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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Радостин Вазов  

ръководител катедра „Застраховане и осигуряване“  

ВУЗФ 

 

на дисертационен труд 

за присъждане 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: Калоян Красимиров Беличовски 

Тема: „ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ 

СТРАТЕГИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ 

Научен ръководител: доц. д-р Юлия Добрева. 

 

1. Общо описание на представените материали 

Със заповед  № 448/20.12.2019 г. на Ректора на Висше училище по застраховане и фи-

нанси доц. д-р Григорий Вазов съм определен(а) за член на научното жури за осигуряване на 

процедура за защита на дисертационен труд на тема „ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ НА РЕ-

ГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ за придоби-

ване на образователната и научна степен „доктор” в Област на висше образование 3. Соци-

ални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.8. Икономика, докторска 

програма „Финанси, застраховане и осигуряване“  

Автор на дисертационния труд е Калоян Красимиров Беличовски – докторант в самос-

тоятелна форма на обучение към катедра „Финанси“ с научен ръководител доц. д-р Юлия 

Добрева. 

Предадените от Калоян Беличовски материали включват документи по 

представен опис: 

1. Актуална автобиография по европейски образец;  
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2. Копие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магис-

тър”; 

3. Копие на заповед № 107/09.11.2017 г. за зачисляване в докторантура; 

4. Копие на заповед № 129-1/27.06.2019 г. за промяна на темата на дисертационния 

труд; 

5. Копие на заповед № 443/16.12.2019 г. за отчисляване от докторантура;  

6. Копие на протокол № 53/27.11.2019 г. от заседание на обучаващата катедра по чл. 

38, ал.3 от Правилника за приемане и обучение на докторанти във ВУЗФ; 

7. Списък и копия на публикациите по темата на дисертационния труд; 

8. Справка за научните и научно-приложните приноси в дисертационния труд; 

9. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 3. 8. 

Икономика; 

10. Дисертационен труд; 

11. Автореферат; 

12. Заповед № 448/20.12.2019 г. за определяне на научно жури за защита на 

дисертационния труд. 

 

Докторантът е приложил три броя публикации. 

2. Кратки биографични данни за докторанта 

Калоян Беличовски е професионалист с интереси в областта на човешките ресурси, 

публичната администрация и образованието. Има опит в набиране и подбор на персонал, 

управление на екипи; взаимоотношения между служителите; управление на събития; връзки 

с обществеността; HR стратегия; HR коучинг. 

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

Темата е актуална и отговаря на поставените цели и задачи. Чрез споделянето на виж-

данията и стратегиите за развитие на шестте района за планиране, е обърнато внимание вър-

ху реалните и належащи проблеми на различните по местоположение географски дадености 

и потенциал региони. Наред с това се поддържа твърдението, че държавния и частен сектор 

не са активни в подкрепа на иновативната и развойна дейност, като за висшите учебни заве-

дения остава единствено прилагането на теоретична, а не на практическа активност и дей-

ност. 
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В тази връзка са изложени позиции на автора за някои законодателни промени, за на-

чина на стимулиране и подкрепа на малкия и частен бизнес, за осведомяване на обществото 

относно Оперативните програми и съпътстващите ги евросредства, както и за политиките, 

които трябва да се съблюдават за устойчиво и балансирано развитие на всички райони за 

планиране на територията на Република България. 

4. Познаване на проблема 

Докторантът показва познаване на проблема. Аналзира и предлага бъдещи възможнос-

ти за развитие на регионите, в които са включени решения и препоръки  водещи до реални 

резултати докрая на Втори програмен период. Дисертацията разглежда иновационни страте-

гии, които ще отбележат реални резултати чрез насърчаване на развойна дейност във висши-

те училища.  

Чрез методологичните характеристики на страната ни се разграничават плюсовете и 

възможностите от членството ни в ЕС. 

5. Методика на изследването 

Избраната методика на изследване позволява постигане на поставената цел и получава-

не на адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.  

Иновациите са основен елемент на икономиката на знанието. В дисертационният труд 

се дефинират най – значимите дългосрочни цели и задачи на дадена организация, съгласува-

не и последователността в работата и разпределението на ресурси, нужни за постигане на 

поставените цели. Маркират се държавните научно – технически приоритети определящи 

линията на движение за развитие на науката и техниката, които имат огромно значение за 

осигуряване на конкурентноспособно статукво на страната. Коментират се уреждането на 

условия за предприемаческа дейност при стратегическото управление на макроравнище, до-

като на база микроравнище се отделя внимание на организацията в самата структура.  

