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Заповед №220/15.10.2021 г. на Ректора на МВБУ проф. д-р Георги Апостолов 

Становището е изготвено съобразно Закона за развитие на академичния състав на 
Република България, Правилника за прилагането на този закон и Наредбата за 
развитието на академичния състав на МВБУ. 
 

1. Обща характеристика и актуалност на докторантски труд 

Предоставеният ми за изготвяне на становище докторантски труд е в 
общ обем от 219 страници. Докторантът структурира основния текст в увод, 
три глави и заключение. В него той вгражда 8 таблици и 3 фигури. В 
допълнение включва библиографска справка, 2 приложения и 
терминологичен речник. Той посочва 107 използвани източника на 
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информация в своята библиографична справка, от които 56 на кирилица и 51 
на латиница. 

Кандидатът оформя своята разработка според БДС и я изгражда в 
логическа проследимост. Своите разсъждения той подкрепя с адекватно 
подбрани коментари, примери и аргументи. Всичко това показва 
професионално отношение. 

Господин Саидов в увода на своята научна творба формулира 
адекватно, ясно и точно целта, четирите на брой задачи, предмета, обекта и 
изследователската теза. Тези уводни реквизити категорично и еднозначно 
определят актуалността на темата, посветена на инструментариума за 
управление на риска при инвестиционни проекти в контекста на 
глобализация, изключително интензивна конкуренция и постоянно растящ 
натиск за адаптация. Освен това те подпомагат последователното излагане на 
теориите, научните факти, научни резултати и научни обобщения. Така се 
формира базата за разработване на релевантни и адекватни препоръки. 

Проектирането на интегрирана концептуална рамка за количествена и 
качествена оценка на инвестиционните рискове и идентифициране на 
възможен инструментариум за анализ, прогнозиране, мениджмънт, 
мониторинг и контрол на риска в инвестиционните операции представлява 
ядрото на докторския труд и показва фокусираността му. Това ярко 
манифестира неговия както теоретичен, така и практико-приложен характер и 
го прави балансиран и подходящо структуриран. Методика, която е 
разработена, изпълнява изискванията за достатъчност при постигане на 
поставените научни цели и задачи. Речникът на термините в допълнение с 
адекватно използваната литература, която е близка до темата на доктората, 
допълват прецизността на доктората. 

Литературните източници по темата са в достатъчен обем и са 
интерпретирани творчески и са цитирани коректно в текста. 

Визуализацията на абстрактните научни постановки е подходяща и 
достатъчна. 

Всичко гореизложено до тук ми дава основание да направя напълно 
убеденото обобщение и заключение, че докторантът по недвусмислен начин 
демонстрира умения самостоятелно да проектира, разработи и реализира 
качествен и полезен научен продукт.  



3 
 

2. Оценка на получените научни и научно-приложни 
резултати 

Докторантската разработка на г-н Саидов представлява експертно 
изградена и детайлно представена научна структура, която логически следва 
хронологията от взаимно надграждащи се части с ясно детерминирани 
понятия и направени на тяхна основа интерпретации и обобщения. 
Извършеният от докторанта критичен преглед на теоретичните постановки, 
концепции и взаимовръзки на управлението на риска в инвестиционната 
дейност му предоставя възможност да изведе своята научно-изследователска 
теза и да покаже, къде тя се намира в координатната система от изяснени и 
недоизяснени характеристики на предмета на изследване. В тази връзка той 
формулира и получава важни и ценни научно-теоретични резултати с висока 
степен на практическа приложимост в областта на инвестиционното 
управление на риска, фокусирайки върху ключовата роля на проект-
мениджъра и останалите членовете на екипите, които той ръководи. 

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Докторантът представя три броя приноси. Те са с предимно практико-
приложен характер, които оценявам високо и приемам напълно. 

4. Оценка на публикациите по дисертационния труд 

Кандидатът представя за оценка три броя самостоятелни публикации. 
Публикацията на английски език показва неговата възможност да 
популяризира своите постижения в интернационален мащаб. Всичките три 
броя публикации представят елементи от неговата изследователска дейност 
и показват, че те са достигнали както до научната общност, така и до широката 
публика от експерти, практици и други стейкхолдъри. Всичко това ми дава 
основание да ги оценя високо. 

5. Оценка на автореферата 

Предоставеният ми за оценяване автореферат притежава всички 
необходими елементи на такъв и отразява всички основни моменти на 
доктората в достатъчен и синтезиран вид. 

6. Мнения, препоръки и бележки по дейността и 
постиженията на кандидата 
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Господин Саидов използва прецизен, разбираем и точен научен език, 
дефинира ясно важните за труда понятия и структурира логично и 
последователно своят труд. Затова аз считам, че за изискванията на една 
докторантура това е достатъчно. В тази връзка няма да правя критични 
бележки и да поставям въпроси, въпреки че научният процес е непрекъснат и 
винаги има елементи, които биха могли да бъдат подобрени и/или доразвити. 
В този смисъл единствено бих препоръчал на кандидата да продължи с 
научните си търсения и да направи опит да публикува и популяризира своите 
резултати в световно-известни списания. 

7. Обобщение и заключение 

Общото впечатление, което придобих от представената ми за изготвяне 
на становище докторска работа, ми дава основание с пълна убеденост да 
обобщя, че разработка на г-н Едиз-Ханиф Баязидов Саидов се характеризира 
със значими качествата и изпълнява всички изисквания за такава. Освен това 
се убедих, че той притежава задълбочени теоретични познания по тематиката 
и демонстрира необходимите способности за провеждане на самостоятелно 
научно изследване. Това му позволява да отчита и интерпретира по адекватен 
начин научни данни и да формулира съответните научни обобщения и изводи.  

Всички гореизложени достойнства както на докторския труд на тема 
„Управление на риска в инвестиционни проекти“, така и на докторанта Едиз-
Ханиф Баязидов Саидов, ми дават убедителни аргументи да ги оценя 
ПОЛОЖИТЕЛНО и да предложа на уважаемите членове на научното жури да 
вземат решение за присъждане на образователната и научна степен 
„ДОКТОР“ на Едиз-Ханиф Баязидов Саидов по научна специалност „Бизнес 
администрация” в професионално направление 3.7 „Администрация и 
управление”. 

 

 

23.11.2021 г. 

     С уважение,  
       Проф. д-р Иван Боевски 

 


