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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Даниела Илиева 

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: Татяна Венелинова Тодорова 

Тема: „Финансови аспекти на бизнес модел по предприемачество (в резултат на усъ-

вършенстван университетски курс)“  

Научен ръководител: Проф. дпн. Сава Гроздев                                          

1. Общо описание на представените материали 

Със заповед № 36 от 11.03.2021г. на Ректора на Висше училище по застраховане и фи-

нанси доц. д-р Григорий Вазов съм определена за член на научното жури за осигуряване на 

процедура за защита на дисертационен труд на тема „Финансови аспекти на бизнес модел по 

предприемачество (в резултат на усъвършенстван университетски курс)“ за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” в Област на висше образование 3. Социални, сто-

пански и правни науки, Професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма 

„Финанси, застраховане и осигуряване“ Автор на дисертационния труд е Татяна Венелинова 

Тодорова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Финанси“ с научен 

ръководител проф. дпн. Сава Гроздев от ВУЗФ. 

Предадените от Татяна Тодорова материали включват справка за минималните изисквания за 

придобиване на научна и образователна степен „доктор“,  автобиография, дисертационен 

труд на английски език с приложения, автореферат на български и английски език, и списък 

на публикациите.  

Приложените документи покриват изискванията. 

2. Кратки биографични данни за докторанта 

Не познавам докторант Татяна Тодорова лично, но познавам разработката от по-ранен етап, 

когато бях назначена за вътрешен рецензент. Докторантката е отразила препоръките и е взе-

ла предвид бележките, които й бяха дадени на вътрешно катедрено заседание.  

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

Темата е актуална, а авторовия подход в анализа доказва актуалността на изследваната проб-

лематика за няколко целеви групи. Ефективността на програмите по предприемачество, съ-

отнесена към реалната предприемаческа среда, представлява интересно изследване както за 

образователния, така и за корпоративния и стартъп секторите.  

4. Познаване на проблема 
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Докторантът създава впечатление за задълбочено познаване на проблема, видно от приложе-

ната изследователска методика и цялостния дисертационен труд. 

5. Методика на изследването 

Отлично впечатление прави обхватът на изследването чрез количествен и качествен анализ, 

насочено към всички ВУЗове в България, които предлагат програми за предприемачество на 

ниво бакалавър или магистър.   

  

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд „Финансови аспекти на бизнес модел по предприемачес-

тво” е на английски език с обем от 161 страници и е структуриран както следва: увод, заклю-

чение, четири (4) глави, списък на използваната и цитирана литература и приложения. Разра-

ботката съдържа 25 графики, 2 таблици и 6 приложения, използваните източници са 87. 

Авторефератът е с обем от 33 страници, представен на български и английски език, както е 

според изискванията, когато основният труд е на английски език. 

Темата отговаря на съдържанието. Авторовата хипотеза се доказва чрез поставените цел и 

задачи, които са акуратно формулирани и издържани. Самата хипотеза не подлежи на недо-

казване.  Обектът на изследване е влиянието на обучението по предприемачество и послед-

ващите успехи или неуспехи на база обучението.  

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Приемам представените от автора научни приноси и съм съгласна с формулировката им. 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Представените публикации отговарят на изискванията като брой и съдържание. Една от пуб-

ликациите е пряко свързана с темата на дисертационния труд, а другите две индиректно. 

Приемам представените публикации като релевантни и покриващи изискванията. 

9. Автореферат 

Авторефератът е оформен спрямо изискванията и надлежно отразява основните елементи на 

дисертационния труд. 

        10. Критични забележки и препоръки  

Темата „предприемачество“ се развива ежечасно, а също така и публикациите и изследвани-

ята по света и у нас. Важно е да се следят тенденциите и да се актуализира информацията 

постоянно, за да се гарантира актуалност и на дисертационния труд. В България темата е 

широко изследвана, има автори – практици и теоретици, които работят, пишат и създават 

теории и практически модели. Би било добре да бъдат включени в използваната литература и 

източници. 

11. Лични впечатления 

Съчетаването на академична и бизнес кариера, както и комбинацията на теория и практика 

по предприемачество, са предизвикателства, които не са по силите на всеки. Адмирации към 

докторант Татяна Тодорова, че в самостоятелна форма на обучение, е направила избор за 

такава тема с такъв подход. 
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12. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Би било интересно да се проследи развитието на програмите за обучение по предприемачес-

тво и до каква степен направените в изследването изводи, биха имали практическо приложе-

ние.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички на изискванията на Зако-

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

лагане на ЗРАСРБ. Представените материали и дисертационни резултати съответстват на 

специфичните изисквания на Правилника за приемане и обучение на докторанти във Висше-

то училище по застраховане и финанси.  

Дисертационният труд показва, че докторантът Татяна Тодорова 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. 

Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка за проведеното изследване, пред-

ставено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и 

приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна 

степен “доктор” на Татяна Тодорова в Област на висше образование 3. Социални, стопанс-

ки и правни науки; Професионално направление 3. 8. Икономика;  докторска програма „Фи-

нанси, застраховане и осигуряване“. 

 

 

15.04.2021г.    Рецензент: доц. д-р Даниела Илиева 

  


