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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Миглена Ангелова, УНСС, катедра „Управление” 

(професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна 

специалност „Социално управление”) 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното 

жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 

2763/16.12.2022 на Ректора на ЮЗУ. 

 

Автор на дисертационния труд: Юлия Атанасова Неделчева 

Тема на дисертационния труд: Тема: „Възможности за повишаване 

на конкурентоспособността на 

фармацевтичните предприятия“ 

 

I. Информация за дисертанта 

Докторант Юлия Атанасова Неделчева е зачислена през м. декември 

2018 г. като задочен докторант при Стопански факултет на ЮЗУ за срок от 

четири години по научна специалност “Икономика и управление” 

(Индустрия). Кандидатът притежава ОКС Бакалавър със специалност 

„Обществено здраве и здравен мениджмънт” от Медицинския университет 

– София, както и две магистратури – първата е получена от 

Международното висше бизнес училище в София по „Счетоводство и 

одитинг”, а втората е от СУ „Климент Охридски” по специалност 

„Стопанско управление (Стратегически мениджмънт)”. Към момента 

дисертантът е главен експерт в Изпълнителната агенция по лекарства към 

министъра на здравеопазването, като целият й професионален опит е 

свързан с фармацевтични компании, което е предпоставка за 

задълбочеността на резултатите от изготвения дисертационен труд.  

 



II. Обща характеристика на представения дисертационен труд  

Разработеният дисертационен труд е в общ обем от 254 страници, като 

в структурно отношение е разделен на увод, три глави, заключение, 

използвана литература и приложения. Реферативната справка обхваща 252 

цитирани източника, като голяма част от тях са на английски език. В 

основния текст на разработката са включени общо 31 графики, 13 таблици 

и 16 фигури. 

Дисертантът е избрал изключително актуална тема, предвид Ковид-19, 

а и пост-Ковид-19 ситуацията, която допълнително допринесе и дори може 

да се разглежда като катализатор за развитие на фармацевтичната 

индустрия в глобален, а и национален аспект. Основна цел на изследването 

е добре формулирана - да се оцени конкурентоспособността на 

фармацевтичните предприятия и да се идентифицират възможностите за 

нейното повишаване в контекста на състоянието и развитието на 

фармацевтичните производители в България. 

Докторантът подходящо е дефинирал обекта и предмета на 

дисертационния труд, а именно: обектът на изследване е 

конкурентоспособността на водещи фармацевтични производители в 

България, а предметът са възможностите за повишаване на 

конкурентоспособността на фармацевтичните производители в България. 

 

III. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Дисертационният труд е цялостен, логически последователен и ясно 

структуриран научен продукт. В него се ясно се открояват методите за 

оценка на конкурентоспособността на предприятията, опериращи във 

фармацевтичния сектор. В тази връзка считам, че в него се съдържат 

претендираните приноси, като за мен те са научно-приложни и приложни 

и се отнасят до принос при обогатяване на съществуващи знания за 

повишаване на конкурентоспособността на фармацевтичните предприятия.  

 

IV. Оценка на публикациите по дисертацията 

Дисертантът представя общо 5 публикации, в три от които е съавтор с 

научния си ръководител. Публикувани са в значими научни списания в 

България. Публикациите са на английски език, което дава възможност за 

по-голяма видимост и запознаване на чуждестранни изследователи с 

научните резултати на автора. Всички публикации представят различни 

аспекти от дисертационния труд. Удовлетворени са изцяло 

наукометричните изисквания по отношение на публикационната дейност 

на дисертанта.  



 

V. Оценка на автореферата 

Авторефератът изцяло съответства в структурно и съдържателно 

отношение на рецензираната от мен дисертация. Спазени са изискванията 

по оформление и са включени всички необходими атрибути. Посредством 

запознаване с автореферата може да се придобие еднозначна представа за 

дисертационния труд и за неговите достойнства. 

 

VI. Критични бележки и препоръки 

Нямам съществени критични бележки към дисертационния труд. Той 

отговаря напълно в съдържателно и стилистично отношение на 

изискванията за придобиване на ОНС „доктор”. Силно впечатление прави  

много добрата връзка между научно-приложни постижения и 

възможността за използването им в практиката, като в тази връзка ще 

препоръчам на докторантката в бъдещи свои изследвания да се насочи към 

решаване на предизвикателства пред конкурентоспособността на 

конкретни фармацевтични предприятия в България. 

 

VII. Заключение 

Предложеният дисертационен труд от докторант Юлия Атанасова 

Неделчева на тема „Възможности за повишаване на 

конкурентоспособността на фармацевтичните предприятия“ изцяло е в 

съответствие с изискванията за придобиване на образователната и 

научната степен “Доктор” на ЗРАСРБ, Правилника за неговото 

приложение. Дисертационният труд е цялостна логически завършена и 

структурирана разработка с оригинални, актуални и значими научно-

приложни и приложни постижения. 

