
СТАНОВИЩЕ 

от член на научно жури доц. д-р Петър Борисов Борисов 

за придобиване на научна степен „доктор на науките” от кандидат доц. д-р Анатолий 

Василиевич Кучер , по обявена процедура от ВУАРР – Пловдив 

по научна специалност „Финанси и банково дело“ в професионално направление: 3.8 

„Икономика“ 

 

 

1. Обща информация 

1.1. Основание за написване на становището - във връзка с взето решение от 

разширения катедрен съвет на катедра "Икономика и финанси" при факултет 

"Икономика и управление" на ВУАРР и заповед на ректора №203/30.06.2020 г. за 

състав на научното жури, привлечено в процедура за НС "доктор на науките" по научна 

специалност „Финанси и банково дело“ в професионално направление: 3.8 

„Икономика“ 

1.2. Автор на дисертационния труд - доц. д-р Анатолий Василиевич Кучер); 

1.3. Тема на дисертационния труд – „Финансова подкрепа за формирането на 

устойчива конкурентоспособност на земеползването на аграрните предприятия: теория, 

методология, практика. 

 

2. Общо представяне на дисертационния труд; 

Дисертацията е разработена в обем от 880 страници, от които 665 страници с 

основен текст. Основният текст съдържа 197 таблици и 110 фигури. Хабилитационната теза 

съдържа 11 приложения с общ обем 124 страници. Списъкът на литературата се състои от 

877 заглавия. 

 

3. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд и мнение 

относно коректността на автореферата на дисертацията; 

Обемът и структурата на дисертационния труд позволява да се постигне целта и 

задачите на научното изследване.  Структурата е подчинена на логическата рамка 

„валидиране и доказване/отхвърляне“ на основна теза на дисертационния труд. 

Структурно дисертацията се състои от увод, пет глави, включително 26 параграфа, 

заключение, справка за основните приноси и практическа стойност, приложения, 

библиография. Основният текст позволява лесно да се проследи от страна на рецензента 



(читателя) представените доказателства, подкрепящи издигнатите за проверка научни 

хипотези. Проверката на научните хипотези се извършва чрез два реквизита на изследване, 

а именно сходство и различие. Изходната хипотеза на анализа е, че сумата между 

сходството и различието формират спецификата на обекта на изследване. На тази основа, 

авторът на проведеното изследване реализира в съдържанието на дисертационния труд две 

относително независими, и в същото време допълващи се логики – индуктивна и 

дедуктивна. Използвайки тази логическа рамка на изследване, кандидатът за придобиване 

на НС „доктор на науките“, успява да защити основната теза в своя дисертационен труд.  

Представеният автореферат отговаря като съдържание и структура на текста в 

дисертационния труд. Реквизитите, които съдържат авторефератът и дисертационният труд  

са налице, според изискванията, заложени в Закона за развитие на академичния състав на 

Република България, Националния правилник за прилагане на закона и Правилника на 

ВУАРР за неговото приложение. Налице е подписана декларация за оригиналност и 

достоверност на представените дисертация и автореферат. 

4. Определяне и оценяване на научните и научно – приложните приноси в 

дисертационния труд; 

 Авторът на дисертационния труд формулира 15 научни и научно-приложни 

приноси, които смятам за оригинални и произтичащи от научната работа на кандидата 

и извършеното задълбочено дисертационно изследване. Смятам, че извършеният 

литературен обзор по темата на дисертационния труд, формулираните и тестваните 

методология и методика на изследване,  извършеното полево проучване,  

формулираните изводи и препоръки, както предложените решения за решаване на 

формулираните проблеми, могат да бъдат признати за научни и научно-приложни 

приноси. 

  

5. Критични бележки и препоръки; 

От представената справка, относно участието на доц. д-р Анатолий Кучер в 

проекти, научни симпозиуми, както и членството на кандидата в редакционни колегии 

на научни списания и специализирани съюзи съм обеден, че: 

1. Кандидатът има потенциал и е придобил умения, които му дават основа за 

извършването на задълбочени, аргументирани и завършени изследвания в 

областта на управлението на конкурентоспособността; 



2. Кандидатът има солидна основа за трансфер на знание в сферата на 

управлението на конкурентоспособността,  както на микро-ниво, така и на 

ниво сектор.  

Представеният списък с научни публикации, свързани с темата на 

дисертационния труд свидетелства за много добро познаване на проблемите в 

управлението на конкурентоспособността,  като социално-икономическо явление в 

нашия живот.  

Всичко това ми дава основание, да заключа, че доц. д-р Аналотий Кучер има 

способността успешно да защити своя дисертационен труд пред избраното научно 

жури.  

Не познавам лично доц. Аналотий Кучер, който е кандидат за придобиване на НС 

„доктор на науките“ във ВУАРР - Пловдив. От представените документи от страна на 

кандидата за участие в публична защита за придобиване на научна степен, става видно 

за мен, че доц. Кучер е мотивиран и задълбочено работи по въпросите на организацията 

и управлението на конкурентоспособността на аграрните предприятия. Нямам 

критични бележки относно неговата работа! 

 

6. Заключение  

След като съм запознат със съдържанието на дисертационния труд, научните 

публикации, свързани с темата на дисертационния труд, оригиналността на получените 

приноси както и факта, че кандидатът отговаря на минималните наукометрични 

показатели, заложени в Правилника за приложение на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, давам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА, относно 

присъждането на НС „доктор на икономическите науки“ на доц. д-р Анатолий 

Василиевич Кучер.  

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил становището:………………… 



/доц. д-р Петър Борисов – член на научното жури/ 

 

Дата: 13.07.2020 

Пловдив 


