
СТАНОВИЩЕ 

на проф. д.ик.н. Данаил Данаилов от 

катедра "МИО и бизнес" на УНСС 
 

Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен 

"доктор" на Виржиния Иванова от катедра "Международна 

икономика и политика" при факултет "Международна икономика и 

администрация" при ВСУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна 
 

Представям това становище в качеството си на научен ръководител на 

докторантката и на член на журито за присъждане на образователната и научна степен 

"доктор" на Виржиния Иванова. 

Познавам и съм съпричастен с написването на дисертационния труд на тема 

"Процесът на сливания и поглъщания в международния банков бизнес" на Виржиния 

Иванова. Това ми дава възможност да направя преценка за качеството на труда. 

1. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА КАНДИДАТА 

Резултатите, които постига Виржиния Иванова в труда са: 

а) представя завършен дисертационен труд по една малко разработвана и 

трудна тема за България; изследвания по темата почти няма у нас; 

б) дисертационният труд претърпява същностни промени в условията на 

световната икономическа и финансова криза, които са обхванати, изследвани и 

вярно оценени в дисертацията; тези промени засягат по същество жизнения 

цикъл на процеса на банковите консолидации преди и след кризата; 

в) има реални практически резултати в изследването: оценка на различни 

международни практики по банкови консолидации, както и на българската 

практика; 

г) в дисертационния труд авторката прави верни съждения, оценки, изводи и препоръки 

към науката и практиката. Те са подкрепени с достатъчно доказателства. 
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Приносите на Виржиния Иванова в дисертационния труд аз подреждам така: Първо: 

Новост за науката по банковите консолидации определям: 

- авторови хипотези за банковите консолидации в условията на кризата: 

деформации в инструментариума за сливания и поглъщания в кризата; 

промяна на мотивите и на ефектите в бизнес комбинациите в кризата; 

- налице е авторов подход и метод водещ до обогатяване на съществуващи 

знания по сливанията и придобиванията чрез банковите консолидации в 

глобализацията и в кризата; 

- има предложения за приложение на научни резултати от дисертацията в 

практиката. 

Второ: Дисертантката изследва и разкрива, че сливанията и придобиванията, в т.ч. и 

банковите консолидации в глобализационна среда носят положителни резултати. 

Но тя доказва още, че в условията на кризата настъпват негативи в мащабните 

бизнес комбинации в следствие на което фалират големи глобални компании 

(Дженеръл мотърс) и крупни банки. Интересно е още да се отбележи, че опити за 

преодоляване на кризата чрез нови сливания и придобивания не дават 

очакваните резултати; 

Трето: Интересни са авторовите препоръки за практиката на банковите консолидации, за 

обучението на студентите по специалност "МИО" и за банковото дело. 

Научните и приложните приноси в дисертацията са вярно изведени. Авторката 

има 5 публикации по темата на дисертационния труд. 

2. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДИСЕРТАЦИННИЯ ТРУД 

В качеството си на научен ръководител на Виржиния Иванова в процеса на 

работата съм отправял критични бележки по дисертацията. Тя ги осмисляше и 

отразяваше в труда си. Сега като член на журито, си позволявам само да отбележа, че 

по-ясно следваше да се посочи бъдещето на банковите консолидации след излизане на 

бизнеса от световната икономическа и финансова криза. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ВИРЖИНИЯ ИВАНОВА 

В качеството си на научен ръководител и на член на журито ясно и еднозначно 

декларирам, че на Виржиния Иванова трябва да се даде исканата образователна и научна 

степен "доктор" по дисертационния труд на тема "Процесът на сливания и поглъщания в 

международния банков бизнес". 
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02.05.2011 г. 

гр. София 

 
 
Дал становището: 

(Проф. д.ик.н. Данаил Данаилов) 

/

 