Налице са необходимите основания да декларирам своята положителна 

оценка и предлагам на уважаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен “ДОКТОР” по научна специалност 

“Икономика и управление” (Индустрия) на докторант Юлия Атанасова 

Неделчева. 

 

Дата: 19.01.2023 г.  Член на журито: 

доц. д-р М. Ангелова 



 

 

STATEMENT 

 

by Assoc. Prof. Dr. Miglena Angelova, UNWE, Department of Management 

(Professional field 3.7. Administration and Management, Scientific specialty 

"Social Management") 

 

Reason for submitting the Statement: participation in the scientific jury for the 

defense of the dissertation according to the Order № 2763/16.12.2022 of the 

Rector of Southwestern University. 

 

Author of the dissertation: Yulia Atanasova Nedelcheva 

Title of the dissertation: "Opportunities to increase the competitiveness of 

pharmaceutical enterprises" 

 

I. Information about the PhD student  

PhD student Yulia Atanasova Nedelcheva was enrolled in December 2018 as a 

part-time doctoral student at the Faculty of Economics of Southwestern 

University for a period of four years, in Scientific specialty "Economics and 

Management" (Industry). The candidate holds a Bachelor Degree in "Public 

Health and Health Management" from the Medical University - Sofia, as well as 

two master's degrees - the first one was obtained from the International Business 

School in Sofia in "Accounting and Auditing", and the second one was from SU 

"Kliment Ohridski" in "Business Management (Strategic Management)". At the 

moment, the PhD student is the chief expert in the Executive Agency for 

Medicines under the Minister of Health, and all her professional experience is 

related to pharmaceutical companies, which is a prerequisite for the 

thoroughness of the results of the prepared dissertation work. 

 



II. General characteristics of the presented dissertation work  

The developed dissertation has 254 pages, and is structurally divided into an 

introduction, three chapters, a conclusion, references and appendices. The 

reference includes 252 cited sources, most of them in English. A total of 31 

graphics, 13 tables and 16 figures are included in the main text of the work. 

The dissertator has chosen a highly topical subject, given the Covid-19, and 

post-Covid-19 situation, which has further contributed to and can even be seen 

as a catalyst for the development of the pharmaceutical industry both globally, 

and nationally. The main objective of the study is well formulated - to assess the 

competitiveness of pharmaceutical enterprises and to identify opportunities for 

its improvement in the context of the state and development of pharmaceutical 

manufacturers in Bulgaria. 

The doctoral candidate has appropriately defined the object and subject of the 

dissertation, namely: the object of the study is the competitiveness of leading 

pharmaceutical manufacturers in Bulgaria, and the subject is the opportunities 

for increasing the competitiveness of pharmaceutical manufacturers in Bulgaria. 

 

III. Evaluation of the obtained scientific and applied results 

The dissertation is a complete, logically coherent and clearly structured 

scientific product. It clearly highlights the methods for assessing the 

competitiveness of enterprises operating in the pharmaceutical sector. In this 

regard, I believe that it contains the claimed contributions, which for me are 

scientific and applied and relate to a contribution to the enrichment of existing 

knowledge to enhance the competitiveness of pharmaceutical enterprises. 

 

IV. Evaluation of publications on the dissertation 

The dissertator submitted a total of 5 publications, three of which she co-

authored with her supervisor. They were published in important scientific 

journals in Bulgaria. The publications are in English, which allows for greater 

visibility of foreign researchers with the scientific results of the author. All 

publications present different aspects of the dissertation work. The scientific 

metric requirements regarding the dissertation's publication activity are fully 

satisfied. 



 

 

V. Evaluation of the auto referat 

The auto referat fully corresponds structurally and substantively to my peer-

reviewed dissertation. The layout requirements have been met and all necessary 

attributes have been included. By consulting the abstract, a clear picture of the 

thesis and its merits can be gained. 

 

VI. Critical comments and recommendations 

I have no significant critical comments to make about the dissertation. It fully 

complies in terms of content and style with the requirements for the PhD degree. 

I would recommend the doctoral candidate to focus her future research on 

solving competitiveness challenges of specific pharmaceutical companies in 

Bulgaria. 

 

VII. Conclusion 

The proposed dissertation work by doctoral student Yulia Atanasova 

Nedelcheva on the topic "Opportunities for Increasing the Competitiveness of 

Pharmaceutical Enterprises" is in full accordance with the requirements for the 

acquisition of the educational and scientific degree "Doctor" of the according to 

the applied legislation. The dissertation work is a complete logical and 

structured work with original, relevant and significant scientific and applied 

achievements. 

There are the necessary grounds to declare my positive evaluation and I propose 

the esteemed scientific jury to award the educational and scientific degree 

"DOCTOR" in the scientific specialty "Economics and Management" (Industry) 

to doctoral student Yulia Atanasova Nedelcheva. 

Date: 19.01.2023     Member of the Jury: 

       Assoc. Prof. Dr. Miglena Angelov 


