
С Т А Н О В И Щ Е 

От: доц. д-р Соня Дакова Чипева; 

Университет за национално и световно стопанство 

Научна специалност „Статистика и демография” 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ по научната специалност „Икономика и управление (индустрия)” 

 

Автор на дисертационния труд: Мая Богомилова Микова 

Тема на дисертационния труд: "Влияние на иновативността на регионалната среда 

върху предприемаческата активност в страната" 

 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по 

защита на дисертационния труд  

съгласно Заповед № 121/29.03.2018 на Ректора на МВБУ - Ботевград. 

 

1. Информация за дисертанта  

Дисертантът Мая Богомилова Микова се е обучавала по докторска програма по научната 

специалност „Икономика и управление (индустрия)”. Обучението е осъществено в 

самостоятелна подготовка  

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд  

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, списък на ползваната 

литература. Общият обем на дисертацията е 136 страници и 1 приложение, съдържащо 

анкетна карта за емпирично изследване. Използвани са 110 литературни източника, 32 

от които на английски и 9 на руски език. В основното изложение са включени 25 таблици 

и 25 фигури.  

Представената тема на дисертационния труд е актуална и значима както в национален 

аспект за подобряване на общата икономическа и бизнес конюнктура в страната в 

контекста на повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, така и 

по отношение на целите на европейската икономическа политика и стратегия за развитие 

на регионите и насърчаване на предприемачество в рамките на европейския съюз.  

Целта на изследването, да се разработи концептуален модел и добра практика за 

регионално икономическо развитие, е ясно дефинирана в съответствие с основаната 



изследователска теза за съществуване на права и обратна връзка между степента на 

развитие на регионалната икономическа система и предприемаческата активност и на 

тази основа иновативността на регионалната система е изведена като ключов фактор за 

развитие на предприемачеството. За изпълнение на целта дисертантката е формулирала 

4 основни задачи. Предметът на дисертационния труд, обхватът и ограниченията на 

изследването са дефинирани коректно. По отношение на обекта на изследване, би 

трябвало дефиницията да се прецизира в посока, че това е икономическото развитие на 

Северен централен район, а не района като територия. В рамките на изследването се 

защитават 2 работни хипотези, а именно, че регионалната политика влияе пряко върху 

степента на развитие на предприемачеството в съответния регион, и че насърчаването на 

предприемачеството в селското стопанство в изостаналите селски райони на страната би 

допринесло за по-доброто им развитие. Изложен е и процедурен алгоритъм на 

изследването. 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати  

По-важните научни и научно-приложни резултати, съдържащи се в дисертационния труд 

на Мая Микова може да се обобщят по следния начин: 

 Представен е подробен теоретичен модел на обекта на изследването. Въз основа 

на обширен критичен анализ на литературата е характеризирано предприемачеството 

като специфичен вид икономическа дейност, задълбочено и достатъчно подробно са 

изложени факторите, влияещи върху регионалното икономическо развитие и 

предприемачеството, отразена е връзката регионална среда-предприемачество като е 

характеризиран ресурсния и икономически потенциал на икономиката на регионите и 

как този потенциал може да бъде използван за насърчаване на предприемаческата 

активност. Представена е програмната и законовата рамки за управление на 

регионалната икономика 

 Разработен е концептуален модел за оценка степента на развитие на регионална 

бизнес система и на предприемаческата активност в нея. Идентифицирани са основните 

компоненти в рамките на модела и взаимовръзките между тях. Предложена е система от 

индикатори за анализ на взаимовръзката „регионална среда - предприемачество“ въз 

основа на сравнителен подход.  

 Структурирани са метрики на предприемаческата активност, свързани с нейните 

основни форми на проявление и въздействащите фактори. Приложението на тези 

метрики ще позволи да се оцени ефекта от нарастване равнището на предприемаческа 

активност върху региона и живущите в него. Изведени са факторите, въздействащи за 



формиране на предприемаческа нагласа и активност, които могат да служат като 

индикатор за наличие на такава нагласа в изследвания регион.  

 Въз основа на целесъобразно и умело съчетаване на класификации, методи, 

модели и алгоритми е разработен концептуален модел за предприемачество в аграрния 

сектор. Подробно са описани етапите на изследване на регионалната среда и методиката 

за определяне на индекса на локализация, имащи отношение към решаването на въпроса 

в коя сфера да се насърчи разполагането на бизнеса. Моделът е представен под формат 

на алгоритмична блок-схема, което позволява да се проследи логическата 

последователност и обвързаност на отделните компоненти, възможните алтернативни 

подходи и решения и последствията от тях в общата конфигурация на процеса на 

управление и контрол на системата. Чрез съчетаване на условията за бизнес в една 

регионална система и решението за предприемаческа активност, моделът разкрива 

възможности за изграждане на автоматизирани системи за управление и контрол в малки 

и средни предприятия в аграрния сектор, като може да бъде приложен успешно и в други 

отрасли на икономиката. 

 Представен е алгоритъм за оценка на предприемачество в регионалната бизнес 

среда в аграрния сектор съгласно разработените от докторанта концептуални модели. 

