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Автор на дисертационния труд: Мая  Богомилова Микова 

Тема на дисертационния труд: ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНОСТТА 
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МВБУ по научна специалност ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

(ИНДУСТРИЯ)…..съгласно Заповед  №…468../…14.12.2015г.…. Обучението е 

осъществено в свободна форма през периода …2015/2017…………….. 
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Известно е, че България по степен на регионално икономическо развитие 

значително изостава спрямо останалите региони в Европейския съюз. Това 

предполага полагане на повече усилия за развитие на регионите в страната и 

стимулиране на икономиката в отделните административно-териториални 

единици (АТД), използвайки рационално и целесъобразно ресурсния и 

икономическия им потенциал. Като имаме предвид, че основен фактор на 

икономическия потенциал е именно предприемаческата активност, разглеждаме 

регионалната система като среда за развитие на предприемачество. Актуалността 

на темата се определя от активната политика за насърчаване на предприемачество 

в европейското стопанство, използвайки именно връзката „състояние на 

регионалната бизнес система - ниво на предприемаческа активност“. 

Дисертационният труд, представен за рецензиране, се състои от увод, три 

глави, списък на използваната литература.. Той е с обем от 136 страници. 

Използваните литературни източници са 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. 

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

степента на развитие на регионалната икономическа система и предприемаческата 

активност.  

Основната хипотеза е, че иновативността на регионалната система е ключов 

фактор за развитие на предприемачеството. 

Предмет на изследването е влиянието на иновативността на регионалната 

среда върху предприемачеството в нея. 

      Обектът на изследване е Северен централен район.  

4. Структура и съдържание на дисертацията 

       В структурно отношение дисертационният труд съдържа увод, три глави 

и заключение. 

        В „Увод“ се обосновава актуалността на проблема и значимостта на 
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разработката за теорията и практиката. Формулирана е тезата и хипотезите, върху 

които стъпва емпиричното изследване, детерминирана е целта и задачите на 

дисертационния труд, както и предмета и обекта на изследване. 

Първа глава, озаглавена „Теоретико-методологични аспекти на 

регионалното развитие и предприемачеството. Връзката „иновативност на 

регионалната среда и предприемаческа активност“ представя обзор на основните 

теоретични въпроси, свързани с регионалното развитие и факторите, влияещи 

върху регионалното икономическо развитие и предприемачеството, с ресурсния и 

икономически потенциал на икономиката на регионите и как този потенциал може 

да бъде използван за насърчаване на предприемаческата активност. 

Във втора глава „Методика на изследването“ е представен  алгоритъм на 

логическите връзки в разработката. Подробно са описани етапите на изследване на 

регионалната среда и методиката за определяне на индекса на локализация и 

степента на териториална концентрация (ТК), имащи отношение към решаването 

на въпроса в  коя сфера да насърчим разполагането на бизнеса (МСП), за да 

извлечем максимален положителен синергичен ефект за икономиката на региона. 

     Трета глава от дисертационния труд представя в концентриран вид 

анализ на емпирични данни за изследване на направените хипотези, в т.ч и 

резултатите от определянето на индекса на предприемачество в регионалната 

бизнес среда на избрания обект.. Направена е кратка характеристика на самия 

обект на изследователската работа. Идентифицирани са ключовите проблеми. 

Отразени са резултатите от проведени анкетни проучвания и резултатите от 

приложен факторен анализ. 

        В заключението са формулирани основните изводи и препоръки на 

автора, свързани с тезата, целта и задачите на дисертационния труд. Предложен е 

модел на добра практика за регионално икономическо развитие с оглед 

насърчаване на предприемаческата активност, който модел стъпва на проучване на 
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редица други добри практики за регионално развитие на селски райони и за 

насърчаване на предприемачеството в тях. 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

 

Постигнати са: 

1. Основната цел на дисертационния труд, а именно, е да се предложи 

концептуален модел и добра практика за регионално икономическо 

развитие с оглед насърчаване на предприемаческата активност.  

2. Предварително поставените задачи: 

 Анализирани са теоретико-методологични аспекти на регионалното 

развитие и на предприемачеството и е представена взаимовръзката между 

тях. 

 Идентифицирани са факторите, влияещи върху предприемаческата 

активност в регионалната бизнес система и възможностите за въздействие 

върху тях чрез подобряване на регионалната среда. 

 Анализирани са добри практики и е предложен модел за развитие на 

регионите, който отчита спецификата на региона и влиянието и върху 

избора на област на предприемаческата активност.  

 Синтезиран  е модел за предприемачество, основан на обратната връзка 

предприемачество- развитие на региона.  

 

Регионалната среда се оценява за целите на изследването като съвкупност от 

фактори, всеки от които може да бъде оценен чрез набор от критерии.  

Като основен изследователски подход е използван успешно системният 

анализ. За реализирането на поставената цел и за решаването на 

изследователските задачи са използвани следните подходи и методи: индукция и 

дедукция, наблюдение, анализ и синтез, теоретичен анализ на литературни 
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източници, анкетно проучване, статистически методи за обработка и анализ на 

данни, 

 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

 

Приемам претенциите на изследователя за научно- приложни приноси: 

1. Разширен е обхватът на инициативата РИС и стратегиите за 

иновативно развитие върху предприемачеството като фактор за ендогенно 

развитие на региона. 

2. Разработен е концептуален модел за оценка на степента на развитие на 

регионалната бизнес система и на предприемаческата активност в нея 

3. Разработен е конкретен алгоритъм на решението за предприемаческа 

активност 

4. Разработен е алгоритъм за оценка на предприемачество в 

регионалната бизнес среда. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

Представените са следните публикации: 

 Микова, Мая. „Регионалната иновационна система като фактор за 

разгръщане на иновативността на малките и средните предприятия.“ Студия. 

Международно висше бизнес училище, 2017г. 

 Микова, Мая.„Теоретични аспекти на иновативните регионални системи 

като фактор за развитие на предприемачеството“. Международна научна 

конференция. МВБУ, 2016г. 

 Микова, Мая. Модел за определяне на потенциалните точки за инвестиране 

на предприемачески капитал. Доклад на научна конференция „ Авангардни 

модели в управлението“. УНСС. Равда, 2017г. 
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Публикациите отразяват съществени части от дисертационния труд. Представени 

са на научни форуми и са публикувани в издания с редакционна колегия. 

 

6. Оценка на автореферата 

 

Авторефератът отразява изчерпателно и коректно същността, структурата 

и съдържанието на дисертационния труд. 

 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

 

Представеният дисертационен труд е интердисциплинарен, което 

предопределя използването на разнообразен инструментариум. Това е 

предпоставка за прекалено усложняване на текста, което на места затруднява 

разбирането. 

Препоръчвам на дисертанта да разработи практическо ръководство за 

оценка на инвестиционно намерение в селското стопанство, от което, по мое 

мнение, има сериозна практическа нужда. 

 

8. Заключение 

Предвид на горе изложеното считам, че представения дисертационен труд е 

самостоятелно и завършено научно изследване. Авторът е показал необходимите 

умения да анализира, да синтезира и да прилага научни модели и подходи в 

решаването на конкретен приложен проблем. 

Считам, че дисертационният труд отговаря на изискванията за подобно 

изследване и подкрепям присъждането на ОНС „доктор“ на докторант Мая 

Микова. 
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Дата / място    Подпис: ……………………… 

 

20.05.2018г      доц.д-р Н.Миронова 

 

 


