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по докторска програма Маркетинг

Изготвил становището: проф. д. ик. н. Румен Георгиев, СУ “Св. 
Климент Охридски”; Научни специалности: „Икономика и управление 
(по отрасли)”, шифър 05.02.18 и “Организация и управление извън 
сферата на материалното производство”, шифър 05.02.24 
Автор на дисертационния труд: Димитър Георгиев Тричков 
Тема на дисертационния труд: Продуктова диверсификация чрез 
анализ на големи данни

Основание за представяне на становището: Участие в състава 
на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно 
Заповед № 1083/15.12.2021 г. на Ректора на СА „ДА. Ценов“ Свищов.

I. Общо представяне на дисертационния труд:
Изготвянето на настоящето становище е базирано на 

предоставения пакет докумети, според процедурата, а именно: 
Дисертационния труд на докторанта, Автореферат, декларация за 
оригиналност, списък е публикациите по темата на дисертацията и 
автобиография на докторанта.

Общият обем на Дисертацията е в размер от 218 стр. Състои се от 
въведение, три глави и заключение. Налични са списък на използваните 
термини, на таблиците, фигурите и използваната литература. В 
основният текст са включени 46 таблици и 50 фигури, а списъкът с 
цитираните източници съдържа 108 заглавия (в т.ч. и интернет 
страници) на български и английски език. Цитирането на 
литературните източници е коректно по АРА стандарт с незначителни 
пропуски.

Авторефератът отразява коректно съдържанието на 
дисертационния труд в обем, незначително по-голям от препоръчвания, 
научните приноси и публикациите на докторанта по темата. 
Предоставените публикации -  две статии, една на български и една на



английски език и една студия на английски език кореспондират с 
проблематиката, разработена в дисертационния труд.

II. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния
труд.

1. Изследваният в дисертацията научен проблем притежава 
значителен практически и научен потенциал и значимост в 
национален и в по-голяма степен глобален план. Подходът на 
докторанта е интердисциплинарен, засягащ дигитализацията в 
сферата на финансовите институции, на телекомуникационните 
компании и прилагането на статистически модели за обработка на 
големи данни за целите на маркетинга на посочените отрасли.

2. Докторантът демонстрира дълбоки практически 
познания и умение за боравене с научни източници, като на места 
обаче използваният език не притежава необходимата официалност и 
строгост на научен труд, а се доближава до научнопопулярния стил 
и изказ.

3 .Докторантът привежда подходящи примери, с които да 
обоснове своята теза, използва сравнителни таблици и графики на 
подходящи места в текста. Като незначителна слабост могат да 
бъдат посочени повторяемост на информацията (особено в точки 1.2 
и 3.2), използването на дълги изречения, чуждици, и дискусионен 
превод на чуждоезична терминология.

4. Докторантът коректно борави с използвания научен апарат 
и инструментариум в дисертационния труд, но по отношение на 
обема му е напълно реалистично да бъде представен в редуциран 
вид, без от това той да губи елементи от основните си тези и 
разсъждения.

5. По отношение на спазването на научната етика, 
докторантът използва коректно правилата за цитиране на 
използваната литература по АРА. Значителна част от цитираните 
източници (особено в Глава II и III) са от интернет сайтове и 
фирмени изследвания, а не от научни статии и доклади.

6. Авторефератът коректно отразява съдържанието и смисъла 
на дисертацията. На места е прекалено подробен, представящ 
директно текстове от научния труд, а не синтезирано изложение на 
основните идеи в него.



III.Научни и научно-приложни приноси на дисертационния
труд.

Представената справка за приносите отразява както областите, 
върху които е фокусирал своето внимание кандидата, така и мащабите 
и насочеността им:

- Нова концепция за междуотраслови бизнес модели, 
реализирани на основа алтернативно използване на големи 
данни.

- Установена по емпиричен път връзка между потреблението на 
мобилни телекомуникационни услуги и декларирания доход 
на индивидуалните клиенти по демографски разрези.

- Авторски модел за процеса на работа и разпределяне на 
отговорности в платформа за финансови услуги, базирана на 
комбинираните информационни ресурси от
телекомуникационна и банкова институции.

Посочените приноси са действително реализирани, като 
подчертавам важността на постигнатото по отношение на 
оригиналността на представените идеи и тяхната практико-приложна 
значимост.

IV. Въпроси по дисертационния труд.
Към представената за оценка научна продукция могат да бъдат 

отправени някой несъществени критични бележки, които по никакъв 
начин не променят актуалността и значимостта на получените в тях 
приноси:

Без да визираме пропуски в дисертационния труд, а по-скоро в 
интерес на професионалната дискусия предлагам на вниманието на 
кандидата за ОНС Доктор следните въпроси:

1) Предложената концепция -  като методика за характеризиране 
на поведенческите специфики на потребителите способства ли 
пазарното сегментиране в теоретико-методологична гледна 
точка или единствено от практическа?

2) Практическото приложение на концепцията крие ли рискове 
свързани с засягането на конфиденциалност за потребителите 
и ако са допустими произтичащи от това претенции, как могат 
да бъдат избегнати?



3) В дисертацията се разглежда декларирания доход като основен 
елемент при определяне на кредитния риск на индивидуален 
клиент. Доколко това е надежден измерител и основен фактор 
при определяне на рискови клиенти?

V. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение.
Изразявам категоричното си становище, че дисертационният труд 

на докторант Димитър Георгиев Тричков отговаря на изричните 
законови изисквания и разпоредби, притежава налице са необходимите 
публикации, оригинални практико приложни идеи и ясно откроени и 
авторски приноси. Посоченото ми позволява да препоръчам на 
членовете на уважаемото научно жури да гласуват с „да” за 
присъждането на кандидата на ОНС „доктор” в професионалното и 
научно направление 3.8. „Икономика“. Това е и моето лично решение.

Изготвил становището: проф. д. ик. н. Рум/ен Георгиев

Дата: 17.01.2022 г.


