
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Георги Маринов Георгиев,

изготвено на основание Заповед на ректора 

на ВСУ “Черноризец Храбър” Nr. 2794/06.11.2014 г. 

Относно: дисертационен труд за получаване на образователната и научна 

степен “доктор“ с автор Иво Веселинов Йоцов, на тема “Управление на 

международни инвестиционни проекти и особености на инвестиционния 

процес в условията на българската икономика и политика”, по докторска 

програма “Световно стопанство и МИО“, професионално направление 3.8 

“Икономика“

1. Оценка на резултатите и приносите.

Структурата и съдържанието на дисертационния труд съответстват на 

изискванията за придобиване на ОНС “доктор“. Оригинален принос са 

научните и научно-приложните резултати в текста, обобщен е значителен 

обем литература (в т.ч. и на три чужди езика), както и емпиричен материал за 

15-годишен период. Налице е добросъвестно представяне и стройно 

изложение на разглежданите теоретични постановки, удачно са поставени и 

ограниченията в изследването. Натрупаният от автора дългогодишен опит в 

областта на администрирането и планирането е оказал много благоприятно 

въздействие върху текста. 

Интерес за българската наука представлява направеният преглед на 

теоретичните постановки относно защитата на инвестициите, особено в 

частта му за разграничаването на правния режим на преките и портфейлните 

инвестиции и обхващането им от междудържавни договори за защита на 



инвестициите. Демонстрират се много добри познания по процесите на 

вземане на решения и по свързания с тях ''когнитивен цикъл''. Започва се с 

определения, разглеждащи инвестициите като ''детерминиран'' тип, т.е. с 

предварително известни параметри, и впоследствие това виждане се използва 

като контрапункт на последващите изследвания на вероятностните процеси в 

инвестициите. 

Разработката успешно разширява приложното поле на някои нови 

теоретични направления, прави впечатление задълбоченото познаване на 

идеите и на неанглосаксонската теоретична мисъл. Авторът много удачно 

показва важността на математическия апарат от теорията на вероятностите за 

подобряването на управлението на проектите и постигането на по-добри 

резултати, главно по отношение на времевите параметри. 

Прецизно е направен детайлен анализ на развитието на инвестициите у нас – 

като обеми и като структура – за периода на съвременното развитие на 

икономиката (от 1998 г. насам), с акцент и върху възможностите за 

реализиране на неблагоприятни последствия. Емпиричната част на 

изследването включва както анализ на статистически данни, така и 

разглеждане на ''case studies'' за някои знакови инвестиции у нас. 

Правдоподобно са формулирани тенденциите в динамиката и структурата на 

инвестициите, предложена е солидна аргументация на насоки за подобряване 

на инвестиционния климат, особено при отчитане на възможностите върху 

инвестициите да се влияе с действия на държавата.

По разглежданата проблематика Иво Йоцов има три самостоятелни 

публикации, които представят основните резултати от дисертацията.

Авторефератът правдоподобно представя текста на дисертацията. Приемам 

заявените приноси като лично дело на автора и съответстващи на 



постиженията в текста. На мнение съм и че те съответстват на 

наукометричните изисквания за приноси – научни (обогатяване на 

съществуващите знания и предлагане на нови) и приложни (прилагане на 

научни постижения в практиката). 

2. Критични оценки, забележки и препоръки.

От известно доизясняване се нуждаят някои моменти от разработката:

Забелязва се известен уклон към прекомерно допускане, че разглежданата 

проблематика може да бъде успешно обхваната от математически по 

същността си модели, макар и с вероятностно съдържание, което води и до 

придържане към някои недоказани твърдения. Удачно би било например да 

бъдат приведени някои емпирични доказателства за това, че ''...Тази 

продължителност има нормално разпределение...'' (има се предвид 

продължителността на проекта, с. 104).

Структурата на дисертацията е формирана в много интересното съотношение 

1:2:4, но това би могло да се отчете и като дисбаланс в текста. На места 

обемите на цитиранията са по-големи, отколкото би допринесло за 

свързаността и така се превръщат по-скоро в утежняващи текста. Някои 

цитирани източници са извън добрата практика при научните цитирания.

Формираният детайлен поглед върху инвестиционните проекти дава 

възможност и за бъдещи изследвания в областта, особено по посока на 

количествени изследвания, което и може да се препоръча на автора като 

насока за потенциална последваща работа. 

Направените бележки в никакъв случай не омаловажават приносите на 

разработката, и следва да бъдат интерпретирани по-скоро като препоръки за 

по-нататъшно усъвършенстване на текста. 



3. Заключение

В заключение, и като обобщение на гореказаното, имам основание да приема 

дисертационния труд за завършен съгласно изискванията на ЗРАСРБ, 

ППЗРАС и Правилника и Наредба 12 на ВСУ за придобиване на 

образователната и научна степен “доктор”, затова предлагам научното жури 

да присъди исканата образователна и научна степен на Иво Йоцов.

30.11.2014 г. Изготвил становището:

гр. Варна Доц. д-р Георги Маринов


