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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Юлия Георгиева Добрева, Висше училище по застраховане и финанси 

 

на материалите, представени по процедура за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“   

съгласно заповед N 121 от 29.03.2018г. на Ректора на Международно Висше Бизнес 

Училище,   

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

Научна специалност: „Икономика и управление (индустрия)“   

Тема на дисертацията: „Влияние на иновативността на регионалната среда върху 

предприемаческата активност в страната“ 

Дисертант: Мая Богомилова Микова 

. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

Предмет: 

Съгласно Заповед N121 от 29.03.2018г. на Ректора на Международното Висше Бизнес 

Училище съм определена за член на научно жури по процедура за придобиване на ОНС 

„доктор“. Процедурата е във връзка със защита на дисертационен труд на тема „Влияние на 

иновативността на регионалната среда върху предприемаческата активност в страна-

та“, по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, научна специ-

алност „Икономика и управление (индустрия)“ .    

Представеният от дисертанта Мая Богомилова Микова комплект материали на хартиен 

носител включва следните документи: 

 Автобиография; 

 Автореферат; 

 Дисертационен труд; 

 Една студия и два доклада, публикувани във връзка с докторската дисертация. 

 

2. Кратки биографични данни на дисертанта 

Мая Богомилова Микова е завършила УНСС през 1994 г. със специалност „Икономика 

и управление на промишлеността“,  а през 2012 г. придобива магистърска степен и по спе-

циалност „Международни икономически отношения“ в същия университет. Владее отлично 

английски и руски език. Има 23 години трудов стаж. От 1994 до 2004 година е била изпъл-

нителен директор на ФК БЕНЕФИС АД, а от 2004 г. е изпълнителен директор и собственик на 

ДОМКО Инвест ЕООД.  Отличава се с лидерски качества и отлични комуникационни умения.        
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3. Обща характеристика и оценка на дисертационния труд 

 

Представеният за рецензия дисертационен труд е с общ обем от 136 страници. Той се 

състои от увод, три глави и списък на използваната литература. Използваните литературни 

източници са общо 110  броя, от които 73 на български език, 9 на руски език, 32 на английски 

език и 6 интернет адреса. В изложението има 25 таблици и 25 фигури. 

С изследването си авторът представя концептуални модели и емпирично изведени 

решения, с които се стреми да допринесе за установяване на връзката (права и обратна) между 

предприемаческата активност и регионалното развитие в страната. Контекстът на изследва-

нето е повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и  постига-

нето на устойчив икономически растеж, което е в съответствие с целите на европейската 

икономическа политика и стратегия за развитие на регионите. Актуалността на изследването 

произтича от приложението на РИС подхода (Регионална иновационна система), който 

предполага широка обществена ангажираност и сътрудничество между всички заинтересо-

вани страни в процеса на постигането на целите на устойчивото регионално развитие в дъл-

госрочен план. 

Тезата на изследването е, че съществува пряка и обратна връзка между степента на 

развитие на регионалната икономическа система и предприемаческата активност. Ак-

центът, който дисертантът поставя и защитава в изследователската теза е, че иновативността 

на регионалната система е ключов фактор за развитие на предприемачеството. За да до-

каже тази теза, изследването разглежда предприемачеството като най-разпространена форма 

за обществена ангажираност и компилиране на инструменти, ресурси и добри практики. 

В научния труд дисертантът изследва следните хипотези:  

    Хипотеза 1: Провежданата в регионите регионална политика влияе пряко върху 

степента на развитие на предприемачеството в тях.     

   Хипотеза 2: Насърчаването на предприемачеството в селското стопанство в 

изостаналите селски райони в страната би допринесло за по-доброто развитие на регио-

налната система. 

  Предмет на изследването е влиянието на иновативността на регионалната среда върху 

предприемачеството в нея, а негов обект е Северен централен район на България. 

Цел на дисертационния труд е да се предложи концептуален модел и добра практика за 

регионално икономическо развитие с оглед насърчаване на предприемаческата активност.  
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За постигане на формулираната цел дисертацията решава няколко групи задачи, а 

именно:  

1) Анализ на теоретико-методологични аспекти на регионалното развитие и на пред-

приемачеството и представяне на взаимовръзката между тях.    

2) Идентифициране на факторите, влияещи върху предприемаческата активност в ре-

гионалната бизнес система и възможностите за въздействие върху тях чрез подобряване на 

регионалната среда.  

3) Проучване и анализиране на добри практики, въз основа на които да се разработи и 

предложи модел за развитие на регионите, който отчита спецификата на региона и влиянието 

върху избора на област на предприемаческата активност.   

4) Синтез на модел за предприемачество, основан на обратната връзка предприема-

чество- развитие на региона. 

 

Отбелязано е, че изследването е проведено при някои ограничения. Фокусът е поставен 

върху конкретна регионална среда от типа „изостанал селски район“, попадащ в обхвата на 

Северен централен район на планиране, съгласно NUTS класификацията. Освен това,  изс-

ледването е ограничено във връзката между степента на развитие на регионалната бизнес 

система и равнището на предприемаческата активност. Това позволява на дисертанта да по-

каже, че съществува права и обратна връзка между привлекателността на региона и предп-

риемаческата активност в него. При разглеждане на въпросите, касаещи предприемаческата 

активност и при разработването на модела за предприемачество, вниманието е концентрирано 

върху предприемачеството в неговите различните форми. Емпиричното изследване има за цел 

да адаптира теоретичния модел в условията на конкретен регион. Избран е аграрния сектор - 

производство на земеделска продукция, услуги в земеделието, алтернативен селски туризъм.  

 

Като основен изследователски подход е използван системният анализ. 