Приложението на SWOT-анализа е позволило на докторанта да направи обективна 

оценка на средата в две обособени регионални бизнес системи – Северен централен 

район и област Русе. С помощта на STEP-анализ са идентифицирани 4 групи фактори за 

Северен централен район, които предопределят до голяма степен тенденциите за 

неговото развитие, както и иновативността на регионалната бизнес система и 

предприемаческата активност в нея. 

 С помощта на предложената от докторанта система индикатори е проведен анализ 

на взаимовръзката „регионална среда - предприемачество“ в Северен централен район 

на страната, изведени са метрики на предприемаческа активност и е определена степента 

на териториална концентрация и отрасловата специализация на региона с помощта на 

индекса на локализация на Изард. 

 Въз основа на резултатите от анализа на регионалната бизнес среда, докторантът 

е разработил 3-годишна стратегия за развитие на конкретен иновативен аграрен бизнес, 

а именно производство на орехоплодни видове, която се предвижда да се финансира по 

линия на структурните фондове на ЕС, на националния и общински бюджети.  



 Представени са резултати от проведено анкетно проучване относно връзката 

между провежданата в регионите политика за развитие и степента на предприемаческа 

активност в тях. В изложението обаче, липсва методология и обхват на проучването, 

както и не са дефинирани единиците на наблюдение (респондентите). Разработената 

анкетна карта не осигурява възможност за достатъчно пълен и задълбочен анализ на 

третирания проблем въз основа на събраната емпирична информация.  

 Направен е опит за определяне индекс на предприемачество в регионална бизнес 

среда по отношение на три субекта. В изложението обаче, има пропуски и неясноти, 

свързани както с идентификацията на бизнес средата, така и с входящата информация и 

методологията за определяне на индекса. Липсват и пояснения на представените графики 

на индекса на предприемачество. Неясно е и съдържанието на графиката, която 

представя оценка на риска от развиване на определена бизнес дейност.  

 Получените резултати от изследването са обобщени от автора като са изведени 

съответните изводи и заключения 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси  

Приемам посочените от докторанта Мая Микова приноси на дисертационния труд. Имам 

основание да оценя високо предложените в труда концептуални модели за оценка 

степента на развитие на регионална бизнес система и на предприемаческата активност в 

нея и за предприемачество в аграрния сектор, както и алгоритъма за оценка на 

предприемачество в регионалната бизнес среда в аграрния сектор съгласно 

разработените концептуални модели.  

5. Оценка на публикациите по дисертацията  

Докторантът е автор на 3 самостоятелни публикации, свързани с темата на дисертацията 

– два доклада на научни конференции и една студия. От справката обаче, не става ясно 

къде е отпечатана студията. 

6. Оценка на автореферата  

Авторефератът съдържа необходимите елементи и информация, които съответстват на 

съдържанието на дисертационния труд.  

7. Критични бележки, препоръки и въпроси  

Дисертационният труд като цяло не съдържа погрешни тези, постановки и оценки, които 

да влошават неговото качество. Бих си позволила следните забележки, които имат за цел 

да внесат по-голяма яснота и прецизност в изложението, но в никакъв случай не 

намаляват качествата на научната разработка: 



 В изложението е описана интерпретацията на „коефициент на специализация“, но не 

е представена формула за изчисляване.  

 Смятам, че вместо „факторен анализ“ в 3-та глава е по-коректно да бъде използвано 

понятието „анализ на фактори“, тъй като факторния анализ е специализирана 

статистическа методология за извличане на фактори въз основа на метода на 

основните компоненти. Тук не става на въпрос за приложение на тази методология, 

и използването на наименованието е в известен смисъл подвеждащо.  

 Би трябвало в методологичната част на дисертационния труд да се опише методиката 

на проведеното емпирично изследване, приложените статистически методи на 

анализ на емпиричните данни, както и методологията за определяне индекса на 

предприемачество. Добре би било използваната методология относно индекса на 

предприемачество в т.3.4 на гл.3 да бъде представена не като действия с програмния 

продукт Excel, а като аналитична процедура, обясняваща логиката на изчисленията. 

От представените резултати, не става ясно какъв е обхвата на показания индекс на 

предприемачество – за целия Северен централен район ли става на въпрос или за 

определена бизнес система (МСП или друго), както и от къде са данните в табл.3.4.1. 

8. Заключение  

Използваните от докторанта подход и методология в изследването са добра база за 

постигане на качество на дисертационния труд и полезни резултати в научно и приложно 

отношение. Поставените задачи са изцяло изпълнени, което е довело до постигане на 

целта на изследването. В дисертационния труд на Мая Микова се съдържат достатъчно 

научни и научноприложни резултати. Съдържанието на дисертационния труд 

недвусмислено доказва, че докторанта притежава способности за самостоятелни научни 

изследвания. 

Качествата на дисертационния труд ми дават основание да считам, че той напълно 

отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и Правилника за неговото прилагане. Затова предлагам на научното жури да 

присъди на Мая Богомилова Микова научната степен „доктор“ по научната специалност 

„Икономика и управление (индустрия)”. 
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