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Общият извод от представеният труд е, че се отличава с висока аналитичност, актуал-

ност, ангажираност на автора с изводи и обобщения, които са негови постижения. Показвай-

ки висока научна етика навсякъде коректно се позовава на авторите и техните произведения,  

които са обект на научните му интереси. 
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7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Кандидатът демонстрира познания както в теорията на проблематиката, която изслед-

ва , така умения за прилагане на различни методи и модели.  

Теоретичните изводи са направени на базата на актуални данни, подредени в таблици 

и диаграми, които са анализирани задълбочено и допринасят за убедителното формулиране 

на теоретичните постановки.  

Разширен е обхватът на теоретичната рамка в изследванията на производствената 

сфера, като в областта на  автомобилната индустрия е разгледана ролята на Регионалните 

иновационни стратегии (РИС), анализирано е тяхното съдържание и ролята им за постигане 

на напредък в този сектор. 

В изследването са проследени различни примери в подкрепа на тезата, че Структур-

ните фондове на ЕС, както и качественото изпълнение на заложените в тяхната рамка задачи 

по отношение на регионалните стратегии за иновации биха могли значително да подобрят 

стандарта на живот в шестте района на планиране в Република България. 

Проведени са практически проучвания на малки и средни предприятия (МСП) и тех-

ните собственици чрез анкетиране в отделни райони на България. Резултатите от тях  доказ-

ват тезата, че именно МСП могат да бъдат основна движеща сила на икономиката на страна-

та, особенно в областта на иновациите. 

Резултатите от проведените практически проучвания потвърждават значимостта на 

автомобилната индустрия в България като основен елемент в икономически аспект през 

следващите 3 години от плана за икономическо развитие на страната. Изследванията подкре-

пят аргумента, че именно чрез нейното развитие БВП на страната и на човек от населението 

следва чувствително да се повиши, при условие, че се предприемат необходимите мерки за 

привличане на преки чуждестранни инвестиции. 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Докторантът е представил три броя са мостоятелни публикации. 

1. Беличовски, К. (2018), Финансова политика и канали за финансиране в подкрепа на 

иновативния бизнес и проектите към структурните фонове, VUZF Review, бр.1, 74-

81 стр. 

2. Belitchovsky, K. (2018), Financial and revivification plan for Bulgarian regions, CUDES 

2018, p. 39-43 

3. Беличовски, К. (2018), „Развитие на Аутомотив индустрията в Република България 

за периода 2018-2020г.“, 14-та международна конференция на младите учени – 

УНСС, 17-32 стр. 
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Общият извод от представените статий е, че те се отличават с висока аналитичност, 

актуалност, ангажираност на автора с изводи и обобщения, които са негови постиже-

ния. Показвайки висока научна етика, докторантът навсякъде коректно се позовава на 

авторите и техните произведения,  които са обект на научните му интереси. 

9. Преценка за изпълнение на минималните национални изисквания 

Според представените докуманти докторанта е изпълнил минималните национални 

изисквания за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионалното 

направление 3.8. Икономика. 

10. Автореферат 

Авторефератът е направен според изискванията на съответните правилници и отразява 

основните резултати, постигнати в дисертационния труд. 

11. Критични забележки и препоръки за бъдещо използване на дисертационните 

приноси и резултати 

В бъдещата си дейност кандидатът трябва да публикува по-активно в международни 

реферирани и с импакт фактор издания, своите научни анализи по тази толкова актуална и 

важна сфера, в която е избрал да работи.  С оглед бъдещата си дейност е належащо публику-

ването на допълнителни материали зазясняващи проблематиката.  

12. Лични впечатления 

Нямам лични впечатления от кандидата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа  научни, научно-приложни и приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания 

на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника 

за прилагане на ЗРАСРБ. Представените материали и дисертационни резултати напълно 

съответстват на специфичните изисквания на Правилника за приемане и обучение на докто-

ранти във Висшето училище по застраховане и финанси.  

Дисертационният труд показва, че докторантът Беличовски притежава задълбочени 

теоретични знания и професионални умения по Професионално направление 3. 8. Икономи-

ка,  като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научни изследва-

ния. 
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Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка за проведеното изследва-

не, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати ре-

зултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образовател-

ната 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“ 

 

 

07.02.2020 г.    Рецензент: ............................................. 

     доц. д-р Радостин Вазов 
 


