
ЮГОЗАПАДЕН  УНИВЕРСИТЕТ  “НЕОФИТ РИЛСКИ” 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

от проф.д-р Йорданка Христова Йовкова  - член на научно жури в конкурс 
за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР , обявен от 

ЮЗУ”Неофит Рилски” в ДВ,бр.53/ 18.06.2013 г. 
 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 
дейност и продукция, представена от участниците в конкурса 
 
Кандидат № 1 
Доц. д-р Рая Христова Мадгерова 
 
 
I.Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 
 
В обявения конкурс за академичната длъжност “професор” на 
ЮЗУ”Неофит Рилски”- Благоевград доц.д-р Рая Мадгерова е единствен 
кандидат. Във връзка с участието си в конкурса кандидатът е представил 
34 научни публикации /над 1 800 стр./, една част от които са разработени 
от автора самостоятелно след придобиване на научното звание “доцент”, а 
9 от публикациите са разработени в съавторство, за което са представени 
необходимите декларации. От представените публикации 5 са 
публикувани на английски език, а 7 са публикувани в чужбина. 
Публикациите са структурирани по следния начин: 
 1 монография 
 1 студия 
 6 учебници и учебни помогала 
 11 статии 
 14 доклада 
 1 разработка с приложен характер 
Обемът, структурата, тематиката и характерът на публикациите представят 
кандидат с дългогодишен преподавателски и изследователски стаж, а също 
така и добре очертават центъра на неговите научни интереси, които, по 
мое мнение, биха могли да се групират в следните групи: 

- общи теоретико-методологични аспекти и проблеми на 
предприемачеството в контекста на класическите и съвременните 
концепции и научни направления; 

- практико-приложни аспекти на предприемачеството, фокусирани 
върху малките и средни предприятия, главно в сектор “туризъм” / 
в някои публикации с акцент върху устойчивия туризъм/; 



- теоретико- и научно-приложни изследвания на взаимовръзките, 
ролята и въздействието на различни маркетингови концепции, 
подходи и политики /рекламна политика, продуктова политика и 
др./ върху социалните и финансово-икономически резултати от 
предприемаческата дейност. 

Не е без значение да се отбележи и факта, че кандидатът има известни 
интереси , изследвания и разработки и в областта на усъвършенстването на 
преподавателската дейност и качеството на учебния процес в сферата на 
висшето образование. 
Достойнство на кандидата се явява и активното му участие в 
осигуряването на учебния процес с учебници и учебни помагала. Доц. 
Мадгерова е участвала в разработването  на 6 такива.  
Нейната дейност включва още написването на 20 рецензии на публикувани 
научни трудове, 2 защитили докторанти и 2, на които е научен 
ръководител понастоящем. Участвала е и в 14 изследователски проекта. 
Член е на Съюза на учените   и е добре известна с творчеството и 
дейността си сред академичната общност. 
Запознаването с публикациите на доц.д-р Р.Мадгерова, с нейната 
преподавателска и административна работа формират много добра 
обобще4на оценка за цялостната дейност на кандидата. 
 
II.Оценка на научните и практически резултати и приноси на 
представената за участие в конкурса творческа продукция 
 
От представените за участие в конкурса публикации основно значение има 
монографичният труд “ Икономически и социални измерения на 
предприемачеството”. Трябва да се подчертае, че проблематиката на труда 
е особено актуална предвид трайното установяване на пазарни принципи 
на функциониране на българската икономика. Изследователският подход 
на авторката в теоретичен, методологичен и практически аспект е много 
добър. В труда се обобщават, систематизират и доразвиват класически и 
съвременни концепции, школи и предприемачески теории и се предлага  
подходящ методичен подход на критичен анализ на предприемачеството в 
България за периода 2003 – 2011 г. Като принос с научно-приложен 
характер може да бъде посочен  предлагания модел на предприемачески 
компетенции. Преимуществено в теоретичен план приносен момент се 
явява и изследването на връзката “предприемачество-иновации” в 
българските условия. Посочените приносни моменти представляват нови 
идеи и хипотези  и обогатяват и доразвиват съществуващите научни 
знания. 
Научните публикации извън монографичния труд продължават идеите, 
залегнали в него, но също така в тях се съдържат и нови моменти с 
приносен характер, а именно: 



- сравнителен анализ на състоянието на предприемачеството в 
България и в страните от ЕС /трудове 2.5; 3.3; 3.7; 3.10 /; 

- формулировка на социални проблеми, разрешени или възможни 
за разрешаване чрез прилагане на предприемачески принципи / 
3.7; 3.10 /; 

- изследвания на ролята на предприемаческата дейност за 
развитието и растежа на икономиката / заетост, обороти, добавена 
стойност, брутен вътрешен продукт и др. / 3.7; 3.10 /; 

- анализ и обосновка на ролята на маркетинговите подходи в 
предприемаческата дейност / 3.5; 3.6; 3.7; 5.1 /; 

- формулиране на насоки за използване на предприемачески 
подход  като средство за създаване и развитие на устойчив 
туристически бизнес / 3.2; 3.4; 3.11 /. 

Всички публикации на доц. Мадгерова я характеризират като утвърден 
учен и преподавател, който съчетава по подходящ начин в работата си 
теоретичния, методически и практически подход със стремеж за 
непрекъснато усъвършенстване на преподавателската и научна дейност и 
сътрудничеството между науката и бизнес-практиката. Това е вероятно и 
причината, поради която доц. Мадгерова има значителен брой цитирания 
от страна на различни автори – общо 44. 
Силно впечатление прави и нейната административна ангажираност, с 
която се справя успешно. 
 
III. Критични бележки 
 
Представената научна продукция на доц. д-р Р.Мадгерова е на високо 
теоретично равнище и се отличава със задълбоченост и всеобхватност на  
на разработваните проблеми, както и с целенасоченост и резултатност. Бих 
отбелязала само няколко момента единствено като препоръка за по-
нататъшната работа на кандидатката за академичната длъжност 
“професор”: 

1. Ако защитава идеята си  за предприемачеството като професия , 
би следвало да задълбочи изследванията и обосновките си в това 
направление. 

2. Считам, че разширяването на проблематиката “предприемачество 
– устойчив туризъм” е много перспективна и заслужава 
вниманието на изследователската дейност на доц. Мадгерова. 

3. Предвид статистическите знания и умения на кандидатката е 
възможно в бъдещите си изследвания тя да обогати 
изследователския си апарат като безспорно оценявам използвания 
в представените трудове като напълно достатъчен и подходящ. 

 
IV.Заключение 



Оценявам кандидата за академичната длъжност “професор” по 
обявения от ЮЗУ”Неофит Рилски”-Благоевград конкурс като 
изключително подходящ поради факта, че е утвърден учен  с 
теоретични познания на високо ниво, с практически умения и 
изследователски опит. С всички свои качества доц. д-р Рая Мадгерова 
напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за 
приложението му.  
Изложеното ми дава основание с убеденост да предложа на уважаемите 
членове на научното жури да подкрепят избора на доц.д-р Рая 
Мадгерова за заемането на академичната длъжност “професор” в 
ЮЗУ”Неофит Рилски” – Благоевград.  
 
 
19.10.2013 г.    Подпис: 
    София      /проф.д-р Йорданка Йовкова/  


