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                                                           ДО  
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ  

ПО КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА 
АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” 

              ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ            
   РИЛСКИ“ -  БЛАГОЕВГРАД 

 
 
 
 В отговор на заповед № 1762 от 19.08. 2013 г.  на ректора на ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ - Благоевград 
     

    Р Е Ц Е Н З И Я   

по конкурса за заемане на академичната  длъжност „Професор“ по обща 
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 
професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна 
специалност „Икономика и управление  (Предприемачество)“ от ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, обявен в ДВ бр. 53 от 18.06.2013 г.  
  
Рецензент: проф. д-р Надежда Александрова Николова 
     София, 1164, ул. „Милин камък”, 65; тел. 02/866-44-30 
     Член на научно жури в конкурс за заемане на академична  
      длъжност „професор“, съгласно заповед на Ректора на ЮЗУ и  решение 
     на научното жури от 2.09.2013 г.  
Кандидат: доц. д-р Рая Христова Мадгерова 
              
      І. Данни за конкурса 
 
 Основанията за обявяване на конкурс за професор са посочени в 
заповедта на Ректора - чл. 4, ал. 2 от Закона за развитие на академичния 
състав, решение на ФС на Стопанския факултет (Протокол № 
16/26.06.2013 г. и обявен конкурс за академичната длъжност „професор“. 
Със същата заповед е определен и състава на научното жури. 
 

ІІ. Данни за кандидата – биографични и професионални 
 
На конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ по 

„Икономика и управление (Предприемачество)“ за участие в обявения 
конкурс в определения срок, документи е подал само един кандидат – доц. 
д-р Рая Христова Мадгерова, редовен доцент в катедра „Мениджмънт и 
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маркетинг“, Стопански факултет при ЮЗУ “Н. Рилски“ – Благоевград. 
Същата е родена през 1951 г. През 1974 г. завършва висше образование със 
степен „магистър по икономика“ във ВИИ „К. Маркс“ – специалност 
„Икономика на транспорта“ (диплома серия МА  No 004640,изд. 
21.09.1974г.) 
 През 1986 г. успешно защитава дисертационен труд и придобива 
образователно-квалификационна степен „доктор“(диплома No 15705, 
изд.12.05.1986,изд. от ВАК при Министерски на РБ). Владее руски и 
френски езици, съответно на отлично равнище руски и на много добро 
френски. 

От 1999 до 2005 г. д-р  Рая Магдерова e  главен асистент в 
Стопанския факултет  при ЮЗУ. След участие в конкурс, обявен от ЮЗУ 
„Н. Рилски“ – Благоевград от 2005 г. придобива научното звание „доцент“ 
(диплома No 22764, от 21.01.2005, изд. От ВАК при Министерски на РБ ) . 
Преподава лекционни курсове по „Предприемачество“, „Управление на 
маркетинга“, „Управление на малкия бизнес“, „Управление на проекти“. 
 В момента работи освен като преподавател и ръководител на катедра 
„Мениджмънт и маркетинг“ и като заместник-ректор акредитация, 
магистърски програми и продължаващо обучение. 
 В периода 2006 – 2007 г. е зам.-декан на Стопанския факултет, 2005 
– 2006 г. директор на Център изследвания и квалификации при ЮЗУ „Н. 
Рилски“. 
 На конкурса за професор доц. Р. Мадгерова се явява общо с 27 
години професионален стаж в областта на организация и управление на 
икономиката - в т.ч.  14 години преподавател в областта на статистиката 
(обща теория  и статистика на туризма), предприемачество в малкия и 
средния бизнес и стопанския туризъм – организация и управление, 
управление на маркетинга.  
  
 ІІІ. Обобщено представяне на научната продукция  
 
 Публикациите, с които доц. Р. Мадгерова участва в конкурса 
обхващат периода 2005 – 2013 г. и са основно по обявената научна 
специалност „Икономика и управление (Предприемачество)“.  
 В конкурса кандидатката участва с 34 публикации, в т.ч. 20 
самостоятелни (58,8%) и 14 в съавторство (41,2%), от тях първи автор е в 9 
заглавия и втори в 5 публикации.    
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 Анализът на разпределението на публикациите по вид, обем и 
структура дават възможност за следните оценки:  

1) Обемът на публикациите от 1247 страници отговаря на 
формалните наукометрични изисквания от гледна точка на количествените 
параметри. 

