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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

С Т А Н О В И Щ Е

От: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска, УНСС, катедра „Публична
администрация“, Научна специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“

Относно: дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор
“Организация и управление извън сферата на материалното производство”
на ВСУ „Черноризец Храбър“

Автор на дисертационния труд: Леона Юриева Асланова

Тема на дисертационния труд: Иновациите - фактор за успешно
стопанско управление по време на
криза

Основание за представяне на становището: Участие в състава на Научно
жури по защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор "
съгласно Заповед № № 634 от 28.09.2021 г на Ректора на ВСУ
„Черноризец Храбър“.

1. Информация за дисертанта  и обща характеристика на
представения дисертационен труд

Авторът на дисертационния труд се обучава на самостоятелна
подготовка в докторска програма “Организация и управление извън
сферата на материалното производство” на ВСУ. Разработката на Леона
Асланова е обсъдена и насочена за защита в катедра „Администрация,
управление и политически науки“ на факултет „Международна икономика
и администрация“.

Трудът е разработен в обем от 179 страници и се състои от увод, три
глави, заключение, списък на използваните източници и списък на
приложенията. Съдържанието на главите се разделя на отделни части, в
края на всяка глава са направени конкретни изводи и обобщения.
Приложенията, с обем от 158 страници, съдържат 7 таблици и 6 фигури,
въпросник и емпирично изследване. Приложен е списък на използваната
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литература, който включва 106 източника, и е разделен в три категории:
източници на чужд език, източници на български език и дигитални
източници. Дисертационният труд заедно с приложенията е с общ обем от
337 с.

Интересът на автора към темата е породен от обстоятелството, че
иновациите имат съществено значение по време на криза, а ситуацията на
пандемия от коронавирус Covid-19 през 2020 г. по света, която засегна и
България с безпрецедентни мерки за социална изолация, карантина и
спиране на дейността на конкретни икономически сектори, подложи на
проверка жизнеспособността на българския бизнес и по-конкретно
малките и средни предприятия (МСП), считани за гръбнака на българската
икономика.

Изхождайки от разбирането, споделяно от редица водещи
изследователи, че “иновациите са фактор за преодоляване на
икономически кризи”, основната изследователска теза на автора е, че:
Организациите, които залагат на бизнес развитие в кризисен период е
нужно да постигнат силен вътрешно-фирмен консенсус между
оцеляването и развитието, между бъдещия просперитет и моментното
затруднение. За да бъде наистина радикална една иновация, тя се нуждае
от появата на доминиращ дизайн и от иновационна екосистема, в която да
се реализира потенциалът й (с.18).

В разработката авторът е направил опит да проследи развитието на
българските микро, малки и средни предприятия от гледна точка на
иновациите във време на икономическа криза, което определя основната
цел на труда: на база на проучвания и задълбочено емпирично изследване
на динамиката в стопанското поведение на малките и средни предприятия
в България, отнасящи се до капацитета им за иновации, да се предложат
препоръки за повишаване на конкурентоспособността и иновационния
потенциал на бизнеса в условия на криза (с.18) За реализирането на тази
цел са поставени пет изследователски задачи (с.18-19).

В уводната част концептуалната рамка на труда е разгърната с
определянето на обекта и предмета на изследването (с.17), извеждането на
ограничителните условия (с.20) и посочването на основните
изследователски методи, които включват проучване на специализираната
литература в страната и чужбина, наблюдения и консултации с научни
работници и експерти от практиката (с.19). Известни претенции могат да
се отправят към формулирането на обекта на изследване, но като цяло
считам, че концептуалната рамка на дисертационното изследване е добра
основа за неговото успешно провеждане.

2.Анализ и оценка на научните резултати и приноси на кандидата
В първа глава „Теоретичен обзор и анализ на концепцията за

иновации в съвременната наука” е представен комплексен анализ на
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проблемната ситуация и са разгледани голям обем автори и теоретични
концепции относно дефинирането на понятието “иновация” в научната
литература. Понятието за иновация е представено като икономически
феномен, който се реализира под формата на свръх-продукти, свръх-
услуги, свръх-процеси и свръх-бизнес модели с цел улесняване и
подобряване на човешкия живот. Специално място е отделено на България
в контекста на Глобалния индекс за иновации и индеска за иновации на
Европейския съюз, за да се определи по-ясно проблематиката на
иновациите на национално ниво и качеството на националната
иновационната екосистема, в рамките на която е проведено емприричното
изследване.

