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Относно:  дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“/индустрия/ 
Автор на дисертационния труд: Йоанна Георгиос Димитракаки,  докторант в 

самостоятелна форма на обучение в катедра “Meниджмънт и маркетинг“ при 

Югозападен университет „Н. Рилски“ – Благоевград 

Тема на дисертационния труд: „Възможности за повишаване на 
конкурентоспособността на продукта на млекопреработвателните предприятия в 
Гърция” 

Основание за представяне на становището: Заповед № 2604/11.10.2017 г. на 
Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград за определяне на Научно жури.  

 

І. Общо представяне на дисертационния труд 

Дисертационният труд на Йоанна Димитракаки има за предмет на изследване 
повишаването на конкурентоспособността на продукта на млекопреработвателните 
предприятия в Гърция. Общият обем е 246 страници, от които 46 страници са 
приложения към него. Структурата на дисертационния труд като цяло е логично 
изградена. Той е структуриран и балансиран правилно - включва въведение, 
обосноваващо актуалността и значимостта на избраната тема, три глави, заключение, 
списък на литературните източници и приложения. При извеждане и доказване на 
авторовата теза в основния текст са използвани 51 таблици, 94 фигури и 9 графики, а в 
приложенията 115 таблици и 8 фигури. 

Използваната литература е разнообразна, достатъчна и определено фокусирана 
върху изследвания научен проблем. Тя е използвана уместно и коректно, което е 



 

свидетелство за етичност на кандидатката и нейната добра литературна осведоменост. В 

литературната справка са посочени 94 източника.  
Дисертационният труд е представен във вид и структура, съответстващи на 

изискванията и критериите за подобен вид разработки. 

 

ІІ. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд 

Дисертационният труд е посветен на актуален и значим за управленската 
практика проблем, а именно изследването и оценяването на връзката между 
конкурентоспособността и потребителския избор на млечни продукти с цел увеличаване 
на конкурентоспособността на продукта на млекопреработвателните предприятия в 
Гърция. 

Съдържанието на дисертационния труд дава основание да се посочи, че е 
изграден съобразно разработена и изпълнена от докторантката структура, позволяваща 
прилагането на последователен и логически обоснован подход. Отличава се с 
балансираност и съответствие с поставената цел. В първа глава се разглежда състоянието 
и развитието на млекопреработващата промишленост в Гърция. Идентифицирани са 
нейните основни характеристики и особености. Представени са основните 
производители на мляко и млечни продукти в Гърция, както и основните млечни 

продукти, които те предлагат. Направен е анализ на производството, потреблението, 

вносът и износът на основните продукти на млекопреработващата промишленост в 
Гърция. 

Във втора глава е изяснена  връзката между конкурентоспособността на продукта 
и потребителския  избор на млечни продукти. Анализирани са факторите, влияещи върху 
потребителския избор на млечни продукти. Въз основата на проучванията и 

обобщенията са предложени подходи за усилване или отслабване на действието на 
отделните фактори, в зависимост от това дали те оказват положително или отрицателно 
въздействие. Направено е изследване на потребителския избор на млечни продукти в 
градовете Лариса, Серес, Килкис и Солун. Осъществен е сравнителен анализ на 
потребителския избор на млечни продукти за изследваните градове в северна Гърция. 

В трета глава е предложена методология за оценка на конкурентоспособността 
на продукта на млекопреработвателните предприятия. Вниманието е фокусирано върху 



 

конкурентоспособността по отношение на качеството. Разгледани са основните фактори, 

определящи качеството на млякото и млечните продукти. Отделено е място на въпроса 
за конкурентоспособността по отношение на цената. В тази част от дисертационния труд 

е направена оценка на конкурентоспособността на продукта на млекопреработвателните 
предприятия в Гърция. Разработен е модел за повишаване на конкурентоспособността 
чрез създаване на потребителска удовлетвореност към продукта на 
млекопреработвателните предприятия.  

