До Председателя на научното жури
за оценяване дисертационния труд
на докторант Калоян Красимиров Беличовски,
кандидат за присъждане на образователната
и научна степен „доктор“ по научна
специалност „Финанси, застраховане и осигуряване“ в
професионално направление 3.8 Икономика

СТАНОВИЩЕ
във връзка със защита на докторски труд
за придобиване на образователната и научна степен „доктор“
в Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Докторска програма: „Финанси, застраховане и осигуряване“

Тема на дисертационния труд: „Финансови проблеми на регионалните
иновационни стратегии в Република България“
Автор на докторския труд: Калоян Красимиров Беличовски
Научен ръководител: доц. д-р Юлия Добрева
Автор на становището: доц. д-р Ренета Маринова Димитрова

1. Общо описание на представените материали
Със заповед № 448 от 20.12.2019 г. на Ректора на Висше училище по застраховане
и финанси доц. д-р Григорий Вазов съм определена за член на научното жури за
осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема „Финансови
проблеми на регионалните иновационни стратегии в Република България“ за
придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.8.
Икономика, докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“. Автор на
дисертационния труд е Калоян Красимир Беличовски – докторант на самостоятелна
подготовка във ВУЗФ с научен ръководител доц. д-р Юлия Добрева.
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Предадените

от

докторант

Красимир

Беличовски

материали

включват

документи по представен опис: актуална автобиография по европейски образец, копие
на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, копие
на заповед за зачисляване в докторантура, копие на заповед за отчисляване от
докторантура, копие на протокол от заседание на обучаващата катедра, списък и копия
на публикациите по темата на дисертационния труд, справка за научните и научноприложните приноси в дисертационния труд, справка за изпълнение на минималните
национални изисквания за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в
професионално направление 3.8 Икономика;, дисертационен труд, автореферат и
заповед за определяне на научно жури.
2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и
задачи
Дисертационният труд е посветен на тема с безспорна актуалност. Повишаването
на икономическото състояние, а оттам и качеството на живот на регионите е един от
основните проблеми пред управлението на страната ни вече десетилетия наред. В това
отношение държавната администрация, висшите учебни заведения, частният бизнес и
структурните фондове могат в значителна степен да допринесат за решаването на
реални и належащи проблеми.
Интересите на докторанта в тази област са концентрирани тясно върху начините
за справяне с регионалните различия от местен и вътрешнорегионален характер.

