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1. О б щ о представяне на д и с е р т а ц и о н н и я т р у д 

Представеният за рецензираме дисертационен труд е посветен на може би най-
дискусионния компонент при оценката на компаниите- това е цената на капитала и 
произтичащата от нея норма на дисконтиране. Обект на изследването са българските 
публични компании. Дисертационният труд е в обем от 282 страници, от които - 247 
страници основен текст и 35 страници - приложения. Той включва въведение, три 
глави, заключение, библиография и пет приложения. 

Въведението съдържа всички изисквани реквизити, в т.ч.: актуалност, цел и 
задачи на изследването, обект и предмет, изследователска теза. Основната цел 
според автора е да се усъвършенства наличният инструментариум за оценяване на 
български фирми, в частта за намиране минималната изискуема норма на 
възвръщаемост. Съгласно формулираната изследователска теза, съществуващите 
модели за бизнесоценяване имат нужда от значително усъвършенстване в частта на 
инструментариума за намиране цената на капитала и дисконтовия процент. 

Първата глава съдържа 4 параграфа (основни точки) и е посветена на 
теоретичните основи на оценяването на фирмите. Авторът се е наел с изясняването 
и дефинирането на някои основни понятия и постановки. Отделено е специално 
внимание на еволюцията на теорията за оценяването, както и на развитието на бизнес 
оценяването в България. Изведени са на преден план проблемните аспекти на 
оценяването на компаниите, които ще бъдат във фокуса на изследването в 
следващите глави. 

Във втора глава, отново в теоретичен план, дисертантът застъпва възможните 
методологически решения на проблемите пред оценяването в България. 
Първоначално са представени традиционните методи за определяне цената на 
собствения капитал. След това е анализирана необходимостта от включване на 
регионална премия за риск, както и някои възможни начини на нейното определяне. 
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