалност „Икономика и управление (индустрия)“, професионално 

направление 3.7. Администрация и управление, на тема: „Възможности за повишаване 

на конкурентоспособността във винопроизводството“, разработен от докторант в 

редовна форма на обучение 

Николай Валериев Логодашки 

Становището е изготвено съгласно заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ № 951/20.05.2022 г. 

 

І. Обща оценка на кандидата 
 

Николай Логодашки е докторант в редовна форма на обучение по научната 

специалност „Икономика и управление (индустрия)“ в катедра „Мениджмънт и 

маркетинг“ на Стопанския факултет при ЮЗУ “Н. Рилски”- Благоевград. От 

представения за оценка дисертационен труд и публикациите, свързани с него е видно, 

че докторантът притежава формирани изследователски качества и добра подготовка в 

изследваната от него предметна област. Също така има практически опит в областта на 

управлението и финансите.  

 

II. Обща характеристика на дисертационния труд  

Представеният за разглеждане дисертационен труд е посветен на актуален и 

значим за обществено- икономическата практика проблем. 

Дисертационният труд е в обем от 160 страници и включва 33 таблици, 25 

фигури и 7 графики. 9 страници са отделени за приложението към него, което е 

представено коректно.  

Разработката е правилно структурирана и балансирана - включва увод, три 

глави, заключение, списък на литературните източници и приложение. 
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Ползваните литературни източници са 95. Използваната литература е 

достатъчно разнообразна и коректно фокусирана към изследвания научен проблем, 

което за един млад изследовател е много положителна черта. Цитиранията са коректни, 

съгласно установените стандарти. Използвани са и резултати от проведено от автора 

собствено анкетно проучване. Богатият набор от литературни източници и друга 

информация е предпоставка за доброто разработване на проблема.  

Считам, че в този си обем тематиката на дисертационния труд добива 

завършеност, като са обхванати теоретичните, методологическите и приложните 

въпроси на проведеното от докторанта изследване. 

Правилно са определени обектът, предметът, основната научна теза и целта. За 

постигане на целта са изведени 5 изследователски задачи, които последователно са 

решени в изложението.  

Изследването е методически издържано. То е отграничено по време, място, 

методология и обхват. Използваните методи за изучаване на проблема са подходящи за 

конкретното изследване. Заглавието на дисертационният труд е ясно формулирано и е в 

тясна връзка с научната теза. 

Като цяло дисертационният труд се отличава с прецизност, логическа 

последователност, задълбоченост на изследването и стремеж да се разглеждат 

проблемите в комплекс, в тяхната взаимна връзка и зависимост.  

Уводът задълбочено и аргументирано разкрива актуалността на темата на 

дисертационния труд. 

В първа глава на дисертационния труд са представени основните теоретични 

постановки относно същността, основните характеристики и особености на 

конкуренцията и позиционирането на винопроизводственото предприятие. Логично в 

изложението се разглеждат обстойно и концепциите за конкурентоспособността, 

конкурентното предимство и конкурентоспособността на продукта на 

винопроизводственото предприятие. Специално внимание е отделено на конкурентните 

фактори и конкурентните стратегии на винопроизводственото предприятие. 

Втора глава е посветена на състоянието и характерните особености на 

винопроизводството в България. Особено важен аспект в разработката е изясняването 

на технологията на производство на вино и етапите на неговото развитие.  Правилно е 

обърнато специално внимание на класификацията и характеристики на виното. 

Специален параграф е посветен на изследване на нагласите на българските потребители 
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за консумиране на вино и влиянието на 18 COVID-19 пандемията върху тях. Направени 

са подробни и аргументирани изводи. 

В трета глава се доказва, че освен доброто познаване на теоретико-

методологичните въпроси на разработваната тема и свое критично отношение и 

позиция, докторантът може на практика да оцени конкурентоспособността на продукта 

на винопроизводственото предприятие. Тази глава има основно значение в 

дисертационното изследване. Тя се отличава със задълбочени анализи на качеството и 

цената на продукта като негови основни характеристики за постигане на 

конкурентоспособност. Обстойно се разглеждат методите за оценка на 

конкурентоспособността на продукта на винопроизводственото предприятие. Направен 

е сравнителен анализ за установяване на превъзходството в конкурентоспособността на 

продукта на едно винопроизводствено предприятие спрямо друго. Важно приносно 

значение имат разработеният модел за повишаване на конкурентоспособността на 

продукта на винопроизводственото предприятие чрез подобряване на технологията за 

производство. 

