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СТАНОВИЩЕ 
от  д-р Божидар Станакиев Гьошев,  професор 

в Международно висше бизнес училище – Ботевград, 
член на научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 
ПРОФЕСОР, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ бр. 53/26.06.2013 г. 

 

Със заповед № 1752 от 19.08.2013 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит 
Рилски” съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на 
академичната длъжност „професор” в  ЮЗУ „Неофит Рилски”, 
професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна 
специалност Икономика и управление /предприемачество/. 

 
Общо представяне на получените материали 
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат 

доц. д-р Рая Христова Мадгерова ЮЗУ „Неофит Рилски”. 
Представеният от доц. д-р Рая Христова Мадгерова комплект 

материали на хартиен носител е в съответствие с ЗРАСРБ и Правилника за 
неговото приложение и включва всички необходими документи за заемане 
на академичната длъжност „професор”. 
 Кандидатът доц. д-р Рая Христова Мадгерова   е приложил за 
участие в конкурса за професор общо 34 труда - 2 монографии, 11 статии, 
14 научни доклада, 6 учебника и учебни пособия и 1 приложна разработка. 
Приложени са документи за учебната работа и документи за 
научноизследователската и научноприложната дейност на кандидата.  

Кратки биографични данни на кандидата 
Рая Христова Мадгерова   се е дипломирала в УНСС през  1974 г. със 

специалност „Икономика на транспорта”. От 1986 е доктор.  От 1999 г. до 
2005 г.  е  главен асистент, а от 2005 г. е доцент – Организация и 
управление на производството. Била е Директор на Център за изследвания 
и квалификация към Стопанския факултет, зам. Декан на Стопанския 
факултет, а от 2007 г. е заместник ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски”. 
Преобладаващата част от публикациите й са в областта на 
предприемачеството. 

Учебно-педагогическа дейност  
 Доц. д-р Рая Христова Мадгерова има   14 години педагогическа 
дейност като университетски преподавател, от които 6 години като главен 
асистент и 8 години като доцент в  ЮЗУ „Неофит Рилски” 
 Учебно-преподавателската работа на  доц. д-р  Рая Христова 
Мадгерова включва лекционни курсове по Статистика, Предприемачество, 
Управление на маркетинга, Управление на малкия бизнес и Управление на 
проекти. Повечето от преподаваните дисциплини от  доц. д-р  Рая 
Христова Мадгерова са в съвременни области на знанието, имат 
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практическа насоченост към актуалните потребности на управленската 
практика у нас и са свързани с темата на конкурса за професор. 
 За участие в конкурса доц. д-р Рая Христова Мадгерова е 
представила шест колективни учебника и учебни пособия  по 
преподаваните от нея дисциплини. Главите, на които е автор доц. 
Мадгерова разглеждат както традиционните, така и актуални проблеми и 
са подготвени  на добро научно и методическо ниво и са написани в добър 
стил. Тя умело използва резултатите от изследователската си дейност в 
учебния процес по преподаваните дисциплини. 

Доц. д-р Рая Мадгерова осъществява индивидуална учебна работа 
със студентите. Била е научен ръководител на повече от 60 успешно 
защитили  дипломанти - бакалаври и магистри. Тя е  научен ръководител  
на двама успешно защитили докторанти и понастоящем ръководи  двама 
докторанти.  
 Посоченото до тук ми позволява да направя извода, че учебно-
преподавателската работа и притежаваните педагогически качества и опит 
на доц. д-р Рая Христова Мадгерова отговарят на всички необходими 
изисквания  за заемането на академичната длъжност „професор”. 
 Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата 

Представените за участие в конкурса научни трудове са 34 на брой. 
Всички трудове са публикувани след избора за доцент. 

От тях 22 на български език и 12 на чужд език. В чужбина са 
публикувани една статия и шест доклада.  

Два от трудовете са самостоятелни монографии, 11 статии – 6 
самостоятелни и 5 в съавторство, 11 самостоятелни доклада и 3 в 
съавторство и една приложна разработка.  

Всички трудове отговарят на условията и се приемат за оценяване. 
Представените за участие в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „професор” научни трудове са насочени към актуални проблеми 
в областта на предприемачеството. Те могат да бъдат групирани в няколко 
направления на предприемачеството – Теоретични проблеми на 
предприемачеството, Предприемачество в малкия и средния бизнес, 
Управленски проблеми на предприемачеството в малкия и средния бизнес, 
Предприемачество в туризма, Проблеми на обучението и стимулирането 
на кадрите. Представените научни трудове съдържат приноси в трите 
основни направления – научни, научно-приложни и практико приложни. 
Авторът демонстрира умения за творческо систематизиране, осмисляне и 
доразвиване  на теориите, успешно емпирично изследване на практиката, 
правене на теоретични изводи и практически предложения за 
усъвършенстване на реалната управленска практика в областта на 
предприемачеството.  

Съществува добър баланс между монографии, студии, статии и 
доклади. 
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 Трудовете на  доц. д-р Рая Мадгерова  са цитирани 44 пъти - 33 пъти 
в наши и 11 в чуждестранни издания. 
 Доц. Рая Мадгерова е участвала в 14 значими научно-
изследователски и приложни проекта – 7 по Европейски програми и 7  
университетски проекти в 9 като член на екипа, а на пет проекта е била 
ръководител.  

Участвала е с доклади в 8 конференции у нас и 6 в чужбина. 
  Член е на редакционната колегия на списание „Икономика и 
управление” и  член на редколегията на 4 Сборника. 
 Доц. Мадгерова е била рецензент на 12 публикувани труда и член на 
жури за заемане на академична длъжност 4 пъти и за защита на дисертации 
– 4 пъти.  
 Има значителен опит в ръководството на научноизследователската и 
научно-приложната дейност като зам. декан на факултета и зам. ректор.  

Съдържателно трудовете на доц. д-р Рая Мадгерова изцяло  
съответстват на обявения конкурс, а  приложената самооценка  за научните 
приноси вярно отразява действителните приноси на автора, съдържащи се 
в неговите трудове. 

Оценявайки личния принос на кандидата считам, че представените 
от доц. д-р Рая Мадгерова публикации са нейно лично дело и получените 
резултати и формулираните приноси са нейна лична заслуга.  

Смятам, че научната,  научно-приложната и консултантската  
дейност на кандидата отговаря на изискванията за заемане на 
академичната длъжност „професор”. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от доц. д-р Рая Христова 
Мадгерова отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за 
прилагане на ЗРАСРБ.  

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, 
публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’ 
и избор за доцент. Теоретичните му разработки имат практическа 
приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната работа. 
Научната и преподавателската квалификация на доц. д-р Рая Христова 
Мадгерова е несъмнена.  

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 
трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, 
научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да дам 
своята положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви 
доклад-предложение до Факултетния съвет на Стопанския факултет  за 
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избор на доц. д-р Рая Христова Мадгерова на академичната длъжност 
„професор” в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по професионално направление 3.7 
Администрация и управление, научна специалност Икономика и 
управление /предприемачество/. 

 

20.10.2013  г.    Изготвил становището: 

        проф. д-р Божидар Гьошев 

 
 