Във втора глава „Тенденции и предизвикателства пред МСП и
развитието на успешни иновационни стратегии в условия на икономическа
нестабилност“ са откроени успешните организационни практики и
стратегии за развитие на успешни иновационни стратегии на
организационно и национално ниво и са очертани възможни насоки за
изследване на стопанското представяне и измерителите за иновационна
дейност на проучените 201 български търговски дружества.
Количественото проучване на автора е проведено в партньорство с
маркетинговата агенция JTN на стопанското представяне по време на
кризата от Covid-19 сред управляващи мениджъри, собственици и
основатели, които самостоятелно взимат решения за развитието на своя
бизнес за територията на България в първите месеци на 2021 г. и обхваща,
както микро, малки и средни предприятия, така и средни и големи
търговски дружества.

В трета глава „Фактори за устойчиво стопанско поведение и развитие
на иновационни стратегии“ (резултати от емпирично изследване) са
представени методологията на емпиричното изследване, анализ и
интерпретация на резултатите и са формулирани ключови препоръки
относно стратегията и политиките, съответно на МСП и публичния сектор,
за преодоляване на негативните последици от рецесията чрез иновации. На
базата на емпиричното изследване се доказва, че компаниите и техните
ключови лица могат да влияят позитивно на стопанското поведение на
предприятията, ако се приложат целеви мерки за повишаване на знанията
и културата на иновации в организациите във време на криза, а самите
кризи по естествен път стават и катализатор на иновативни умения за
оцеляване и на иновативни идеи за приспособяване.

Основният извод, който може да се направи е, че изследването на
Леона Асланова се отличава със задълбоченост и сериозност. Без
съмнение, разглеждайки актуални въпроси в развитието и управлението на
МСП в България, с тази разработка се обогатява теорията и практиката за
иновациите в условия на криза. С проведеното проучване авторът доказва,
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че иновациите разкриват потенциала на едно търговско дружество да
оцелява и да просперира.

Приносите на труда са разделени в три  групи: научни, научно-
приложни и приложни. Считам, че сред тях следва да се откроят
изведените от автора методологически насоки за изследване на
стопанското поведение и очертаните измерители (резултативни и
факторни променливи) за иновационна дейност на проучените български
търговски дружества, както и доказаната стабилна положителна връзка
между иновативността и успешното стопанско представяне.

3. Критични бележки и препоръки

В десертационен труд като този е нормално да се открият конкретни
пропуски и непълноти, които не омаловажават достойнствата на
разработката. Считам за уместно да препоръчам на Леона Асланова да
продължи да работи по тази проблематика с цел задълбочаване и
разширяване полето на бъдещата й изследователска дейност. Несъмнено,
постигнатите резултати могат да бъдат използвани като основа за бъдещи
сходни изследвания и да служат като ценен информационен показател за
степента на иновативност по време на криза на българските МСП.

Същевременно считам за уместно да поставя следния въпрос:
В опит да отговори на въпроса „на какво би могло да се базира

доброто иновационно стопанско управление на фирмата, ако настоящите
дефиниции на иновация не успяват да обхванат всички аспекти на
явлението и са неясни за ключовите лица в организациите” (с.104) авторът
е направил кратка обща характеристика на националната иновационна
система и провеждането на иновационната политика в страни като
Швеция, Дания, Финландия и Норвегия (с.104-105). В тази връзка би било
полезно, ако авторът вземе отношение и изрази своето виждане за
националната иновационна система и иновационната политика в България.

4. Оценка на автореферата и публикациите по дисертацията
Авторефератът в обем от 35 страници представя синтезирано

съдържанието на дисертационния труд и съдържа всички необходими
атрибути. В него адекватно и пълно е отразено съдържанието на
изследването и коректно са представени научните резултати.

Списъкът с публикации на автора, свързан с темата на дисертацията в
специализирани научни издания включва общо 6 разработки, 4 от които са
авторови, а 2 са разработени в съавторство. Отделно от тях, са посочени 6
публикации на автора в медиите или неспециализирани научни издания.
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Това показва, че е осигурена необходимата публичност на
изследователския процес във връзка с разглежданата проблематика.

Заключение
Дисертационния труд на Леона Юриева Асланова има характер на

завършено научно произведение, с което се обогатяват съществуващите
теоретични знания и натрупания практически опит в изследваната област.
Оценката за представената разработка е изцяло положителна. Тя отговаря
на критериите в Закона за развитие на академичния състав и Правилника за
неговото приложение и това ми дава основание да предложа на членовете
на Научното жури да присъдят образователна и научна степен „доктор” на
Леона Юриева Асланова по научната специалност “Организация и
управление извън сферата на материалното производство”.

21 октомври 2021 г.
София проф. д-р Поля Кацамунска