В

тази посока, дисертационният труд търси отговор на въпроса кои са процесите, които
ще доведат до развитие в иновативната и развойната дейност, в резултат на което
гражданското общество ще усети чувствителна промяна в социален и икономически
характер.
Докторант Беличовски обявява като обект на дисертацията си ролята на
регионалните иновационни стратегии в шестте района на планиране, които страдат от
регионални и вътрешнорегионални различия и неравенства, както в демографски, така
и в социален характер. Що се отнася до предмета – в практическата част той е
разграничен в два отделни подтекста – изследване на малките и средни предприятия
относно готовността им за инвестиции, иновации и разрастване на обхвата им в
производствения и логистичен аспект на бизнеса.
Целта на дисертационния труд е да се представят проблемите, които
характеризират Югозападния, Южно централния, Югоизточния, Североизточния,
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Северно централния и Северозападен район за планиране с техните икономически и
социални характеристики, както и с възможностите пред малките и средни предприятия
за развитие, като на тази база се анализират и предлагат бъдещи възможности за
развитие на регионите, в които са включени решения и препоръки, които да доведат до
реални резултати до края на Втори програмен период . Изследователската теза е, че
създаването, следването и работата по регионалните иновационни процеси е найпрекия път към повишаване на икономическите равнища в регионите.
Познаване на проблема
Представеният дисертационен труд показва, че докторант Беличовски познава
добре не само икономическите и социални характеристики на шестте района за
планиране в нашата страна, но и финансовите проблеми на техните иновационни
стратегии и на основата на това е успял да постигне поставената цел.
4. Методика на изследването
Направеното от докторант Беличовски изследване се провежда на империчен
принцип, чрез опитни данни. Използвани са няколко емпирични показатели, а именно:
наблюдение, сравнение, измерване и експериментиране. Докторант Беличовски е
направил научно изследване на достатъчно на брой библиографски източници – 80 на
брой, от които 5 са на английски език, 40 – на български език, а 35 от тях са чрез
интернет платформа. Обемът литература показва задълбочената информираност на
автора по изследваната от него тематика.
5. Характеристика и оценка на дисертационния труд
Дисертационният труд има класическа структура, състояща се от увод, три глави
и заключение. Същият е разработен в обем от 182 страници. Прави впечатление
доброто онагледяване на разглежданите въпроси с 9 схеми, 6 таблици, 5 диаграми и 4
графики.
Авторът на дисертационния труд показва добри умения за боравене с научни
понятия. Стилът е разбираем и с необходимата логическа последователност и
обвързаност на изложението.
Дисертационният труд преценявам като обхватно и задълбочено монографично
изследване и разработване върху финансовите проблеми на регионалните иновационни
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стратегии в Република България. Авторът показва задълбочени теоретични познания в
изследваната проблематика и способност за провеждане на самостоятелно изследване.
6. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката
Справката за приносите в дисертационния труд е обявена като състав на
автореферата. Преценката ми за приносите е, че са съществени и представят научните
и научно-приложните качества на дисертационния труд. По-съществените от тях са:
Първо. Теоретичен принос на докторанта е изследването на регионалните
иновационни стратегии за устойчиво развитие, които според автора са основа за добро
управление на средствата от европейските фондове и за възраждане на районите за
планиране.
Второ. Съществен теоретичен принос с научно-приложно естество са няколкото
направления, в които се разглежда виждането за производствена сфера в областта на
автомобилната индустрия, като заедно с това е откроена и ролята на регионалните
инвестиционни стратегии.
Трето. Принос с приложно естество са разработените от докторант Беличовски
примери в подкрепата на неговата теза, че Структурните фондове от ЕС и качественото
изпълнение на поставените в тях задачи са в състояние да допринесат за повишаване
стандарта на живот в шестте района на планиране.
Четвърто. Направеното анкетно проучване на малки и средни предприятия от
сферата на Автомобилната индустрия и техните собственици в отделни райони на
страната обогатява в приложен аспект дисертационния труд.
7. Преценка на публикациите по дисертационния труд
Дисертационният труд е представен пред научната общност в три публикации,
от които две научни статии и един доклад в сборник от научна конференция. Тези
публикации са напълно достатъчни за присъждане на ОНС „доктор“.
8. Автореферат
Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационния труд и от
прочитането му се добива представа за изпълненото от докторанта научно изследване.
9. Критични забележки и препоръки
Съществени критични бележки към дисертационния труд нямам. На места има
какво да се желае по отношение на стила на изложението, както и на описателния му и
на места декларативен характер.
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Бих желала докторант Беличовски да отговори на следните въпроси:
1. Какви политика трябва да се набележат, така че да бъде облекчено
административното бреме за малките и средните предприятия ?
2. Как

регионалните

сътрудничество

иновационни
между

стратегии

малките

и

ще

поощряват

средните

прякото

предприятия,

научноизследователските организации и публичната администрация с цел
повишаване на иновационния капацитет на даден регион?
10.Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение
На основата на всичко гореизложено може да бъде направен извода, че докторант
Калоян Красимиров Беличовски притежава много добра теоретична и практическа
подготовка по темата на дисертацията, показва умение да идентифицира важни
проблеми на методологическо и практико-приложно равнище и да провежда
самостоятелно научно изследване. Заедно с това докторантът изпълнява

минималните

национални изисквания за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.

Като

член на научното жури ще гласувам с убеденост за присъждане на образователната и
научна степен „доктор“ на докторант Калоян Красимиров Беличовски.

04.02.2020 г.
Изготвил становището:
доц. д-р Ренета Димитрова
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