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СТАНОВИЩЕ 

по дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” по професионално направление 

3.8.Икономика (научна специалност Политическа икономия) 

на Васил Василев Стоянов, докторант и асистент в катедра „Икономика” при 

Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски ” 

 

От: проф. Румен Георгиев, доктор на икономическите науки, 

член на научно жури съгласно Заповед № РД38-635/16.10.2018 г. 

на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски ” 

 

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

„Теория на потребителския избор – модел с насищане на потребителските 

желания и ново продуктово развитие” 

 

I. Обща оценка на представения дисертационен труд и докторанта 

За участието си в процедурата по публична защита ас. Васил Василев Стоянов е 

представил следните разработки: 1. Дисертационен труд в обем 154 стр., компютърно набран 

текст; 2. Автореферат в обем 60 стр., компютърно набран текст; 3. Пет публикации (статии), 

от които един доклад на международна научна конференция.; В представените научни 

публикации фактически е отразена голяма част от дисертационния труд в различни степени на 

завършеност и с акцент върху отделни проблемни моменти и научни търсения. 

Кандидатът Васил Василев Стоянов  е придобил бакалавърска степен по „Бизнес 

администрация“ в МВБУ през 2008 г., а през 2012 г. придобива магистърска степен по същата 

специалност в Hawaii Pacific University, USA.  От 2014 г. е асистент и докторант към катедра 

„Икономика“ при Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски ” 

В периода 2007-2014 г. работи в Райфайзен Банк, а по-късно (2011-2014 г.) като бизнес 

консултант и административен служител във фирми в Хонолулу, Хавай, САЩ. 

Дисертационният труд, представен от Васил Василев Стоянов, е посветен на актуална за 

българската икономическа теория и практика тема. По отношение на структурата и 
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съдържанието на дисертационния труд на кандидата следва да се отбележи, че същият е 

структуриран в увод, три глави, заключение, библиография и приложения. Основният текст на 

дисертацията е в обем от 98 стр., а приложенията, 14 на брой , с изходни и емпирични данни  и 

резултати, са в обем 48 стр. Структурата на дисертационния труд е целенасочена и спомага да се 

обоснове теоретическата основа, методологията на изследването и направените констатации и 

изводи. 

Използваните информационни източници са над 90 на брой, от които 2 на български език, 

а останалите – на английски език. Като извадка, те съответстват на темата и проблемите, 

поставени в дисертацията. 

Дисертационният труд е обсъждан няколкократно на заседания на катедра „Икономика” 

при Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Дисертантът акуратно е отразявал 

направените му бележки и е правил необходимите допълнителни разработки. В работата е 

ползван като научен ръководител доц. д-р Теодор Седларски. 

 

II. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

кандидата: 

Представените публикации са свързани с темата и разкриват контекста и отделни нейни 

страни. Три от тях са в списания, които са реферирани и индексирани в световно известни бази 

данни с научна информация („Икономически изследвания“, „Икономическа мисъл“, 

„Икономически и социални алтернативи“). Това съответства на актуалните изисквания по 

Правилника по прилагане на Закона за развитие на академичния състав (последни изменения и 

допълнения ДВ56 от 06.07.2018 г.) 

По представения от кандидата Васил Василев Стоянов дисертационен труд на тема 

„Теория на потребителския избор – модел с насищане на потребителските желания и ново 

продуктово развитие ” мога да направя следните по-важни констатации: 

1. Направен е обстоен преглед на теориите за формиране на нови потребителски 

предпочитания и избягване насищането на потреблението от гледна точка на класическите 

икономически теории. Акцентът е върху рационалността на избора като сърцевина на тези 

теории. 

2. В методологията на изследването са използвани няколко статистически анализи с цел 

да се създаде иконометричен модел за дългосрочна връзка между разходите за научни 

изследвания и развойна дейност и създаването на ефективни нови продукти, приемани от 

потребителите на пазара. При използването на данните се изхожда от презумпцията, че 
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единствената страна, за която има достатъчно данни за модела, е САЩ, което намалява 

актуалността на разглеждания проблем за нашата икономика. 

3. Заключенията са добре обосновани, но можеше чрез по-прегледен анализ да бъдат по-

подробни и лесни за възприемане от по-широк кръг специалисти. 

4. Потвърждавам приносните моменти, формулирани от дисертанта в автореферата. 

 

III. Препоръки: 

По отношение на дисертационния труд могат да се отправя и някои бележки и препоръки, 

които не намаляват качеството му като научна разработка: 

1. Целесъобразно е в бъдеше кандидатът да обърне по-голямо внимание в анализите си 

върху мястото на групите стоки по отношение на влиянието на етапа, на който те се намират в 

жизнения цикъл на продукта, върху модела. 

2. Препоръчвам в по-нататъшната работа ас. Васил Василев Стоянов при моделирането 

на вземането на решения за потребителски избор да обърне по-голямо внимание на теорията за 

ограничената рационалност, която е в основата на поведенческата икономика. 

 

IV. Лични впечатления: 

 Познавам докторанта от скоро. Впечатленията ми от неговата работа могат накратко да се 

формулират както следва: организиран, делови, трудолюбив и последователен в работата. Има 

широка обща култура и трайни изследователски интереси. Проведените лични разговори с 

негови колеги за практическата му работа във факултета потвърждават верността на личните ми 

впечатления, което ми дава възможност да формулирам заключението си, направено по-долу. 

 

 

V. Заключение: 

Въз основа на така представените обстоятелства в точки I, II и III и IV, заявявам своята 

положителна оценка за представения за публична защита пред научно жури дисертационен 

труд на тема „Теория на потребителския избор – модел с насищане на потребителските желания 

и ново продуктово развитие ” с автор Васил Василев Стоянов. Същият отговаря на изискванията 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане 

на е ЗРАСРБ и на вътрешните правила на СУ „Св. Климент Охридски”, поради което предлагам 
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на членовете на научното жури да гласуват положително за присъждането на Васил Василев 

Стоянов образователната и научна степен „доктор”. Такова ще бъде и моето гласуване. 

 

 

17.10.2018г.     Член на журито: 

София        проф. Румен Георгиев,  

доктор на икономическите науки 

 


