
СТАНОВИЩЕ 
 

oт проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова 
научен ръководител на докторант Велислава Николаева Костова  
 
 
ОТНОСНО: Дисертационния труд на ас. Велислава Николаева 

Костова от катедра „Администрация и управление” на факултет 
„Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър” 
за получаване на образователната и научна степен “доктор” по научната 
специалност „Организация и управление на производството” 

 
 
I. Характеристика на дисертационния труд 
Дисертационният труд е с обем 232 страници и се състои от увод, 

основен текст в четири глави с общо 195 страници, заключение, списък с 
използвана литература и осем приложения. 

Логиката на дисертацията следва възприетата традиционна структура в 
четири глави, заключение, използвани литературни източници и приложения. 
Всеки параграф завършва с изводи. Заключението обобщава основните 
аргументи в дисертацията. 

По проблемите на дисертационния труд докторантът ас. Велислава 
Николаева Костова е публикувала самостоятелно 4 статии в различни 
издания, от които две в списания и сборници от научни конференции в 
България (РУ „Ангел Кънчев” и Съюза на учените – Варна) и две в чужбина 
(конференции на Санкт-Петербургския държавен университет, Русия). В тези 
публикации се интерпретират проблеми, разработени в труда. Всички те 
отразяват отделни моменти от дисертацията и по този начин са апробирани 
някои части от нея. Публикационната активност на докторанта ас. Велислава 
Николаева Костова може да бъде оценена положително.  

Авторефератът е композиран съгласно изискванията и отразява 
основните части от дисертацията, с което се дава възможност да се очертаят 
постигнатите приноси и резултати. 

 
II. Оценка на резултатите и приносите на докторанта 
II.1. Основните резултати, които докторантът постига в 

дисертационния си труд са: 
Предложената от ас. Велислава Николаева Костова дисертация на тема 

„Оценка на иновационната дейност на малки и средни предприятия” третира 
актуални въпроси, свързани с оценката на иновационната дейност на малките 
и средни предприятия. 

Налице са практически резултати от дисертационното изследване. 
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В дисертационния труд проличава умението на автора да анализира 
теоретичните концепции и практически подходи, да систематизира 
основните идеи, да представя своята теза. 

Емпиричната част на дисертационното изследване е изпълнена в 
съответствие с приетите подходи за изследване. 

 
II.2. Смятам, че приносите на ас. Велислава Николаева Костова в 

дисертационния труд се отнасят до: 
Първо, теоретичните изследвания на иновациите в малките и средните 

предприятия.  
Второ, анализирани са няколко основни подхода за финансово-

икономическата оценка на иновациите в малките и средните предприятия.  
Трето, предложен е алгоритъм за финансово-икономическа оценка на 

иновациите в малките и средните предприятия. 
Четвърто, теоретичните и приложните положения, представени в 

дисертационния труд са апробирани в публикациите на докторанта. 
Смятам, че предложените от автора приноси на дисертационния труд 

могат да бъдат приети.  
 
III. Критични забележки и препоръки към дисертационния труд 
Като препоръка към докторанта отправям пожеланието в бъдещата си 

работа да задълбочи още практично-приложните въпроси, разработвани в 
настоящия труд, тъй като тяхната актуалност и значимост ще продължи да 
бъде важна за развитие на това направление в малките и средни предприятия.  

 
IV. Заключение по дисертационния труд на ас. Велислава 

Николаева Костова 
Трудът притежава значимост и новост за една докторска дисертация, 

като основните решения, методики, научни средства и похвати за оценяване 
на иновационната дейност на малки и средни предприятия, са апробирани.  

Всичко изложено до тук ми дава основание да приема дисертационния 
труд на ас. Велислава Николаева Костова за завършен. 

Смятам, че може да бъде дадена положителна оценка на 
дисертационния труд „Оценка на иновационната дейност на малки и средни 
предприятия” на ас. Велислава Николаева Костова, поради което предлагам 
на научното жури да ú бъде присъдена образователната и научна степен 
„доктор” по научната специалност „Организация и управление на 
производството”. 

 
 
23.12.2011 г.  Научен ръководител на докторанта: 
гр. Варна     (проф. д.с.н. Лоретта Парашкевова) 