Намирам научноизследователската рамка за правилно изградена. Авторката 
формулира и защитава своята основна изследователска теза, като систематизира и 

осмисля съществуващите концепции, правилно ги интерпретира и в повечето случаи 

заема аргументирана позиция. В дисертационния труд са анализирани първични и 

вторични данни чрез приложими към обекта на изследване методи за анализ. 
Стилът на изложението е стегнат и прецизен, като текста е написан на разбираем 

научен език. Данните и резултатите са систематизирани графично в основния текст. Като 
цяло дисертационният труд се отличава с прецизност, логическа последователност, 
задълбоченост на изследването и стремеж да се разкрият проблемите и да се посочат 
подходите и методите за решаването им. 

Използваният инструментариум е адекватен на проблематиката, базиран на  
метод на анализ и синтез, метод на наблюдението, метод на индукция и дедукция, 
контент анализ, органолептичния метод, методът на експертната оценка, анкетно 
проучване, статистически методи, интуитивен и систематичен подход. 

Авторефератът със своето съдържание отразява точно и разкрива основните 
моменти и идеи в дисертацията. В посочения списък с публикации и тяхната структура 
личи целенасоченост, а броят им е повече от достатъчен.  

 

ІІІ. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

Дисертационният труд на докторант Йоанна Димитракаки притежава  безспорни 

научни достойнства. Приносните моменти могат да се групират в две отделни 

направления: такива с теоретико-методологичен характер и такива с практико-приложен 

характер. 



 

Научните приноси с теоретико-методологичен характер, които се откриват в 

дисертационния труд, са свързани с: извеждане и обобщаване на основните теоретични 

концепции за конкуренцията и конкурентоспособността на продукта; установяване на 
влиянието на конкурентоспособността на продукта върху потребителския избор на 
млечни продукти; анализиране на факторите, влияещи върху потребителския избор на 
млечни продукти; предложена е методология за оценка на конкурентоспособността на 
продукта на млекопреработвателните предприятия. 

В практико-приложен план съдържащите се приносни моменти касаят  

следното: изследван е потребителският избор на млечни продукти и са изведени 

обобщени резултати за северна Гърция, от които се установяват предпочитанията на 
потребителите към характеристиките на предлаганите млечни продукти, на базата на 
което млекопреработвателните предприятия вземат решения за подобряване на 
продуктите, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност; оценена е 
конкурентоспособността на продукта на млекопреработвателните предприятия в северна 
Гърция; разработен е модел за повишаване на конкурентоспособността чрез създаване на 
потребителска удовлетвореност към продукта на млекопреработвателните предприятия. 

Основните научни и научно - приложни приноси са формулирани правилно и 

точно разкриват постигнатите научни и приложни резултати. Те са дело на 
самостоятелни и целенасочени научни търсения и доразвиват в теоретичен и практичен 

аспект съществуващото научно познание в областта на конкурентоспособността в 
млекопреработващата промишленост в Гърция.  

 

ІV. Критични бележки, препоръки и въпроси по дисертационния труд 

Всяко едно научно изследване провокира размисъл и е повод за разсъждения за 
това, какво още може да се направи по пътя на обогатяване. В този смисъл e и 

препоръката към докторантката, в бъдеще да анализа и изследва 
конкурентоспособността и на останалите продукти на млекопреработващата 
промишленост в Гърция. 

 

V.  Обобщена оценка на дисертационния труд 



 

Дисертационният труд изследва недостатъчно разработен актуален и значим 

проблем. Той отговаря на нормативните и качествените изисквания за неговото 

разработване и написване. С него докторантката показва способност за провеждане на 
самостоятелно изследване и е постигнала теоретични и приложни резултати, 

представляващи  принос към науката и практиката.  
Гореизложеното ми дава основание да изразя своята положителна оценка за 

дисертационния труд и да предложа на уважаемите членове на Научното жури да 
вземат решение за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по 

научна специалност „Икономика и управление“ /индустрия/ на Йоанна Георгиос 
Димитракаки.  

 

 

 

 

 

 

07. 11. 2017 г.                    Изготвил становището:………………..  

                                           (доц. д-р Милена Филипова) 
 


