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РЕЦЕНЗИЯ 

 

От доц. д-р Миланка Димитрова Славова 

Относно:  дисертационния труд за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“  по научна специалност тема 05.02.18. „ 

Икономика и управление (Индустрия)“  

Основание: Заповед № 121 от 29.03.2018  на Ректора на МВБУ за състава 

на научното жури 

Автор на дисертационния труд: Мая Богомилова Микова 

Тема на дисертационния труд: „Влияние на иновативността на 

регионалната среда върху предпремаческата активност в страната” 

 

1. Информация за дисертанта 

 

Мая Богомилова Микова е завършила бакалавърска степен по 

„Икономика и управление на промишлеността“ през 1994 г. и магистърска 

степен по „Международни икономически отношения“ през 2012 г. в 

УНСС. Има значителен трудов стаж и опит в управлението на  финнсово-

брокерска и търговска дейност, както и като предприемач. Практическият 

опит на докторантката е благоприятна предпоставка за изследователска 

дейност по избраната в дисертацията проблематика. 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
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Дисертационният труд притежава следната структура: увод, три 

глави, заключение и приложения. Общият обем е 125 страници. В 

библиографията са включени 110 литературни източника, от които 73 са на 

български език, 9  - на руски език и 32 на английски език. Използвани са 

интернет сайтове. Литературните източници включват монографии, 

студии, национално и европейско законодателство, публикации на 

международни организации.  

Избраната тема на дисертацията е актуална както за развитието на 

икономическата  теория, така и за практиката на насърчаването на 

предприемачеството и иновациите на регионално равнище. Насърчаването 

на предприемачеството и иновациите се определя като ключов фактор за 

икономическото развитие на регионите и постепенното намаляване на 

различията между по-силно развитите и изоставащите региони в Европа. 

За развитието на българските райони това безспорно е важна тематична 

област. 

Докторантката е формулирала ясно обекта, предмета, целта, 

изследователските задачи, основната теза,  две хипотези  и полезността на 

изследването за различни заинтересовани от проблематиката групи. Тя е 

определила конкретна икономическа проблематика, която дава 

възможност за изследване и апробиране на предложения от нея теоретичен 

модел. 

Докторантката е показала, че познава научните постижения в 

изследваната област и може да систематизира и да осмисля  

съществуващите научни тези. Тя е обобщила общоприетите теоретични 

схващания за иновативна среда и предприемачество, откроила е добре 

влиянието на глобалните процеси върху регионалното развитие и е 

направила преглед на законодателството и оперативните програми, които 
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съответно регламентират и подпомагат предприемачеството на местно 

равнище. 

В първа глава на дисертацията се изследва връзката между 

иновативност на регионалната среда и предприемаческата активност. 

Изследвани са вътрешните и външните фактори, които влияят върху 

регионалното развитие и предприемачеството, ресурсният потенциал на 

икономиката и влиянието на политиките върху осъществяването на 

изследваното взаимодействие. Направен е също така преглед на 

законодателството и финансирането на взаимодействието чрез 

оперативните програми за периода 2014-2020 г. 

Във втора глава на дисертацията докторантката е представила 

методиката на своето изследване. Използвани са различни методи за 

анализ на факторите, представени са етапите на изследване на 

регионалната среда и е разработен концептуален модел за 

взаимодействието регионално икономическо развитие като са интегрирани 

различни подходи. 

В трета глава на дисертационния труд е направено емпирично 

изследване за приложимостта на концептуалния модел на примера на 

Северния централен район и по-конкретно в областта на селското 

стопанство. Въз основа на приложението на модела са посочени резултати 

за индекса на предприемачеството и възможните области за развитието му. 

В заключението на дисертацията са обобщени изводите от 

теоретичното и практическото изследване  и са формулирани препоръки. 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

 

Получените резултати от изследването доказват необходимостта и 

практическата осъществимост на регионални политики, които насърчават 
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предприемачеството. Прилагането на индексите за локализация и 

предприемаческа активност дава възможност за комплексна оценка на 

условията за развитие на предприемачество и в коя сфера следва да се 

насърчава. 

 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

 

Формулираните от докторанта научни и научно-приложни приноси 

могат да се обобщят в две направления: 

 Допълнение към съществуващата теория и методология, което 

повишава нейната валидност. Научното изследване на конкретен 

български регион и икономически сектор обогатява и потвърждава 

необходимостта от създаването на благоприятна регионална среда, 

която насърчава предприемачеството и иновативността.  

 Приложение на съществуващата теория или методология за 

обяснение и анализ на  конкретните икономически проблеми. 

Разработените модели и индекси за оценка на факторите на 

регионалната бизнес среда и тяхното апробиране дава възможност 

за по-широкото им прилагане с цел да се осъществят промени в 

регионалните иновационни системи и в политиките за насърчаване 

на предприемачеството.  

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

 

Докторантката е представила  три публикации през периода 2016 -

2017 г. Всяка от тях има отношение към разглежданата в дисертацията 

проблематика. 
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6. Оценка на автореферата 

Авторефератът на дисертационният труд съдържа всички 

необходими елементи и отразява вярно съдържанието на изследването в 

дисертацията.  

 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

 

В дисертацията биха могли да бъдат разгледани по-детайлно 

следните проблеми: кои елементи на регионалната среда имат решаващо 

значение за предприемачите в региона по отношение на иновациите и 

какви мерки за промяна на средата могат да ги подпомогнат в тези 

процеси.  

Би следвало да се даде отговор също така и на въпроса кои са 

предимствата на предложения модел в сравнение с досега прилаганите при 

анализа на регионалния бизнес,  какви са неговите ползи за управлението 

на конкретен бизнес и за регионалната политика, кой би следвало да го 

изчислява и т.н. Авторката е вложила много усилия да изясни същността 

на моделите, което безспорно е важно,  и индексите, но би могла да ги 

допълни и с изводи за практическите ползи от тях. 

Направените бележки имат препоръчителен характер към 

докторантката за бъдещата й изследователска работа.  

8. Заключение 

 

Представената дисертация на тема „Влияние на иновативността на 

регионалната среда върху предпремаческата активност в страната” 

представлява актуално и задълбочено изследване на конкретен аспект на 
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регионалните иновационни системи. Научният труд отговаря на 

изискванията на нормативните документи за присъждането на ОНС 

„доктор“.  Предлагам научното жури да присъди образователната и научна 

степен „доктор” на Мая Богомилова Микова по научна специалност 

05.02.18 „Икономика и управление (Индустрия).“  

 

 

гр. София      Рецензент: 

25.05.2018        доц .д-р Миланка Славова 

 


