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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д.н. Красимир Тодоров Тодоров, преподавател във 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 

 

Автор: АРМАН ХАСАНОВИЧ ИСЛАМГАЛЕЕВ. 

 

Тема: „Повишаване на ефективността в управлението на продажбите и отражението 

върху финансовите резултати на металургични компании в Република Казахстан“. 

 

1. Общо описание на представените материали 

Със заповед №182 /22.11.2021 г. на Ректора на Висше училище по застраховане и 

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

на процедура за защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на ефективността в 

управлението на продажбите и отражението върху финансовите резултати на металургични 

компании в Република Казахстан“.за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” в Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

Професионално направление 3.8. Икономика. Автор на дисертационния труд е АРМАН 

ХАСАНОВИЧ ИСЛАМГАЛЕЕВ – докторант към катедра „Финанси“ на ВУЗФ, гр. София. 

Предадените от докторанта материали включват документи по представен опис: (докторска 

дисертация, автореферат, автобиография, справка за научни и научно-приложни резултати, 

справка за изпълнение на минималните национални изисквания за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“, списък с участията в научни мероприятия.)  

Докторанта е приложил списък с 8 публикации, свързани с дисертационния труд. 

 

2. Кратки биографични данни за кандидата 

От предоставената автобиография става ясно, че Арман Исламгалеев представлява 

отлична комбинация между подходящо образование и богат професионален и управленски 

опит за написване на един качествен дисертационен труд. Налице е бакалавърска степен по 
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маркетинг от университета ТУРАН, магистърска и докторски степени по Бизнес 

администрация от университета АЛМА, съчетани с 20 годишна практика в металургичната 

индустрия.   

 

3. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от увод, изложение в три глави, общи изводи и 

предложения, списък на използваната литература (201 източника на латиница, 14 на 

кирилица). Изложението съдържа авторски текст, представен в обем от 228 страници. В 

основния текст се съдържат 25 фигури и 32 таблици. В качеството си на рецензент в 

различните етапи на представянето на дисертационния труд и друг път съм имал 

възможността да изразя високата оценка, която давам на настоящата научна разработка.  

Във въведението е изяснена степента на разработеност на проблема, обекта и предмета 

на изследването, целите, задачите и методите. Формулирани са 8 хипотези, които се доказват в 

хода на дисертационния труд. Дисертационният труд е правилно структуран в три глави, 

използвана е достатъчно богата библиография. В края на всяка глава са представени 

обобщения от докторанта. Таблиците и фигурите са ясно разбираеми и добре онагледени. В 

края на труда са представени убедителни приложения. От прочита на дистертацията останах с 

убеждението, че докторанта Арман Исламагалеев добосъвестнно е разработил своето 

изследване, при това с голяма прецизност на изказа, логична последователност и 

дисциплинирано изложение. В допълнение, бих определил настоящия дисертационен труд 

като пример за добро научно изследване. 

 

4. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Справката за приносите е представена по оригинален начин, като са изведени три 

приноса с научни резултати, три с научно-приложни резултати и са направени три 

предложения. От всички тях бих откроил следния: Предложен и разработен е механизъм за 

управление на клиенториентированността на металургичните компании, което направи 

възможно разглеждането му като източник на иновативно развитие в индустриалния сектор на 

Казахстан, който дава препоръки за разработване на управленски решения за подобряване на 

процесите на продажби освен това на ниво малки компании. 
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5. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

От списъка с публикациите, които отразяват резултати от дисертацията на докторанта 

става ясно, че те са общо осем, като шест от тях са самостоятелни, а две в съавторство с 

научния ръководител проф. др. Маряна Петрова. Според характеристиката на публикациите 

те следва да бъдат класифицирани по: вид (статии –  5 броя; доклади – 3 броя) и по значимост 

(3 статии в издания с импакт-фактор – индексирани и реферирани международни периодични 

издания и конференции (Sсopus и Web of Science) и 2 статии в индексирани и реферирани 

международни периодични издания без импакт фактор IF и импакт ранг SJR).   

 

6. Преценка за изпълнение на минималните национални изисквания 

Справката за изпълнение от кандидата на минималните национални изисквания за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионалното направление 

3.8. Икономика показва, че те са изпълнени. 

 

7. Автореферат 

Представения автореферат е направен според изискванията на съответните правилници 

и отразява основните резултати, постигнати в дисертационния труд. 

 

8. Критични забележки и препоръки  

Както в началото на моето становище заявих определям настоящия дисертационен труд 

като пример за добро научно изследване и в тази връзка не бих направил никакви критични 

забележки и препоръки.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научно-приложни резултати, които представляват 

оригинален принос предимно в практиката, но и до известна степен в науката и отговарят на 

всички изисквания(та) 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 докторанти във Висшето училище по застраховане и финанси.  
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Дисертационният труд показва, че кандидата Арман Исламгалеев притежава притежава 

задълбочени теоретични знания и професионални умения по Професионално направление 3. 

8. Икономика,  като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научни 

изследвания. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено 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 Арман Исламгалеев в Област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление 3. 8. 

Икономика;   

 

05.01. 2022. г.  Рецензент:  

    доц. д.н. Красимир Тодоров Тодоров 


