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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА НАУЧНОТО ЖУРИ 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова - 
на академична длъжност в катедра "Управление" при УНСС, гр. София, 
член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 
ПРОФЕСОР по професионално направление 3.7. Администрация и 

управление, научна специалност "Икономика и управление 
(Предприемачество)", 

обявен от ЮЗУ "Неофит Рилски" в ДВ бр. 53/ 18.06.2013 г., 
заповед на Ректора № 1752/ 19.08.2013 г. 

 

 Относно: научната, научно-приложната и професионално-
академичната дейност и продукция, представена от участника в 
конкурса 
 доц. д-р Рая Христова Мадгерова, катедра "Мениджмънт и 
маркетинг", Стопански факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. 
Благоевград 
 

 I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 
кандидата. 
 Доц. д-р Рая Христова Мадгерова е подготвила пълен комплект с 
необходимите документи и публикации за участие в настоящия конкурс. 
По този начин тя улеснява в максимална степен членовете на научното 

жури. 

 За участие в конкурса за професор доц. д-р Рая Мадгерова представя 
общо 34 публикации с общ обем страници 1247 (в т. ч. 20 самостоятелни; 7 

в чужбина). Тяхната структура е следната: монографии - 1 бр. (418 стр.); 

студии - 1 бр. (77); учебници - 6 бр. (478 стр.); статии - 11 бр., от тях 1 в 
чужбина (с общ обем 106 стр.); доклади - 14 бр., от тях 6 в чужбина (с общ 

обем 108 стр.); приложни разработки - 1 бр. (60 стр.). Обемът и 



структурата на публикациите са доказателство, че кандидатката за 
професор е постигнала търсения баланс в тях по отношение на видове 
публикации, включително в теоретичен и практически аспекти. 

 Публикациите на кандидатката са предимно с насоченост по 

проблематиката на конкурса и обхващат периода 2005 - 2013 г. 
 Авторката прилага необходимите декларации за съавторство, за да 
открои коректно своето лично участие при написване на съответните 
публикации. 

 Специално внимание заслужава самостоятелната монография със 
заглавие "Икономически и социални измерения на предприемачеството", 

Унив. издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2013 г. Публикацията 
представя важни теоретични постановки в областта на 
предприемачеството, като специално място в изложението е отделено на 
предприемачеството в малкия бизнес в страната. Доц. д-р Рая Мадгерова 
демонстрира много добро познаване на водещите концепции в 
изследваната област, разработени от утвърдени български и чуждестранни 

автори. 

 В справката за цитиранията кандидатката посочва 44 цитирания: 33 в 
Р България и 11 в чужбина. 
 Кандидатката води лекционни курсове по: "Предприемачество", 

"Управление на малкия бизнес", "Управление на маркетинга", "Управление 
на проекти", "Статистика". От справка на ЮЗУ "Н. Рилски" (7.10.2013 г.) 
става ясно, че в периода 2010 - 2013 г. доц. д-р Рая Мадгерова има учебна 
заетост от 1458 уч. часа. 
 Доц. д-р Рая Мадгерова посочва 14 участия в научно-

изследователски и приложни проекти, като на 9 от тях тя е ръководител. 

 

 



 II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция. 
 Кандидатката за професор е приложила справка, която включва 9 

приноса, които най-общо могат да бъдат изведени в нейните публикации. 

Към приносите с научен характер могат да бъда посочени: доразвитие на 
основни методологически постановки на предприемачеството; формиране 
на модел на предприемаческите компетенции; изследване на иновационния 
потенциал на предприемачеството и неговия принос за икономическото и 

социално развитие на страната; разработване на маркетингова стратегия за 
дребен предприемачески бизнес. 
 Към приносите с научно-приложен характер могат да бъдат 
отнесени: решаване на ключови въпроси в областта на развитието на 
предприемачеството в туризма (екотуризъм, устойчив туризъм и др.); по 

отношение на иновационните процеси в хотелиерството и 

ресторантьорството, включително предложени са решения за по-ефективно 

целогодишно използване на материалната база; анализирана е ролята на 
предприемачеството за развието на културния туризъм в Р България. 
 III. Критични бележки и препоръки. 

 Бих препоръчала на кандидатката да насочи своите усилия към 

публикуване на по-голям брой публикации в авторитетни научни издателства в 

чужбина. 

 IV. Заключение. 
 Изложението по-горе ми дава всички основания да оценя 

положително кандидатурата на доц. д-р Рая Мадгерова и да предложа на 

Научното жури тя да бъде избрана за "ПРОФЕСОР" по професионално 

направление 3.7. "Администрация и управление", научна специалност 
"Икономика и управление (Предприемачество)". 

 

София, 17.10.2013 г.    Член на Научното жури: 
       /доц. д-р Марияна Кузманова/ 


