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ОТНОСНО: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” в професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, научна 
специалност „„Икономика и управление“ (Индустрия; Стопанско управление)“ 

АВТОР НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: Николай Венциславов Ников, докторант -  
редовна форма на обучение в катедра „Мениджмънт и маркетинг” при Югозападен 

университет „Н. Рилски” – Благоевград  

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: „Проактивни стратегии за управление на 
бизнеса с рециклиране на отпадъци”. 

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИШЕТО: Заповед № 702/7.03.2018 на 
Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград за определяне на Научно жури.  

 

I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

Дисертационния труд е в обем от 209 страници, а библиографията от използвани  

източници наброява 175 заглавия. Перфектното владеене на английски език от страна 
на дисертанта обяснява факта, че преобладаваща част от цитираната литература е на 
този език. Използваната литература е разнообразна, достатъчна и определено 

фокусирана върху изследвания научен проблем. Тя е използвана уместно и коректно.  

В структурно отношение работата е изградена логично при спазване на 
методологичния  принцип на преход от общите, теоретични проблеми към анализ на 
обекта на изследвана и оттам - към даването на конкретни препоръки за повишаване на 
ефективността  на стратегиите за рециклиране на отпадъците.  Спазени са изискванията 
относно формулирането на обекта и предмета на изследване, тезата, целта, задачите и 

използваните методи на изследване. Текста е прегледен, за което спомага и 

използваните в съответствие с изложението таблици и графики. 



Едва ли е необходимо да споменавам за значимостта на темата. През последните 
няколко десетилетия проблемът със замърсяването на средата в която живеем, което в 
голяма степен се дължи на нарастващото количество на отпадъци от различен характер, 

се превръща в „домоклев меч” за цялото човечество.   

 

ІІ. ПРЕЦЕНКА НА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

 

Дисертацията се състои от три глави, всяко от които - от по няколко параграфа. 
Съдържанието е изграден съобразно разработена и изпълнена от докторанта структура, 
позволяваща прилагането на последователен и логически обоснован подход. Отличава 
се с балансираност и съответства на поставената цел. В първа глава се разглежда 
състоянието на рециклирането на отпадъци в България като анализът е пречупен през 
призмата на актуалния проблем за така наречената „кръгова икономика”. Разгледани са 
немалко мнения относно същността и значимостта на проблема, при което личи 

авторовото гледище относно различните теоретични концепции.  Направен и SWOT 

анализ на управлението на отпадъци в България. 
Обект на анализ във втора глава са практиките на рециклиране в три от 

водещите в това отношение европейски страни - Швеция, Дания и Австрия. 
Информацията в тази глава е от изключително значения, тъй като тя откроява 
проблемите, които има нашата страна и същевременно задава модела, който трябва да 
се следва. 

В трета глава авторът е представил резултатите от собствено проучване относно 

нагласите на българския бизнес за проактивните стратегии за рециклиране на 
отпадъците. Изводите от този анализ логично водят до даването на конкретни насоки за 
решаване на анализирания в дисертацията проблем. 

Тезите са логично формулирани, стилът е добър, спазени са научните 
изисквания относно механизма и коректността на цитиранията. Данните и резултатите 
са систематизирани графично в основния текст. Като цяло дисертационният труд се 
отличава с прецизност, логична последователност, задълбоченост на изследването и 

стремеж да се разкрият проблемите и да се посочат подходите и методите за 
решаването им. 

 Авторефератът разкрива основните моменти и идеи в дисертацията. 
 

ІІІ. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.  



Дисертацията притежава  безспорни научни достойнства, което е видно и от 
посочените от автора приносни моменти. В теоретичен план те се свеждат до  

дефиниране и проследяване на развитието на бизнес стратегиите, с особен акцент върху 
тяхната трансформация в проактивни, както и до подробно проучване на водещия 
европейски опит. В практически план приносите на дисертанта се свеждат до 

провеждането на собствено проучване за нагласите на българския бизнес относно 

управлението на отпадъците, както и до даването на конкретни препоръки за 
насърчаване на бизнеса в провеждането на проактивни стратегии.   

 

ІV. ПРЕПОРЪКИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. ВЪПРОСИ. 

 

Бих препоръчал на дисертанта да преработи по съответен начин дисертацията и 

да я публикува като монография, което би увеличило вероятността тя да бъде 
забелязана от съответните държавни институции, които са призвани да решат 
анализирания проблем. Самата дисертация може да бъде изпратена  до Министерството 

на околната среда и водите, както и до съответната комисия в Народното събрание.   
Би било интересно докторанта да отговори на въпроса дали в хода на работата 

е правил разчети относно необходимите финансови средства за решаване на 
анализирания проблем на едно средно европейско равнище?  

 

V.  ОБОБОЩЕНА ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационния труд изследва изключително актуална  тема. Докторантът е 
провел  самостоятелно изследване и е постигнала теоретични и приложни резултати, 

представляващи  принос към науката и практиката.   
След казаното относно качествата на дисертационния труд, изразявам своята 

положителна оценка за него и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да 

вземат решение за присъждане на образователната и научна степен „ доктор” по   

професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, научна специалност 
„Икономика и управление“ (Индустрия) (Стопанско управление) на Николай 

Венциславов Ников. 
 

15.04.2018 г.                            Изготвил становището:………………..  

                                       (доц. д-р Кирил Палешутски)  


