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I. Обща характеристика на дисертационния труд 
 Представеният за оценка от Благовеста Коюнджийска-Давидкова 
дисертационен труд е структуриран в увод, три глави, заключение, 
използвана литература и приложения. С уводната част докторантът е 
обосновал актуалността и значимостта на темата на дисертационния 
труд. Формулирал е изследователската теза и е определил целта, обекта, 
предмета, задачите, методите, ограниченията и затрудненията при 
изследването, както и основните информационни източници. 
 Трите глави на дисертационния труд представят същността на  
изследването в теоретичен и методологически аспект и завършват с 
оценка на състоянието на фамилния бизнес в България, проблеми и 
възможности за развитието му. 
 В заключението се обобщават постигнатите резултати. 
 Мнението ми е, че тази структура осигурява необходимата 
логическа обвързаност между компонентите на дисертационния труд и 
способства за постигането на цялостност и завършеност на проведеното 
изследване. 
 Дисертационният труд е с обем от 209 страници основен текст, в 
които са включени 41 фигури и 12 таблици; представената 
библиографската справка с цитираната литература обхваща 199 
източника, от които на кирилица – 68 и 125 на латиница. Използвани са 



и 3 интернет адреса. Цитиранията са коректни – под черта, съгласно 
установените стандарти. 
 В този си обем тематиката на дисертационния труд добива 
завършеност, като са обхванати теоретичните, методологическите и 
приложните въпроси на проведеното от докторанта изследване. 
 Дисертационният труд, представен от Благовеста Коюнджийска-
Давидкова е посветен на актуална и значима тема. 
 Считам, че тезата, предмета, обекта, целта и задачите на 
изследването очертават ясно насоките на изследователските търсения на 
докторанта като определят начините на протичане на този процес. 
Подбраният от докторанта методологически инструментариум се 
подчинява на определено вътрешно взаимодействие. Може да се 
приеме, че приложената съвкупност от методи и подходи съответства на 
спецификата на обекта и предмета на изследване 
 
Оценка на научните и практически резултати на дисертационния 
труд 
  В глава първа акцентът се поставя върху изследване на 
теоретико-методологическите аспекти на фамилния бизнес. Определя се 
важната роля на фамилния бизнес като стопански субект в икономиката 
на страната, който е специфичен по своя характер. Изведен е основният 
проблем, а именно липсата на единно становище  по въпроса, отнасящ 
се до ясното разграничаване на основните и специфични или 
допълнителни характерни черти на фамилния бизнес. Изследвани са 
моделите на фамилния бизнес 
 В глава втора са разгледани основните въпроси на фамилния 
бизнес. Очертани са и проблемите свързани с управлението на 
фамилния бизнес. Изяснява се приемствеността, унаследяването и 
продажбата на фамилния бизнес. 
 Трета глава е посветена на оценката на състоянието на фамилния 
бизнес в България. Очертани са проблемите и перспективите за неговото 
развитие. 
  В заключението са представени в синтезиран вид основните 
изводи с теоретично и практическо значение, получени при 
разработването на дисертационния труд и се очертават насоките за 
допълнителни бъдещи изследвания в разглежданата предметна област. 
 
 
 
 
 



Оценка на  публикациите по дисертацията 
 За участието си в процедурата Благовеста Коюнджийска-
Давидкова е представила 6 публикации - всички по темата на 
дисертацията от които 2 доклада на международни конференции. 
 
Оценка на автореферата 
 По процедурата е представен автореферат в обем от 33 страници 
печатан текст, формат А5. Последователно са представени структурата и  
съдържанието на дисертационния труд, справката за приносите,  
насоките за бъдеща работа и списъка с публикациите.  
 Изложението в автореферата е съобразено с логиката на 
изследване в дисертационния труд и го възпроизвежда достоверно. 
 
Оценка на научните и практически резултати и приноси на  
дисертационния труд 
 В представения от кандидата Благовеста Коюнджийска-Давидкова 
дисертационен труд на тема:  „Проблеми и перспективи за развитие 
на фамилния бизнес в България” могат да се откроят следните научни 
и научно приложни приноси: 

1. Систематизирани  и обобщени са теоретичните постановки и са 
изведени основни теоретико-методологически проблеми на 
фамилния бизнес, систематизирани са характерните му черти и са 
разкрити подходи за неговата класификация. 

2. Изведени са основни въпроси на фамилния бизнес и са очертани 
проблеми, свързани с неговото функциониране и развитие. 

3.  Предложена е система от показатели за анализ и оценка на 
състоянието на фамилния бизнес в България и алгоритъм  на процеса 
на оценяване на състоянието му. 

4. Въз основа на извършен анализ е оценено състоянието, очертани са 
изводи и посочени са проблемите и перспективите за развитие на 
фамилния бизнес в България. 

 Така формулираните научни приноси на кандидата са дело на  
самостоятелни и целенасочени научни търсения и доразвиват в 
теоретичен и практичен аспект съществуващото научно познание 
в сферата на фамилния бизнес в България. 
  

Критични бележки, допълващи и уточняващи въпроси 
 
 Дисертационният труд съдържа значителна по обем полезна 
информация и притежава достойнства на задълбочено научно изследване. 
 Въпреки това, бих препоръчал да се доразвие в по-нататъшно 
проучване въпросът за разработването на научно-обосновани насоки за 



успешнотото и устойчиво развитие на фамилния бизнес за бъдещото 
развитие на страната.  

 
На докторанта бих поставил следният въпрос:  
 
1. Въз основа на извършеното проучване по проблематиката на 
дисертационния труд, според докторанта, какви условия създава 
държавата за развитие на фамилния бизнес и каква е бизнес 
средата за неговото функциониране в момента в България?   

 
Заключение 
 
Дисертационният труд „Проблеми и перспективи за развитие на 
фамилния бизнес в България” , разработен от Благовеста Любославова 
Коюнджийска-Давидкова, представлява завършено научно-практическо 
изследване на актуален за управленската теория и практика проблем. Той 
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 в 
областта на иновациите и конкурентоспособността и умения за 
провеждане на практически изследвания. 
 Това ми дава основание с пълна убеденост да предложа на членовете 
на Научното жури да присъдят на Благовеста Любославова 
Коюнджийска-Давидкова образователната и научна степен "Доктор" по 
професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна 
специалност „Икономика и управление” /индустрия/ (стопанско 
управление)  
 

 

10.01.2017     Член на Научното жури: 

Благоевград    доц. д-р Стоян Огнянов Киров 
 
 
 
 
 
 
 
 


