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СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Цветана Стоянова, катедра „Управление”, УНСС – София 

научна специалност 3.7. Администрация и управление 
 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” по научна специалност „Икономика и управление” (Индустрия) 

Автор на дисертационния труд: Докторант Йоанна Георгиос Димитракаки.  
Тема на дисертационния труд: Възможности за повишаване на 

конкурентоспособността на продукта на млекопреработвателните предприятия в 
Гърция. 
Основание за представяне на становището: Участие в състава на научно жури по 

защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 2604/ 11.10.2017 г. на 

Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. 

 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

1.1. По обема и структурата на докторския труд 

Представеният за рецензиране труд е с обем 246 стандартни страници 
основен текст и 46 стр. приложения. Структуриран е в увод, три глави, заключение 

и използвана литература. Основният текст съдържа 94 фигури, 51 таблици и 9 

графики, а приложенията 115 таблици и 8 фигури. Използвани са 94 литературни 
източника. 

Актуалност на тематиката 

Представеният дисертационен труд е посветен на значим и актуален 

проблем за управлението на гръцки бизнес организации от млекопреработващата 

промишленост. Актуалността на разглежданата проблематика се обуславя от 
нарастващата необходимост за търсене на адекватни подходи и решения за 

повишаване на конкурентоспособността на продукта на млекопреработвателните 



предприятия в Гърция и произтичащите от тях настоящи и бъдещи 

предизвикателства.  
В този смисъл важен остава въпросът, за определяне на връзката между 

конкурентоспособността на продукта и потребителския избор на млечни продукти, 

както и на факторите, които влияят върху този избор. Определено проучването на 

влияещите фактори дава основа за научни приноси, както в теоретичен, така и в 
практико-приложен аспект. 

По структурата на труда 

Трудът е добре структуриран – с ясна логика на изложението и 

балансирано разпределение на текста. 

Към всяка от главите са формулирани изводи, които са свързани помежду 
си и с издигнатата теза. 

По логиката на изследването 

Формулировките на обекта, предмета, целта, изследователската теза, 

изследователските подходи и методи са описани подробно в увода.  

По подходите и методите на изследването 

В изследването основно е използван системният подход. Освен него са 

използвани методите на анализ и синтез, сравнителен анализ, дескриптивни, 

описателни, дедуктивни, статистически и математически методи и модели. При 

емпиричното изследване са използвани статистически и математически методи, 

методите на анкетирането и интервюирането.  
Използваната съвкупност от подходи и методи и систематизираните 

емпирични данни позволяват не само да се идентифицира състоянието на 

млекопреработващата промишленост в Гърция, но и факторите влияещи върху 
избора на потребителите. 
     

2. Преценка на съдържанието и основните резултати на 

дисертационното изследване  

      Общото впечатление от дисертационния труд е, че авторът демонстрира 

широка информационна култура и добра теоретична подготовка, прави собствени 

и мотивирани оценки на разглежданите проблеми. Изследването се 

характеризира с убедително и нагледно защитени позиции и изводи, както по 



отношение на анализираните теории, така и по отношение на практическите 

насоки и прогнози.  

     Всяка една от структурните единици на дисертационното изследване дава 

своя принос за формиране на изводите, обобщенията и препоръките, които прави 

автора. Приемам втора глава на дисертационното изследване като много успешна 

в научно-приложно отношение. Направеният анализ и формулираните изводи 
дават основание да се заключи, че дефинираната изследователска цел е 

постигната и основните изследователски задачи са решени. Следва да се посочи 

и, че в дисертационното изследване дисертанта като цяло е проявил определена 

способност за ясно открояване и аргументирана научна защита на своите 

виждания за обвързване на конкурентоспособността и потребителския избор. 

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Оценявам като обективна и коректна, приложената справка за научните 

постижения с приносен характер, съдържащи се в дисертационния труд на 

Йоанна Димитракаки, като най-силно определям разработения модел за 

повишаване на конкурентоспособността чрез създаване на потребителска 

удовлетвореност. 
Общата ми преценка е, че представените резултати от направеното 

изследване в дисертационния труд могат да се характеризират като обогатяване 

на съществуващи знания и приложение на научни постижения. Изведените научни 

резултати и обобщения съответстват на формулираните приноси. 

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията 

  Налице са необходимите публикации по темата на дисертацията – 5 статии 

и 2 доклада. Всички публикации са в проблемното поле на дисертационното 

изследване. Написани са коректно и отразяват конкретни аспекти на 

изследователската работа на докторанта. Те са представителни и осигуряват 
достатъчно разпространение на резултатите от изследването сред академичната 

общност. 
5. Оценка на автореферата 



Към дисертацията е представен автореферат в обем от 37 страници. В него 

коректно и достатъчно прецизно е отразено съдържанието на дисертационния 

труд. В автореферата се открояват най-важните моменти от направеното 
изследване. Точно са представени приносите на докторанта. 
 

6. Критични бележки, препоръки и въпроси 

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 по отношение и на останалите продукти на 

млекопреработвателните предприятия в Гърция.  
Бих желала да поставя следния въпрос: Как конкурентоспособността на 

млекопреработвателните предприятия влияе върху потребителския избор на 

млечни продукти? 

Заключение 

Дисертационният труд на докторант Йоанна Георгиос Димитракаки отговаря 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р. България и на 
Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски".  

Темата на дисертацията е актуална и се основава на значителна по обем 

литература, издържана методология, постигнати научни и научно-приложни 

резултати с приносен характер, доказана практическата приложимост на 

предложената методика и като цяло постигнати цели и задачи на изследването.  
Всичко това ми дава основание с убеденост да дам положителна оценка 

на дисертационния труд със заглавие „Възможности за повишаване на 

конкурентоспособността на продукта на млекопреработвателните предприятия в 
Гърция” и да предложа на членовете на уважаемото научно жури да 

присъдят на докторант Йоанна Георгиос Димитракаки образователната и 

научна степен „доктор” по научната специалност „Икономика и управление” 

(Индустрия). 

Дата: 14.11.2017                                   Член на научно жури: 
                                                                                      /доц. д-р Цветана Стоянова/ 

 


