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Докторантът е на самостоятелна подготовка.

Докторантът е положил всички изпити, провел е самостоятелно емпирично
изследване и е направил необходимия обем публикации.

Представени са всички изискуеми документи, обсъдени и приети от
катедрата.

1. Обща характеристика на дисертационния труд.



Дисертационният труд с обем от 172 страници се състои от
въведение, изложение в три глави, заключение, списък на използваната
литература,17 таблици, 7 рисунки и 4 схеми. Съдържанието на разделите
е разпределено в отделни параграфи.

Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация,
управление и политически науки” при факултет „Международна
икономика и администрация” и насочен за защита пред научно жури.
Представеният за оценка дисертационен труд като структура и обем е
логически издържана и добре балансирана по отношение на представянето
на отделните глави в цялостната конструкция на разработката. Може да се
приеме, че осигурява единство на всички компоненти на труда във взаимна
връзка и обусловеност.

2. Актуалност на темата, целта, задачите, обекта, предмета, основна
теза.

Актуалността на темата на изследването произтича от все по
нарастваща роля  на цифровизацията на социално-икономическото
развитие и иновационните интереси на обществото.

Основната цел на изследването е насочено към усъвършенстване на
реализацията на иновационната политика в организациите в условията на
цифрова трансформация на тяхната дейност,  прецизиране и обогатяване
теоретико-методологичния апарат на изследванията в тази област и
разработване на практически препоръки.

Предметът на изследване, целта и задачите на дисертационния труд са
правилно формулирани и съответстват на постигнатите резултати.

3. Познаване на проблема:

Авторът е използвал твърде голям брой източници.

Демонстрирани са умения за извличане на факти, мнения, нормативни
условия и регламенти, чрез които да се обобщят постигнатите добри
практики.

Показани са умения за използване на електронни технологии за набавяне
и обработка на необходимата информация и способност да се използват
чужди езици за работа с източниците.



4. Постижения и приноси в дисертационния труд:

Основните положения от дисертацията, които се представят за защита
и научната новост се  състоят в следното:

- усъвършенстван е понятийният апарат на изследването на
проблемите за реализация на иновационната политика на организациите в
условията на цифровизация и в частност, са уточнени такива понятия, като
„иновационна политика на организацията“, предложени са авторски
трактовки на понятията „цифровизация“ като всеобхватно и
широкомащабно внедряване в производството на цифрова техника и
технологии и нейното влияние, на понятието „цифрова трансформация“
като процес, засягащ всички аспекти на дейността на организациите, а не
само на типа на използвани технологии и др.;

- уточнени са съвременните трендове и тенденции на научно-
техническия прогрес, разкрито е тяхното съдържание, а също така са
определени новите императиви на иновационното развитие:
организационно-управленски; културно-исторически; кадрови; на
корпоративната култура и др.,  също така техните признаци: темпоралност,
десинхронизация, турбулентност, делокализация на иновационните
процеси и др.;

- разкрити са особеностите и проблемите на управлението чрез
реализацията на иновационната политика в условията на криза от
преминаването към цифрова икономика; доказана е необходимостта на
усъвършенстване на организационно-икономическия механизъм в
парадигмата на цифровата трансформация;

- идентифицирани и анализирани са (на база анализа на
социологическата документация за последните пет години) кризисните
фактори и проблеми на управлението на иновационното развитие на
организацията:

• необходимост от организационно-управленски иновации и
управленско-информационно консултиране;
• недостатъчна компетентност на персонала по въпросите на
управлението на нововъведенията в организацията;
• необходимост от квалифицирани кадри на мениджъри и
специалисти по въпросите на организацията и управлението на
процесите на внедряване на иновациите;
• отсъствие на научно обосновани програми за допълнително
професионално образование (ДПО) по управление на реализацията
на иновационната политика;



• архаичност на програмите за допълнително професионално
образование и повишаване на квалификацията на управленските
кадри от висшите и средни звена и специалистите от линейните
подразделения по въпросите на внедряването на иновациите в
бизнес-процесите и др,;
• съпротива от страна на ръководителите и специалистите за
внедряване на иновациите и др.;
• обосноваване на приоритетните направления за повишаване
ефективността на реализацията на иновационната политика на
организацията;
• несъвършенство при търсенето и привличането на работници-
новатори: креативни, инициативни, комуникативни, готови да
рискуват, с дългосрочна позитивна ориентация и които не се боят
да поемат отговорност;
• отсъствие на постоянно действащ ко-уоркинг (кръгла маса,
семинар за консултиране) с привличането на научни консултанти
(учени и практици в областта на управлението на реализацията на
иновационната политика) в режим на реално време „Да решаваме
проблемите заедно!“ за организацията на кросфункционални
взаимодействия и съвместна работа на хора с различен вид
дейност в общо пространство с цел достигането на синергитичен
ефект от постоянните дискусии и изработване на съвместни
решения  за повишаване ефективността на реализацията на
иновационната политика;
• отсъствие на действащи системи за мотивация и стимулиране,
за преодоляване съпротивата на ръководителите и специалистите
за внедряване на организационно- управленски и технологични
иновации;

- доказана е необходимостта от решаването на трите ключови
проблема на управление на реализацията на иновационната политика
на организацията;

• формиране на научно обосновани инструменти за реализацията
на мероприятията на иновационната политика на организацията;
• обосноваване на модел за проектно управление на бизнес-
процесите на организацията на база използването на иновационни
технологии за цифровизация;
• разработване на система за управление на реализацията на
иновационната политика на организацията на база ключовите
показатели за ефективност (KPI);



- разработен е и е обоснован модел за проектно управление на бизнес-
процесите на организацията на база използването на иновационните
технологии за цифровизация.

- разработена е прогноза и комплекс от организационно-управленски и
социално-икономически мероприятия в рамките на концепцията за
повишаване ефективността на управление чрез реализацията на
иновационната политика в условията на цифрова трансформация.

Практическо значение на дисертацията. Съдържащите се в
дисертационното изследване теоретични, методологически и практически
препоръки имат голямо научно-практическо значение, като инструмент за
реализацията на иновационната политика в организациите в условията на
цифрова трансформация.

Считам, че научните и научно-приложните приноси на автора са
негово лично дело.

5. Оценка на публикациите по дисертацията.

Посочените от дисертанта публикации са докладвани и обсъдени на
представителни научни форуми и са получили необходимата
гласност.

6. Оценка на автореферата

Авторефератът на дисертационния труд по своята структура и
съдържание отговаря на възприетите добри практики и вярно
отразява същността на разработката.

7. Заключение.

Дисертационният труд изследва значим проблем. Авторът показва,
че е в състояние да провежда самостоятелно научно изследване, да
разработва инструментариум и да формулира обосновани изводи и
заключения.

Основната цел на дисертацията е постигната, а конкретните задачи
са решени. Тезата на изследването е доказана във всички нейни
аспекти.

Гореизложеното ми дава основание да дам положителна
оценка на дисертационния труд. Препоръчвам на



уважаваните членове на научното жури да подкрепят
решение ЗА присъждане на образователната и научна
степен „доктор“.

24.09.2020г.

София проф. д-р Цв. Стоенчева


