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образователна и научна степен „доктор“ на Леона Юриева Асланова.

Докторантката е депозирала всички изискуеми документи съгласно ЗРАСРБ,

ППЗРАСРБ и правилниците на ВСУ във връзка с процедурата за придобиване на ОНС

„доктор“.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ

ТРУД

Дисертационният труд в основната си част  е с обем от 176 страници и се
състои от увод, три глави, заключение, списък на използваните източници.
Приложенията съдържат 7 таблици и 6 фигури, въпросник и емпирично изследване.
Съдържанието на главите се разделя на по три параграфа като в края на всяка глава са
направени конкретни изводи и обобщения.

Списъкът на използваната литература се състои от 106 източника на английски,
испански и български език, разделени в три категории: източници на английски и
испански език, източници на български език и дигитални източници.
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Дисертационният труд изследва условията, възможностите и
предизвикателствата пред иновациите в условия на криза. Разглеждани са актуални
въпроси в развитието и управлението на микро, малките и средните предприятия в
България, отчитайки съвременните тенденции в тяхното развитие и влиянието на
процесите на глобализация и дигитализация, вкл. във връзка с въпросите за постигане
на устойчиво развитие и трансфер на иновации. Особено значение придобиват
изследванията в областта на спецификата на кризита, породена от пандемията Ковид-
19, типовете кризисни стратегии и значението на иновациите.

В увода се обосновава изборът на темата, формулират се изследователският
проблем и авторовата теза, дефинирана е целта на изследването и поставените за
решаване научноизследователски задачи, определени са обектът и предметът на
дисертационното изследване, описани са използваният изследователски
инструментариум и ограниченията по изследваната проблематика. Приемам така
описаните за коректно формулирани, логически обосновани и в пряка връзка с темата
на дисертационното изследване. Изследователският инструментариум съответства на
поставените научноизследователски задачи във връзка с формулираната основна цел.

В първа глава „Теоретичен обзор и анализ на концепцията за иновации в
съвременната наука“ е направен подробен обзор и аналитичен прочит на
възникването и обособяването на термина “иновация” в икономическата наука. Към
дефинирането на понятието за иновация е подходено от различни гледни точки на
различни автори и актуални теоретични концепции и е обърнато специално внимание
на неизяснена проблематика и поставяни въпроси. Докторантката въвежда и приема
разбиране за термина „иновация“ като „масов икономически феномен, който се
реализира под формата на свръхпродукти, свръхуслуги, свръхпроцеси и свръхбизнес
модели, които имат: 1. Превъзхождащ дизайн; 2. Съвършенство на функция и форма;
3. Потенциал за масова употреба и дистрибуция“.

Втора глава „Тенденции и предизвикателства пред МСП и развитието на
успешни иновационни стратегии в условия на икономическа нестабилност“
представя анализ на успешни организационни практики и иновационни стратегии на
организационно и национално ниво. Специално внимание е отделено на новите
реалности на глобалната бизнес среда в условията на икономическа нестабилност и
предприемачество и предизвикателствата пред МСП в България в контекста на
кризата, породена от Ковид-19.

Трета глава „Фактори за устойчиво стопанско поведение и развитие на
иновационни стратегии (резултати от емпирично изследване)“ описва
методологията на емпиричното изследване, прави анализ и интерпретация на
резултатите и формулира ключови препоръки относно стратегията и политиките,
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съответно на МСП и публичния сектор, за преодоляване на негативните последици от
рецесията чрез иновации.

По този начин дисертационният труд представя резултатите от едно цялостно,
оригинално и завършено научно изследване. Представянето на резултатите в
параграфите на отделните глави следва ясна логическа схема. Направените изводи и
обобщения съответстват на проведените проучвания и са във връзка с поставената цел
и задачи, които са изпълнени. Защитена е основната изследователска теза, че
„иновациите са фактор за преодоляване на икономически кризи“, а за развитието на
иновациите е важен не само доминиращият дизайн, а и иновационна екосистема за
реализиране на потенциала им.

Авторефератът към дисертационния труд отразява коректно неговото
съдържание и постигнатите резултати.

II. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА КАНДИДАТА
Приемам формулираните в автореферата приноси за достоверни, оригинални и

лично дело на автора на дисертационния труд, като бих желала да подчертая с
особено значение следните:

1. концептуалното обогатяване на теорията на иновациите и извеждането на
собствени разбирания и формулировки;

2. приложението на систематичен подход в анализа на организационните
практики за развитие на успешни иновационни стратегии;

3. извеждането на съвременните тенденции и предизвикателства в развитието
на микро, малките и средните предприятия в България в условията на кризата,
породена от Ковид-19;

4. представяне на собствена методология за изследване на стопанското
поведение и дефиниране на измерители (резултативни и факторни променливи) за
иновационна дейност на българските предприятия;

5. идентифициране и анализиране на факторите, оказващи критично
въздействие върху оцеляването по време на криза, както и стратегиите и механизмите
за растеж по време на криза на българските МСП;

6. идентифициране на областите, в които българските МСП имат най-сериозна
нужда от подкрепа в условията на кризата, породена от Ковид-19;

7. формулирани са препоръки със стратегически характер за иновационното
поведение на българските предприятия по време на криза, както и за повишаване на
иновационния капацитет на българската икономика.

Резултатите, представени в дисертационния труд, от една страна могат да се
приемат от гледна точка на една сериозна заявка за основа на бъдещи изследвания, а
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от друга: във връзка с потенциала за приложение в практиката във връзка с
иновационното управление и управлението при кризи на организационно и
национално ниво.

III. БЕЛЕЖКИ, ПРЕПОРЪКИ И ВЪПРОСИ
Не познавам лично докторантката. От представените материали се вижда, че тя

притежава добър опит и един особен изследователски устрем към „новото“,
критичните елементи и действия за прогреса за цялото общество. Бих искала да
препоръчам на докторантката и в бъдеще да продължи работата си по избраната
тематика във връзка с дисертационния труд и разпространението на получените
резултати.

Особено добро впечатление правят представените публикации във връзка с
дисертационния труд и отчитането на такива в „неспециализирани научни издания“,
които попадат извън националната наукометрия, но именно този тип достигат и до
„специализираната“, и до по-широката публика, защото най-важното за постигнатите
резултати е тяхното успешно споделяне.

Пожелавам успех на Леона Асланова в бъдещата й работа и като учен, и като
специалист от практиката, като препоръчвам също и все по-активни участия в
обучителни дейности.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният от Леона Юриева Асланова дисертационен труд на тема

„ИНОВАЦИИТЕ - ФАКТОР ЗА УСПЕШНО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО
ВРЕМЕ НА КРИЗА“ е завършен, задълбочен и добре оформен научен труд,
представящ изследването на актуален научен проблем и съдържащ значими за
теорията и практиката научни и научноприложни резултати и приноси.
Докторантката притежава задълбочени теоретични знания по научната специалност и
способности за провеждане на самостоятелни научни изследвания.

С убеденост давам положителна оценка на дисертационния труд и предлагам
на уважаемите членове на научното жури да се присъди на Леона Юриева Асланова
придобиването на ОНС “доктор” в област 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, докторска програма
„Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата: ...................................... Изготвил становището:
доц. д-р Екатерина Арабска


