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     СТАНОВИЩЕ 

 

   от  доц. д-р Стоян Огнянов Киров 

 

  член на научно жури в конкурс за присъждане на образователно-научна 

степен „доктор” по професионално направление 3.7. Администрация и  

   управление, научна специалност „Икономика и управление” /индустрия/ 
(стопанско управление)  

 

Автор на дисертационния труд: Светлана Руменова Тимофеева 

 

Тема на дисертационния труд:  „Възможности за развитие на 
конкурентния потенциал във фармацефтичната индустрия в 
България” 

Основание за написване на становището: Заповед № 3276 от 
13.12.2017г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ –гр. Благоевград 

 

I. Обща характеристика на дисертационния труд 

Представеният за оценка от Светлана Руменова Тимофеева 

дисертационен труд е актуален и значим. Структуриран е съгласно 

изискванията в увод, три глави, заключение, използвана литература и 

приложения. С уводната част докторантът аргументирано е обосновал 

актуалността и значимостта на дисертационния труд, изследователската 

теза и е определил целта, обекта, предмета, задачите, методите, 



ограничените условия на изследването, както и информационните 

източници.  Трите глави на дисертационния труд представят същността на 

изследването в теоретичен и методологически аспект и завършват с 

изграждане на модел разкриващ възможностите за развитие на 

конкурентния потенциал на фармацефтичната индустрия. В заключение 

докторантът обобщава резултатите характеризиращи теоретичната и 

практическа значимост в теоретичен, методологичен и приложен аспект. 

Предложеният дисертационен труд е добре структуриран и 

балансиран, като отделните глави са логически обвързани и подчинени на 

основната цел на дисертацията.  Това придава на дисертацията 

целенасоченост, последователност  и завършен вид.  Структурата на 

дисертационния труд, критичния анализ на методите за изследване, 

интерпретацията на първичната информация и получените резултати 

доказват, че докторантът е в състояние да провежда самостоятелни научни 

изследвания. 

Дисертационният труд е с обем от 220 страници, от които 211 

страници са основен текст; представена е библиографска справка, в която 

литературните източници на кирилица са 177, а литературните източници 

на латиница са 10. Използвани са и 13 интернет източника. Посочените 

публикации са от периода на последните десет години. Подборът и 

боравенето с библиографския апарат показват обстойното запознаване на 

докторанта с научните достижения в областта, която изследва, както и 

способността му да изразява и аргументира позиция по отношение на тях. 

Цитиранията са коректни – под черта, съгласно установените стандарти. 

Обемът на приложенията е общо 11 на брой, обем от 69 страници и 

включва: 59 таблици и 8 фигури.  

 



Оценка на научните и практически резултати на дисертационния труд 

Първата глава е посветена на разглеждането на теоретико 

методичните основи на конкурентния потенциал на предприятието като 

предпоствка за формиране на конкурентни предимства и нарастване на 

конкурентоспособността. 

Във втората глава се изяснява методологията за изследване на 

конкурентния потенциал във фармацефтичната индустрия  

В третата глава се аргументира необходимостта от оценка на 

конкурентния потенциал на предприятията на фармацефтичната 

промишленост в България и възможности за развитието му. 

В заключението са посочени основните резултати от извършеното 

дисертационно изследване и перспективи за по-нататъшни изследвания.. 

Оценка на  публикациите по дисертацията 

По вид и брой представените публикации съответстват на обявените от 

докторанта в приложения списък и автореферата. Общо са представени 6 

публикации, три от които са в чужбина. Публикациите са свързани с 

темата на защитаваната дисертация и са повече от достатъчни за 

докторската защита. 

Оценка на автореферата 

Дисертационният труд е окомплектован с необходимите документи. 

Авторефератът достоверно възпроизвежда съдържанието на труда. 

Подготвен е  в обем от 45 страници  компютърно набран текст, които се 

отнасят за общата характеристика, съдържанието, приносите и 

публикациите по дисертационния труд. 

 



Оценка на научните и практически резултати и приноси на  

дисертационния труд 

 

Самооценката за научните приноси е точна и отговаря на действителните 

приноси. Приемам като убедителни и достоверни посочените в справката 

научни приноси, които се съдържат в дисертационния труд на Светлана 

Руменова Тимофеева. Тези приноси сполучливо обобщават направените 

от автора и представени в заключението изводи, като резултат от 

дисертационното му изследване. Такива са посочените  приноси с научно - 

теоретичен характер и приноси с практико-приложен характер. 

 

 Критични бележки, допълващи и уточняващи въпроси 

На докторанта бих поставил следният въпрос:  

1. Може ли да изгради конкурентно предимство българската 

фармацефтичната индустрия пред  фармацефтичната индустрия 

на някоя Европейска страна ? 

 

Заключение 

В дисертационния труд са поставени ясни цели и задачи, които 

докторант Светлана Руменова Тимофеева безспорно е постигнала и 

изпълнила. Изследването е задълбочено, добре аргументирано и 

добросъвестно. Проучена е както съществуващата литература, така и 

актуални документи в изследваната област. Анализите са коректни, 

препоръките обосновани и произтичащи от резултатите от изследването. 

Докторантът демонстрира умения за задълбочен и аргументиран анализ, 

обобщения и критично мислене. Дисертацията представлява творческо 



постижение, което като тематика, теоретични обобщения, изводи и 

препоръки има своето безспорно значение за теорията и практиката и 

отговаря на изискванията, предвидени в Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

прилагане. Авторът е демонстрирал богата теоретична подготовка и 

умения за провеждане на практически изследвания. 

 Това ми дава основание с пълна убеденост да предложа на членовете 

на Научното жури да присъдят на Светлана Руменова Тимофеева 

образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 

3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и 

управление” /индустрия/,(стопанско управление)  

 

 

11.01.2017     Член на Научното жури: 

Благоевград    доц. д-р Стоян Огнянов Киров 

 

 
 

 

 

 