2) Представена е самостоятелна монография (26,12п.к.), 
посветена на предприемачеството (икономически и социални измерения) 
издание на УИ „Неофит Рилски“, съответно рецензирана от проф. Васил 
Пехливанов и доц. д-р Мария Кичева. Изданието се отличава с подробно 
представяне на предприемачеството от първата половина на 20-ти век 
(теоретични концепции и възгледи), задълбочен критичен преглед на 
гледищата на известни учени за ролята на предприемачеството в 
съвременното общество, анализ на организацията, с оценка на 
съвременното предприемачество в малкия бизнес у нас, в контекста на 
хармонизацията с европейските стандарти. Подробно са осветлени 
теоретичните концепции в съвременната западна литература, и което 
според нас е много положително и полезно, тези проблеми са разглеждани 
и в съвременната българска научна литература. Цялото изложение почива 
на богатата библиография по проблематиката, обект на научното 
изследване в монографията - общо 111 заглавия от тях 24 публикации на 
латиница, на европейски институции и на отделни автори.  

3) През 2013 г. излиза и студия (47 с.), посветена на състоянието и 
проблемите в хотелиерския бизнес у нас. Анализиран е периода 2001 – 
2011 г. с подходящи статистически методи и специфични за хотелиерския 
бизнес количествени измерители. Студията е самостоятелно 
университетско издание, съответно рецензирано.  

4) Статиите - 11 броя, са публикувани в специализирани научни 
издания, съответно с редакционни колегии и ISSN, като: сп. „Икономика и 
управление“, сп. „Управление и устойчиво развитие, сборници с научни 
статии на университета (УИ „Нофит Рилски“). 

5) Участие в научни конференции (национални и международни) 
общо с 14 публикации,  в т. ч. със самостоятелни доклади (11 бр.), от които 
10 на чужд език, а 6 доклада са публикувани в чужбина. В отделна папка са 
приложени текстовете на български език, публикувани на английски език в 
чужбина или у нас. 

6) За отражението на научните публикации на кандидата в 
литературата, в справката за цитиранията са посочени 44 броя, от тях 34 в 
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България и 10 броя публикации в чужбина. Основните цитирания са в 
периодични издания и сборници от конференции в текста и в 
литературата. 

7) Представените публикации се отличават с професионализъм - 
издържани са в теоретичен, икономически и статистически аспект и 
съдържат научен продукт полезен за обогатяване обучението на 
студентите, използването на съвременен инструментариум (статистически 
методи) и анализи, съдържащи изводи и предложения, подходящи за 
вземане на адекватни управленски решения по отношение на 
предприемачеството във всички негови разновидности.  

8) Активно ангажиране в научноизследователската дейност на 
университета – зам. гл. редактор на сп. „Икономика и управление“, научно 
издание на Стопанския факултет при ЮЗУ, което излиза от 2005 г.; 
ръководител на проекти по европейски и университетски  програми. 

9) Член на СУБ; зам. председател на СУБ – клон Благоевград.  
10) Публикациите, представени от кандидатката за академичната 

длъжност „професор“  по вид, обем и основно по съдържание  отговарят на 
изискванията, посочени в чл. 29 на ЗРАСРБ. По тематика те изцяло се 
отнасят в научната област и професионалното направление на обявения 
конкурс. 

 
ІV. Научни постижения и приноси  
 
В справката за приносите (научни и научно-приложни) в 

публикациите, с които кандидатката участва в конкурса за заемане 
академичната длъжност „професор“ са посочени девет приноса. Тези с 
научен характер са пет бр., а приносите с научно-приложен характер -
четири  броя,Посочените приноси като цяло се съдържат в представените 
научни трудове. 

Към първата група се отнасят тези, в които се третират 
методологически и организационни проблеми на предприемачеството 
(1.1), като: доразвиване на основни методологически постановки на 
предприемачеството (1.1, 4,8); предложен е модел на предприемаческите 
компетенции (1.1, 3.7,4.2); на основата на емпиричен материал и 
изчерпателен статистически анализ е установено състоянието на 
предприемачеството у нас в съпоставка с европейския съюз (1.1, 3.3, 3.7); 
квалифицирани са проблемите на иновационното развитие на 
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предприемаческия бизнес (1.1, 3.7, 3.5); установен е приносът на 
предприемачеството в икономическото и социалното развитие на страната 
и са разкрити тенденциите в решаването на тези проблеми; квалифицирани 
са проблемите на иновационното развитие на предприемаческия бизнес 
(1.1, 3.7, 3.10); разработени са управленски проблеми на 
предприемачеството в малкия бизнес (3.3); създадена е маркетингова 
стратегия за дребен предприемачески бизнес (3.3).    

