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1.Оценка на ресултатите и приносите на кандидата.
1.1.Резултати
Доктората се базира на реални проблеми на малките и средни
предприятия относно тяхната иновациона дейност , необходима за
гарантиране на конкурентно предимство и възможност за по нататъшно
развитие на бизнеса им.Прието е че иновациите са основата за развитието
на малките и средни предприятия и подобряване на финансовите им
резултати.Индустриалното производство на иновационни продукти е
проблем на бъдешето не само за световните пазари но и като
обществена необходимост от новости ,за задоволяване на обикновените
потребителски нужди.Направено е изследване ,разраборване и
експериментиране на проблема за приложението на реални опции при
оценка на иновационата дейност, с цел по добра финансово-икономическа
оценка.

1.2.Приноси
.Характерът на приносите е доказване с нови средства на
съществени нови страни в съществуващи научни проблеми ,или
обогатяване на съществуващите знания.
Те се свеждат до научно-приложни приноси ,които могат да се
включат в следните окрупнени групи.
1.2.1.Научно приложни приноси.
1.Извършено е изследване и оценка на състоянието на малките и
средни предприятия и тяхната възможност да създават иновации и
развиват иновациона дейност.Направен е опит да се съпоставят
традиционите методи и подходи за оценка и анализ на вложените средства
в иновации и иновациона дейност с предложеният метод на реални опции.
Приложимостта им в малките и средни предприятия у нас е обосновавана
методично с конкретни изводи и предложения.
2.Допълнен и обогатен е практико-приложният инструментариум за
оценка на иновационата дейност,като е обоснована необходимоста от
прилагането на обобщен подход за финансово-икономическа
оценка.Същият ще подпомогне вземането на решения за бъдещето на
планираните иновации.Предложен е алгоритъм за последователността на
провеждане и оценка на иновациите и иновационата дейност с реални
опции.
3..Предложен е начин за финансово – икономическа оценка на
иноваците и иновационата дейност с реални опции които е
експериментиран в резултат на което е доказана неговата приложимост и
полезност .
1.2.2. Значимост на приносите.
Тези приноси са значими, за практиката и с тях се обогатяват
съществуващите знания .Ще допринесат за разширяване на познанията в
областта на използването на реалните опции . Ще обогатят изследванията
в областта на оценка на иновациите и иновационата дейност в малките и
средни предприятия с използването метода на реални опции.
Тези приноси са достатъчни за такъв вид изследване и ще спомогнат
да се обогатят знанията в областта на финансово-иконоимическа оценка
на иновациите и тяхата роля за постигане на пазарно развитие и
подържане на конкурентно предимство на малките и средни
предприятия.Използуването на резултатите в практиката може да доведе
до реализирането на пряк и косвен ефект.

2.Критични оценки забележки и препоръки.
.
Научен ръководител съм на докторантката .
От всичко изложено до тук правя следното

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Давам положителна оценка на докторския труд”Оценка на
иновационата дейност на малки и средни индустриални предприятия”
.Спазени са всички изисквания на закона за научните степени и
академични длъжности и Наредбата за Академичния състав на ВСУ за
придобиване на образователната и научна степен “доктор”, Въз основа на
общата ми оценка от дисертациония труд ,приносите по дисертацията и
тяхната значимост за науката и практиката предлагам на научното жури
да присъди образователната и научна степен “доктор” на Велислава
Николаева Костова в Професионално направление “Администрация и
управление “по докторска програма “Организация и управление на
производството”.
Член на научното жури:
/ проф.д-р инж.Д .Дамянов/.

