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1. Оценка на резултатите и приносите на кандидата
Оценката ми за дисертационният труд на кандидата за присъждане
на образователна и научна степен „Доктор” БОГДАН МАЙДА е, че той
ни е представил практико-приложните резултати от извършените
изследвания в дисертационния си труд. Те се свеждат до доказване, както с
нови, така и с известни средства на съществени съвременни актуални
хипотези на конкретен съвременен научен проблем.
Приносите на кандидата за образователна и научната степен „доктор“
БОГДАН МАЙДА са в следните направления:
Научно-приложни приноси
 Обогатена е теорията по управлението на човешките ресурси в
малките и средните предприятия в Полша;
 Дефинирана е ролята и значението на управленския труд като са
определени тенденциите за промени на ключовите компетенции на
мениджърите;
 Усъвършенствана е методологията за определяне
на
статистическите данни и резултатите за успешният собствен бизнес
на мениджъра;

 Генерирано е ново знание за повишаване на ефективността на
мениджъра в малките и средните предприятия.
Установих, че резултатите от извършените в дисертационния труд
изследвания представляват лично дело на дисертанта. Те очертават в
значителна степен значимостта за обогатяване на съществуващите знания
за динамиката на развитието на дейността на мениджъра в малките и
средните предприятия.
Научно-практически приноси:
 Формулирани са критерии за съвременните насоки на дейност на
успешния мениджър;
 Показан е съвременен инструментариум, които позволява
формулиране на нови теории, концепции и добри практики за
оптимизиране на дейността на мениджърите;
 Направен е анализ за дейностите на мениджърите във
функционирането на малките и средни предприятия и са посочени
съвременните насоките за развитие на политиките на свободния
пазар;
 Натрупаният емпиричен материал представлява отличен стимул за
развитието на нови насоки за развитие, обуславящи успеха на
мениджърите в реалностите на съвременния свят.
Определено смятам, че в дисертационният труд са получени резултати
и приноси относно:
 Собствена разработка въз основа на резултатите от
изследванията;
 Собствена разработка въз основа на изчисления;
 Допускам, че научните и научно-приложните приноси са
оригинална авторова разработка, а практическите приноси трябва да са
изпълнени чрез посредничеството на приложената методология и методи;
 Удачно е в по-нататъшните си разработки да използва пообширно базата данни, като ги сподели и с други изследователи;
 В бъдещите си научни трудове е добре да направи по-смели,
авангардни обобщения и практически препоръки за промени и в
законодателството отнасящо се до динамичното развитие на дейността на
мениджърите в малките и средните предприятия.
2. КРИТИЧНИ ОЦЕНКИ, ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ

Критичните ми бележки са незначителни и се отнасят главно до
техническото оформление на дисертационният труд. При завършването на
главите не установих в класическия вид подредбата по глави и
поднесените обобщения, изводи и практически препоръки. Такива
забелязах, че съществуват в заключението на дисертационният труд. Тях
ги приемам и предполагам, че са авторово дело.
Правя и няколко препоръки за бъдещата дейност на дисертанта:
 Да изследва в бъдещите си научни трудове, по задълбочено
европейските директиви, отнасящи се до изследваният от него
проблем. А това са дузина Релевантни актове от Европейското
законодателство;
 Въз основа на европейското законодателства да предлага
конкретни
предложения
за
изменения
в
полското
законодателство, които да са в съответствие в европейските
директиви и да водят до по-висока ефективност и ефикасност;
 Да предложи конкретно внедряването на най-новите световни
изменения в насоките на дейността на мениджъра в малките и
средните предприятия в Полша;
 Освен рекламната дейност да анализира в бъдещите си научни
трудове и PR новостите в търговията, логистиката и спедицията
на стоките и услугите засягащи дейността на мениджърите в
малките и средните предприятия.
Смятам, че е доказана издигнатата хипотеза, защитена е целта на
дисертационният труд и са изпълнени предполагаемите задачи.
3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение смятам, че качествата на кандидата за образователната
и научна степен „доктор” на дисертационния труд на тема
„СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕНИДЖЪРА В
МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” с автор БОГДАН
МАЙДА са неоспорими. Той ме убеди, че е придобил необходимите
знания и опит самостоятелно да формулира, изследва, оценява и анализира
научни и научно-приложни проблеми и да предлага обосновани решения.
Притежава задълбочени теоретични знания и способности за
самостоятелни научни изследвания.
На основание изискванията на чл. 6 ал. 3 от Закона за развитие на
академичния състав в Република България и чл. 27 от Правилник за

прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република
България, представеният ми за рецензия дисертационен труд с автор
БОГДАН МАЙДА констатирам, че представлява задълбочено и
самостоятелно научно изследване с научнo-приложни резултати и
отговаря на изискванията за придобиване на образователната и научна
степен “доктор ”.
Варна, 10.02.2018 г.
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Проф. д ик н Христо Иванов