Проблематиката с научно-приложен акцент, с която доц. Р. 
Мадгерова перманентно участва в научни изследвания и представя на 
научни форуми у нас и в чужбина са главно в областта на 
предприемачеството в туризма: разработени са практически въпроси на 
функционирането на предприемачеството в туризма – управленски 
решения и стратегии за устойчиво развитие; специализирани видове 
туризъм – екотуризъм, спатуризъм (3.1, 3.2, 3.11, 4.10, 4.11); изведени са 
основни тенденции, свързани с иновационните процеси в хотелиерството и 
ресторантьорството, като са разкрити негативни тенденции и са 
предложени възможности за развитие (3.4, 4.11).  

В докладите, представени на национални и международни 
конференции кандидатката показва не само познаване на методологията на 
предприемачеството в системата на икономическата теория и в системата 
на обществено-икономическите отношения, но и извеждане на емпиричен 
анализ на база собствени проучвания за състоянието на изследвания обект, 
с вещината на икономист и учен, владеещ съвременен научен 
инструментариум. 

Посоченото показва, че доц. Р. Мадгерова, успоредно с големите 
си административни ангажименти като зам. Ректор, ръководител на 
катедра и докторанти, е осъществявала през целия период от 2005г. до сега 
и активна научно-изследователска дейност с конкретни изследвания в 
областта на предприемачеството – теория и практика. 

Към  научно-изследователската работа и научни публикации на 
доц. Р. Мадгерова нямам критични бележки.Публикациите  са научно 
издържани с ясен и точен стил, характерен за автора. 

 
V. Учебно-преподавателска работа  
 
Доц. д-р Рая Мадгерова, както се посочи има многогодишен 

педагогически стаж като преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ -  
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Благоевград. Извежда лекции и упражнения, основно по следните учебни 
дисциплини: 

 
� Предприемачество 
� Статистика 
� Управление на малкия бизнес  
� Управление на маркетинга 
� Управление на проекти 
 
Посочените лекционни курсове са обезпечени със съответни 

учебници и учебни помагала – съгласно списъка на научните трудове (от 
№ 2.1 до 2.6). 

В справка на университета, педагогическата обезпеченост на доц.  
д-р Рая Мадгерова за последните три учебни години  (2010/2011; 2011 
/2012; 2012 /2013) е посочена нормативна заетост от общо 1458 часа 
аудиторна работа. Извън аудиторната заетост не е посочена.  

В периода 2005-2013 г. е реализирала научно ръководство на над 60 
дипломанта. През 2011 и 2012 г. успешно са защитили двама докторанта и 
към момента доц. Мадгерова е ръководител на още двама. 

  
 З а к л ю ч е н и е: Доц. д-р Рая Христова Мадгерова 
се явява на конкурса за „професор“ с научни публикации, учебна 
литература и преподавателска дейност с обем, който отговаря на обявения 
конкурс съгласно законовите и нормативни изисквания за заеманата 
длъжност „професор“. Това ми дава основание за положителна оценка на 
кандидатурата на доц. д-р Рая Христова Мадгерова за заемане 
академичната длъжност „професор“ по научната специалност „Икономика 
и управление (Предприемачество)“.  
 Познавам доц. д-р Рая Мадгерова  от 2001 г., което ми позволява да 
обобщя,  че кандидатката показва една последователна тенденция на 
израстване в академичната кариера, изразено в натрупване на знания, 
преподавателски опит, съчетан с управленски умения, работа в екип и като 
цяло постигане съдържателни резултати в областта на предприемачеството 
с новаторски характер. Посоченото се потвърждава не само от броя на 
публикациите в периода 2005 – 2013 г., но се конкретизира с участия в 
научни форуми (национални и международни конференции) и резултати от 
изследователски проекти от системата на ЮЗУ „Н. Рилски“. 
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 Предлагам на уважаемите членове на научното жури да подкрепят 
кандидатурата на доц. д-р Рая Христова Мадгерова за заемане 
академичната длъжност „професор“  към катедра „Мениджмънт и 
маркетинг“ при Стопанския факултет  на ЮЗУ и научното жури да 
предложи на Факултетния съвет на Стопанския факултет да изберат       
доц.  д-р Рая Христова Мадгерова за заемане на академичната длъжност 
„професор“  по научна специалност „Икономика и управление 
(Предприемачество)“ и по професионално направление 3.7 Администрация 
и управление. 

 
 

15. 10. 2013  г.                 Член на научното жури в конкурса: ……………               
 С о ф и я                                                                        /проф. д-р Н. Николова/    