Направените в края на всяка от трите глави изводи представляват ясно изразено 

обобщение на представените становища и резултатите от проучванията, изразяват 

мнението на автора и акцентират върху някои въпроси с базов характер. 

В заключението на дисертационния труд е направено обобщение на резултатите 

от проведеното изследване, формулирани са основните изводи и са определени 

насоките за допълнителни и бъдещи изследвания на докторанта в разглежданата 

предметна област.  

 

ІІI. Оценка на научните и практически резултати и приноси на дисертационния 

труд 

 
Рецензираният дисертационен труд представлява самостоятелно научно-

практическо изследване, актуално и значимо за управленската теория и практика, с 

оригинални научни резултати, на основата на които са направени собствени анализи и 

обобщения. Дисертационният труд притежава безспорни научни достойнства.  

Докторантът е формулирал 5 приноса с теоретико-методологичен и научно-

приложен характер. Приносите се съдържат в дисертационния труд и ги приемам изцяло. 

Основните приноси са формулирани правилно и точно разкриват постигнатите научни и 

приложни резултати и са лично дело на докторанта. Те са особено значими в научно и 

приложно отношение. 
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Считам, че като важен теоретичен принос следва да се отбележи критичното 

изследване, систематизирането и обобщаването на теоретичните възгледи по отношение на 

конкуренцията и конкурентоспособността на продукта. 

Като значим принос може да се разглежда направения обстоен преглед на 

състоянието и характерните особености на винопроизводството в България.  

Съществено значение както от теоретична, така и от приложна гледна точка има 

допълването на научното познание относно методологията за оценка на 

конкурентоспособността на продукта на винопроизводственото предприятие. 

Съществен приносен характер с научно-приложно значение имат и: 

направените, на база резултатите от анкетното проучване, анализи и оценки; 

разработеният модел за повишаване на конкурентоспособността на продукта на 

винопроизводствено предприятие чрез подобряване на технологията за производство. 

 

ІV. Публикации, свързани с дисертационния труд 

Резултатите от разработваните в дисертационния труд проблеми са представени 

в 3 самостоятелни публикации, което е предпоставка за осигуряването на тяхната 

известност сред научната общност. Всички публикации са в научни списания, 

включени в Националния референтен списък на съвременните български научни 

издания с научно рецензиране. Броят на публикациите и участието на дисертанта в тях 

изпълняват националните минимални критерии за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“.  

 

V. Автореферат и справка за приносите 

Разработеният автореферат отговаря на изискванията и съответства точно на 

съдържанието на дисертационния труд. Справката за приносите отразява конкретните 

постигнати научни и приложни резултати. 

 

VI. Критични бележки и препоръки 

Могат да бъдат отправени някои бележки и препоръки, които не омаловажават 

достойнствата на изследването. Би могло да се направи по-ясно и категорично 

подчертаване на собственото мнение по разглежданите теоретични проблеми. 

Позволявам си по-скоро като препоръка за бъдещата работа на докторанта да предложа 

– в бъдещите си изследвания да разшири обхвата на количествените методи, които при 
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наличието на различни пакети от програмни продукти ще обогатят аналитичните 

резултати. 

 

VІI. Заключение 

В заключение считам, че представеният за защита дисертационен труд е 

сериозен изследователски труд, който заслужава висока оценка. Той съответства на 

изискванията за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Имайки 

предвид научните приноси, задълбочените изследвания, високото качество и научно-

приложната значимост на дисертационния труд изразявам своето положително 

становище и предлагам на почитаемото научно жури да вземе решение за 

присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма 

“Икономика и управление (индустрия)” към професионално направление 3.7. 

„Администрация и управление“ на Николай  Валериев Логодашки. 

 

 

08.06.2022 г.                                           Член на научното жури: 

Благоевград                                                     (доц. д-р В. Кюрова) 

 


