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СТАНОВИЩЕ

по процедура на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
за присъждане на научна степен „доктор”

Относно дисертационен труд на тема: „Иновациите - фактор за успешно
стопанско управление по време на криза”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление”
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на
материалното производство”
Автор: Леона Юриева Асланова
Изготвил становището: доц. д-р Кремена Андонова, ВСУ „Черноризец Храбър”,
избрана за член на научно жури, съгласно Заповед на Ректора на ВСУ
„Черноризец Храбър” № 634 от 28.09.2021 г.

Настоящото становище е изготвено въз основа на представени
дисертационен труд, автореферат и справка за съответствие с минимално
изискваните точки по групи показатели за съответната научна степен, утвърдени
от НАЦИД.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Дисертационният труд е в обем от 337 страници (179 стр. основен текст и 158

стр. приложения), които са разпределени съответно в: увод (9 стр.), три глави (137
стр.), заключение (8 стр.), значение и приноси на изследването (2 стр.), списък с
използваната литература (9 стр.), публикации на автора по темата (2 стр.) и
приложения (158 стр.).

В предствения дисертационен труд са налице достатъчно основания за
определянето му като комплексно и завършено изследване, съответстващо
на изискванията за такъв вид научна разработка, а именно:

1. Актуалността и дисертабилността на избраната тема е несъмнена. В
предметния обхват попадат теоретико-методологически и приложни въпроси на
управлението на иновациите, от гледна точка на действието им като импулсен
фактор за подобряване на конкурентоспособността на малките и средните
предприятия в България в условията на развиващата се по настоящем криза,
предизвикана от пандемията от COVID-19.

2. Възприет е подходящ логически план за провеждане на цялостното
дисертационно изследване, който е намерил израз в достатъчен обем и структура
на разработката, кореспондираща си с темата, предмета и обекта на изследване.
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3. Проведено е актуално количествено авторово проучване в
партньорство с маркетинговата агенция JTN14 на стопанското представяне по
време на кризата от коронавирус Covid-19 сред близо 200 управляващи
мениджъри, собственици и основатели, които самостоятелно взимат решения за
развитието на своя бизнес.

4. Докторантката демонстрира възможности да открива и анализира
нерешени проблеми, да систематизира и оформя интересни научни тези, които да
представя разбираемо и прецизно. Свидетелство за това е задълбочената й
теоретична подготовка в конкретната научна област – използвани са 106
литературни източници на български, анлийски език и испански език, в т. ч.
академична литература, стратегически документи и дигитални ресурси.

II. ОБОБЩЕНИЕ НА ПО-СЪЩЕСТВЕНИТЕ СИЛНИ СТРАНИ И
РЕЗУЛТАТИ С ПРИНОСЕН ХАРАКТЕР НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Представеният за защита научен труд удовлетворява във висока степен

поставените научно-изследователски цели, предлага верификация на авторовите
тези, формулировки и предложения. Постигнати са теоретични и практико-
приложни резултати, като по-съществени от които могат да се откроят:

1. Критично е осмислена теоретичната дискусия, свързана с развитието на
концепциите за иновации. Коректно са интерпретирани различни гледни точки
на представители на съвременната наука, като са откроени авторовите
виждания, презицирани и извъведени са работни дефиниции на основни
понятия, свързани с иновациите, иновационния мениджмънт и
предприемачеството.

2. Изведени са методологически насоки за изследване на стопанското
поведение и са откроени измерители (резултативни и факторни променливи) за
иновационна дейност на проучените 201 български търговски дружества.

3. Приведени са аргументи за позитивната връзка между инвестициите в
иновации по време на криза и бъдещата жизнеспособност на организациите.
Доказано е ключовото значение на иновациите за преодоляването на
икономически кризи, особено в среда на високи несигурност, неустойчивост и
нестабилност на пазарната икономика – характеристики, които са валидни в
условията на развиващата се пандемия.

4. Разработена е методология за изследване и анализ на факторите за
устойчиво стопанско поведение по време на криза чрез разграничаване на
факторни и резултативни променливи. Направена е оценка на капацитета на
българските малки и средни предприятия чрез развитие на подходящи
иновационните стратегии да оцеляват в кризисни ситуации.
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5. Изпълнена е изследователската задача за формулиране на конкретни
препоръки за успешно преодоляване на икономическите кризи от МСП в
България, както и за повишаване на иновационния капацитет на българската
икономика.

Като цяло посочените приноси са приемливи. Имат характер на
доразвиване и обогатяване на съществуващи знания и приложението им в
обществената практика. Съдържат теоретични интерпретации на въпроси,
свързани с приложение на съвременни знания за управление иновациите и
собствени идеи за формиране на адекватно стопанско поведение при бъдещи
икономически кризи.

III. ПО-СЪЩЕСТВЕНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
1. Необходимо е прецизиране във формулировките на обекта на изследване

(допусната е тавтология), както и на предмета на изследване (може да се потърси
по-кратка и по-ясна дефиниция).

2. В методологията на дисертационното изследване (стр. 19 от
дисертационния труд и на стр. 7 от автореферата) би следвало много по-детайлно
да се представят методите на изследването, както и използваните конкретни
изследователски инструменти. Понастоящем е представена обосновка само на
използваите методи за провеждане на авторовото количествено изследане
(коментирано в глава трета на разработката).

3. Като подчертавам още веднъж, че приемам приносите, за които автора
претендира, отправям бележка за някои от настоящите формулировки – приноси
2, 3 и 4 от групата на Научно-приложните приноси биха могли да се обединят, а
принос 2 от групата на Научните приноси би следвало да намери допънителна
обосновка и по-ясна дефиниция.

4. Препоръчително е в бъдеще авторът да продължи
научноизследователската си работата по проблемите на стопанското управление
чрез иновации, както и по въпросите за управление на рисковете от
иновационната дейност, които понастоящем са останали извън предметния обхват
на дисертационния труд.

Направените по-горе бележки и препоръки не променят определено
положителната ми оценка за мащабност и значимост на проведеното
изследване. Те не поставят под съмнение бъдещите перспективи за неговото
развитие.
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ІV. ВЪПРОСИ
1. Какви конкретни методи и изследователски инструменти (освен анкетното

проучване) са приложени в хода на разработването на дисертационния труд?
2. Обосновете и подкрепете с примери тезата Ви за: „Ползване на локални

изобретения и иновативни концепции за подобряване на живота на населението.“
(стр. 20 от автореферата, Препоръка 3 – в контекста на четирите препоръки за
успешно преодоляване на икономическите кризи от МСП в България).

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният за защита докторски труд има характер на завършено научно

изследване. С него авторът демонстрира способност да анализира и предлага
собствени решения на сложни обществени проблемни въпроси. Получените
приносни резултати от дисертационния труд ми дават основание да приема, че
същият отговаря напълно на изискванията на Закона и Правилника за развитие на
академичния състав в Република България.

Предлагам на членовете на Уважаемото научно жури: да бъде
присъдена образователна и научна степен „доктор” по „Организация и
управление извън сферата на материалното производство”, в професионално
направление 3.7. „Администрация и управление”, на Леона Асланова.

26.10.2021 г. Изготвил становището:
гр. Варна (доц. д-р Кремена Андонова)