В Първа глава на дисертационния труд е направен обстоен и задълбочен анализ на 

литературните източници, на базата на който са изследвани теоретичните аспекти на връзката 

регионална среда – предприемачество. Главата представя обзор на основните теоретични 

въпроси, свързани с регионалното развитие и факторите, влияещи върху регионалното ико-

номическо развитие и предприемачеството. Обследван е ресурсния и икономически потен-

циал на икономиката на регионите и са дадени насоки как този потенциал може да бъде из-

ползван за насърчаване на предприемаческата активност. 
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Във Втора глава е извършен анализ на методологичните подходи чрез синтез на ме-

тодика на конкретното изследване. Подробно са описани етапите на изследване на регио-

налната среда и методиката за определяне на индекса на локализация и степента на терито-

риална концентрация (ТК).  

В Трета глава дисертантът е направил приложение на методиката към конкретен обект 

(аграрния сектор) чрез  емпирично проучване и синтез на модел на добра практика за регио-

нално икономическо развитие с оглед насърчаване на предприемаческата активност конк-

ретно в този сектор от икономиката. Представени са резултатите от определянето на индекса 

на предприемачество в регионалната бизнес среда на избрания обект. Отразени са резултатите 

от проведени анкетни проучвания и резултатите от приложен факторен анализ. 

Главите последователно надграждат и изследват в дълбочина проблематиката. Добро 

впечатление прави задълбоченото и логично разглеждане на проблема и прецизното прило-

жение на моделите в емпиричното изследване. Всяка глава завършва с изводи и обобщения.  

В заключението са обединени основните изводи и препоръки на автора, свързани с 

тезата, целта и задачите на дисертационния труд. 

За реализирането на изследователските задачи са използвани разнообразни подходи и 

методи: индукция и дедукция, наблюдение, анализ и синтез, теоретичен анализ на литера-

турни източници, анкетно проучване, статистически методи за обработка и анализ на данни.  

 

 Оценка на научните приноси на изследването: 

 

Сред основните приноси в този труд дисертантът изтъква: 

 

 Дефиниране на връзката между характеристиките на регионалната среда 

и проявите на предприемаческа активност на стопанските субекти, по-

зиционирани в рамките на изследвания регион; 

 Разработване на самостоятелен модел за оценка на факторите на регио-

налната бизнес среда, като е обосновано тяхното въздействие върху ино-

вационния и предприемаческия потенциал на регионалната икономика;  

 Извеждане на нови зависимости, изводи и заключения като резултат от 

апробирането на предложения модел за оценка на регионалната бизнес 

среда.  
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Прави впечатление, че дисертационният труд обстойно изследва връзката „регионална 

среда – предприемачество“, като това е особено видно в емпиричното изследване. В него е 

направен SWOT анализ на регионалната бизнес система (на примера на Северен централен 

район) и SWOT анализ на област Русе в качеството й на регионална единица от системата, 

обект на емпирично изследване. В допълнение е направен и анализ на факторите и тенден-

циите за развитие на регионалната бизнес система – STEP анализ на регионалната бизнес 

система, както и анализ на връзката „състояние на регионалната бизнес система - предприе-

маческа активност“ (Северен централен регион).  

Друг съществен принос на дисертацията са систематизираните метрики на предприе-

маческа активност в регионалната бизнес система в Северен централен район на планиране, 

като са дадени резултати за индекса на локализация, влияещ върху вземането на решение за 

предприемачество в определена сфера в регионалната бизнес система. Данните показват, че с 

най-висока степен на териториална концентрация в избраната регионална бизнес система е 

хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, строителството и фи-

нансовите и застрахователни дейности.  В следствие на този анализ дисертантът е обосновал и 

разработил стратегия за развитие на конкретен иновативен аграрен бизнес (увеличаване на 

дела на производството на орехоплодни видове) като източник на вътрешно развитие на ре-

гиона. Стратегията може да подпомогне управляващите на съответната регионална система 

при вземането на решения относно визията и мисията на региона, на отрасъла и тяхното ус-

тойчиво развитие. Стратегията би могла да бъде също особено полезна за предприемачи, 

които искат да инвестират в област с иновационен потенциал.   

 

  

4. Критични забележки и препоръки 

Нямам критични бележки. Имам следните препоръки: 

1. Заглавията на първа и трета глава са прекалено подробни и биха могли да имат 

по-синтезиран вид. Например:  

 Заглавието на първа глава би могло да се съкрати до „Теоретични аспекти на 

регионалното развитие и предприемачеството“  

 Заглавието на трета глава би могло да се съкрати до – „Апробация на иновативния 

модел за развитие на икономиката на селските райони“. 

2. По отношение на цитираната научна литература, препоръчвам използването на повече 

и по-актуални източници на английски език, които дават по-съвременен теоретичен и кри-

тичен поглед върху изследваната проблематика.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от Мая Микова отговарят на всички законови 

изисквания. Представени са достатъчно на брой научни публикации, свързани с темата на 

дисертацията. В научните публикации ясно се наблюдават оригинални научни приноси.  

Към гореизложеното трябва да се добави и ползата, която работата в практиката доп-

ринася за изграждането на дисертантът като специалист и възможността да изследва не само 

теоретични, но и чисто практически казуси. Дългогодишният опит от практиката допринася и 

за развитието й като учен, тъй като й дава възможност да изгражда различна от чисто ака-

демичната перспектива по отношение на изследваните от нея въпроси. 

Въз основа на гореизложеното, намирам за напълно основателно да дам своята поло-

жителна оценка и да препоръчам на научното жури да присъди на Мая Богомилова 

Микова научна степен „доктор“ в научна област 3. Социални, стопански и правни науки; 

Научна специалност: „Икономика и управление (индустрия)“.    

 

 

 

 

17.05.2018 г.   Изготвил рецензията: 

                                                                                                      доц. д-р Юлия Добрева 

 


