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Основание за написване на становището е заповед № 36 от 11.03.2021 г. на Ректора на
Висше училище по застраховане и финанси, с която съм определена за член на научно жури за
осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и решение на научното жури (Протокол № 1 от заседание на
научното жури от 26.03.2021 г.).

1. Общо описание на представените материали
Представените от Татяна Тодорова материали включват следните документи:
- Дисертационен труд (на английски език)
- Автореферат на дисертационния труд (на български и английски език)
- CV
- Три публикации по темата на дисертацията
- Резюмета на трите публикации (на български и английски език)
- Справка за изпълнение на минималните национални изисквания за придобиване на
ОНС „доктор“ по ПН 3.8. Икономика
2. Кратки биографични данни за докторанта
Докторант Татяна Тодорова е завършила английска филология в Софийски университет
след което се е насочила към придобиване на икономическо образование в чужбина. Завършила е бакалавърска програма International Business and Management Studies (IBMS), Inholland
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University of Applied Sciences (Нидерландия), както и магистърска програма MSc International
Public Management and Policy, Leiden University (Нидерландия). Съдейки по предоставеното
CV, Татяна Тодорова има богат практически опит, включително и като преподавател в
Inholland University of Applied Sciences.
3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи
Дисертационният труд е посветен на актуална тема, изучава проблеми със съществено
значение за икономическата наука, в частност обучението по предприемачество, както и
ефекта на това образование върху развитието на икономиката. Актуалността на темата е
обоснована в дисертационния труд.
Дефинираните цели и задачи са съобразени с тезата на автора. Те са ясно дефинирани в
автореферата към дисертационния труд и се срещат в параграф 2.1 на дисертацията. Считам,
че би следвало основната теза, цел и задачи да са представени в началото на дисертационния
труд, още в самото въведение.
4. Познаване на проблема
След запознаването ми с дисертационния труд и придружаващите го публикации мога да
потвърдя, че докторантът има задълбочени теоретични познания по темата, използва напълно
коректно достатъчен обем от литературни източници, в това число и значителен брой електронни такива, и на тази база успява да извлече научно знание, което използва за своите теоретични и приложни изследвания.
5. Методика на изследването
В дисертационния труд са използвани множество методи и техники за изследване.
Приложен е подход, при който едно и също явление се изследва с няколко различни метода. В
основата им стои анкетно проучване. Основните използвани методи за изследване са „сравнителен метод“, „конкретизация“, „абстракция“, „индукция“, „обобщение“, „описателен
статистически подход”, „прогнозен анализ”, „анализ”, „синтез”, „корелационен анализ“,
„ANOVA анализ“. Приложените методи са коректни по мое мнение и подходящи за постигане
на поставените цели в изследването.
6. Характеристика и оценка на дисертационния труд
Дисертационният труд е с общ обем от 161 страници от които основен текст 112 страници. Избрана е структура от шест глави, като на практика първата представлява въведение и
теоретичен обзор по темата, втора, трета и четвърта глави съдържат съществената част на
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изследването, пета глава представя валидността, ограниченията и бъдещите насоки за развитие на изследването и шеста глава представлява заключение с основни изводи и приноси на
автора. Предлаганите теоретични постановки са задълбочени, базирани на голям брой литературни източници, ясно е изразено авторовото становище по редица въпроси. Емпиричните
изследвания са целенасочени и проведени коректно, налице са анализи и изводи от получените резултати. Проличава способността на автора да прави самостоятелни теоретични и
практико-приложни изследвания.
7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката
Дисертационният труд съдържа значими научни и преди всичко приложни приноси.
Признавам всички изведени от автора приносни моменти като най-високо оценявам представения модел за университетска програма по предприемачество с финансиране, където
висшите училища имат задача да стимулират създаването на стартъпи и същевременно могат
да го прилагат като механизъм за самофинансиране.
8. Преценка на публикациите по дисертационния труд
Докторант Татяна Тодорова представя три самостоятелни научни публикации. Всички те
са на необходимото научно ниво, публикувани са на английски език и са по темата на дисертационния труд. Публикациите са в списания на Висшето училище по застраховане и финанси, които са включени в Националния референтен списък на съвременни български научни
издания с научно рецензиране.
9. Преценка за изпълнение на минималните национални изисквания
Според предоставената справка и осъществената проверка на предоставената информация, докторант Татяна Тодорова отговаря на минималните национални изисквания за
придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.8.
Икономика.
10. Лично участие на докторанта
Считам, че оценяваният дисертационен труд, както и приносите в него са лично дело на
автора. Нямам основания да твърдя, че е налице плагиатство в дисертационния труд.
11. Автореферат
Авторефератът към дисертационния труд е с общ обем от 33 страници. Разработен е
според изискванията за придобиване на ОНС „доктор“ и съдържа основните елементи, характеризиращи цялостния дисертационен труд. Въпреки, че отчита коректно основните пос-
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тигнати резултати би било добре, ако беше поставен по-голям акцент на финансовите аспекти
на бизнес модела по предприемачество.
12. Критични бележки и препоръки
Към дисертационното изследване могат да бъдат отправени множество положителни
коментари, както и редица критични бележки и препоръки. Критичните бележки обаче не са
от такова естество, че да омаловажат положения от докторанта труд и постигнатите научни и
приложни резултати. Ще поставя един въпрос на докторанта: действително ли са изследвани
всички висши училища в България, които предлагат обучение по предприемачество и ако не,
то на какъв принцип са избрани тези, които са включени в изследването?
13. Лични впечатления
Не познавам докторанта и нямам лични впечатления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационният труд съдържа научни, научно-практически и приложни резултати,
които представляват оригинален принос в науката и отговарят на изискванията на Закона за
развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагане
на ЗРАСРБ.
Дисертационният труд показва, че докторантът Татяна Тодорова притежава теоретични
знания и професионални умения по Професионално направление 3. 8. Икономика, като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научни изследвания.
Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка за проведеното изследване, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ на Татяна Венелинова Тодорова в Област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки; Професионално направление 3. 8. Икономика;
докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“.

12.04.2021 г.

Изготвил становището: ................................................
(доц. д-р Танка Милкова)
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