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С Т А Н О В И Щ Е

ОТ ПРОФ. Д.ИК.Н. КИРИЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

(НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ: „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО

ПРОИЗВОДСТВО”, „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” И “ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО”)

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА „ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИТЕ В МАРКЕТИНГОВИТЕ
ДЕЙНОСТИ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕПУБЛИКА ПОЛША”, РАЗРАБОТЕН ОТ

МАЧЕЙ СИКОРСКИ, ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”, КАТЕДРА
„АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

„ДОКТОР”

ПО НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. ,,АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (ИНДУСТРИЯ)”

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕТО:

УЧАСТИЕ В СЪСТАВА НА НАУЧНО ЖУРИ ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД, СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА ВСУ «ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР» № 1252 от 17.08.2018 Г

1. Кратка характеристика на представения дисертационен труд.
Актуалност.

Дисертационният труд, в обем от 260 страници основен текст, който се

състои от въведение, три глави, заключение и списък на ползваната литература.

Съдържанието на главите е разпределено на отделни параграфи, които

завършват с конкретни изводи. Основният текст е онагледен с достатъчен брой

графики и фигури. Списъкът на използваните литературни източници включва

235 заглавия, от които: 230 броя научни публикации (основно на полски език и

2 бр. на английски) и 5 броя интернет източника.

Обект на изследването са дейностите по прилагането на интернет

технологиите за маркетингови цели в малки и средни предприятия в Република

Полша. Предмет на изследването са процесите на създаване на е-маркетингова

стратегия и идентифициране на е-технологичните и е-организационни

проблеми на  МСП, както и условията за управление на информацията в

маркетинга на МСП.
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Цел на изследването е дисертационният труд е да се разкрият и

анализират съвременните предизвикателства и въздействието на интернет

технологиите върху ефективността на предприятието, свързани с вътрешната

специфика на даденото предприятие и характеристиките на заобикалящата

среда, в която то функционира.

В тази връзка разработената дисертация се фокусира върху една актуална

и значима от научна и практическа гледна точка проблематика, свързана с

изследване на интернет технологиите за маркетингови цели в малки и средни

предприятия в Република Полша.

2. Оценка на резултатите и приносите на кандидата
Цялостното ми запознаване с дисертацията и автореферата на кандидата

са основание да се направи общият извод, че в представения за защита

дисертационен труд се съдържат научно-приложни резултати, които се отнасят

до принос при обогатяване на съществуващи научни знания за възможностите

при прилагането на интернет технологиите за маркетингови цели в малки и

средни предприятия в Република Полша. Посочените от докторанта приноси

отрязяват действително постигнати резултати в дисертационния труд, които

приемам, но намирам за основателно тяхното потенциално окрупняване. В

дисертационния труд се съдържа и приложен приноси, които също приемам.

Докторант Мачей Сикорски подходящо е подбрал изследователските

инструменти (подходи и методи на научно изследване), необходими за

изпълнение на основната цел и задачите на дисертационния труд и ги е

приложил коректно и добросъвестно.

Основните приносни моменти на дисертационния труд са свързани с

разкриване на проблеми, свързани със системното прилагане на интернет

маркетинговите инструменти в дейността на полските фирми и със създадения

модел за поетапно внедряване на нови технологични решения в маркетинга на

предприятията.

Важни за получаване на резултатите на дисертационния труд са

използваните полски и английски научни разработки.
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3. Оценка на публикациите по дисертацията
Докторант Мачей Сикорски е автор на общо 12 публикации в научни

издания, в които се анализират различни аспекти от изследваната в

дисертацията тема. Поради факта, че са писани в продължителен период от

време (от 2005 г. насам) може да се проследи и непрекъснатото фокусиране на

тематиката на изследванията. Няма разлика между начина, подхода и анализа,

който се прави в дисертацията и в представените научни статии. Те отразяват

съществени части от дисертационния труд и напълно удовлетворяват

изискванията за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Това

ми дава основание да приема, че дисертационният труд е самостоятелен

творчески продукт, реализиран от докторанта.

4. Оценка на автореферата
Авторефератът изцяло съответства в структурно и съдържателно

отношение на дисертационния труд. Спазени са всички изисквания по неговото

оформление и са включени всички необходими атрибути.

5. Критични бележки, препоръки и въпроси
Докторант Мачей Сикорски представя дисертация на добро ниво.

Несъмнени са постигнатите научно-приложни и приложни резултати. Това ми

дава основание да отправя конкретни препоръки с цел надграждането на

постигнатото досега.

1. Считам, че докторантът трябва да се стреми към по фокусирано

представяне на научните си резултати. Основният текст е излишно разширен,

което затруднява и обърква читателя при запознаване с гледните точки на

автора. Много анализите могат да бъдат дадени значително по-концентрирано.

Смятам също, че докторанта по-смело трябва да полемизира с учените, които

цитира, като по-този начин по-ясно ще се откроят неговите тези.

2. Считам, че дисертацията би спечелила ако наименованията на някои от

главите и параграфите бъдат прецизирани с оглед по-пълно съответствие със

съдържанието на същите.
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3. С цел по-нататъшното разпостранение на научните тези на докторант

Мачей Сикорски, е необходимо засилване на неговата публикационна

активност в реферирани издания в световни бази, особенно такива, излизащи на

английски език.

В стилистично и техническо отношение оформянето на дисертационния

труд и автореферата не е подминат от неточности, повторения и редакционни

грешки, които приемам, че се дължат на трудностите съпътстващи изразяването

на чужд език. Без да намаляват основните научни достойнства на труда, те

затрудняват неговата четимост.

Посочените бележки и препоръки не накърняват достойнствата на

представения научен труд.

6. Заключение
Предложеният дисертационен труд от г-н Мачей Сикорски на тема:

„Интернет технологиите в маркетинговите дейности на малките и средни

предприятия в република Полша” е в пълно съответствие с изискванията за

придобиване на образователна и научна степен “Доктор” на ЗРАСРБ,

Правилника за неговото приложение и Правилника за придобиване на научни

степени във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. В

дисертацията открих оригинални и актуални научно-приложни постижения,

които представляват принос за развитието на професионално направление 3.7.

„Администрация и управление”.

Налице са необходимите основания да декларирам своята положителна

оценка и предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователна и

научна степен “ДОКТОР” по научна специалност „Икономика и управление

(индустрия)”, професионално направление 3.7. „Администрация и управление”

на г-н Мачей Сикорски.

05 септември 2018 г.
София

Подпис: ………………………
(проф. д.ик.н. Кирил Ангелов)


