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                                               СТАНОВИЩЕ 
 

за научните трудове на гл.ас. д-р Милена Кирилова Филипова по конкурса за 
получаване на научното звание „доцент” по н.ш. 05.02.18 „Икономика и управление” 
(Управление на предприятието)”, обявен в Държавен вестник бр.90/16.11.2010 г.  

 
Основание за рецензията е  решение на Катедрен, Факултетски и Академичен 
съвет и Заповед № 355/14.03.2011 на Ректора на ЮЗУ - Благоевград 
 
Становище: проф.  д-р Румяна Николаева Нейкова,   н.ш.  05-02-18  
 
Настоящият конкурс е обявен за нуждите на катедра „Мениджмът и маркетинг” 

към Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград.  
В  конкурса   за получаване на научното звание  “доцент” по научната 

специалност 05.02.18 “Икономика и управление (Управление на предприятието)” 
участва само 1 кандидат – гл.ас. д-р Милена Кирилова Филипова.  

1. Обща характеристика и оценка на научните публикации 
 За участието си в конкурса за научното звание „доцент” гл.ас. д-р Милена Кирилова 

Филипова е представила списък на научните си публикации, структурирани в ХІ раздела. С 
научните публикации от раздел І до раздел VІІ включително, тя кандидатства за научното 
звание «доцент», а в останалите  4 раздела са показани публикации, свързани със защитата на 
докторската дисертация.  

В документацията на кандидатката са представени още автобиография, нотариално 
заверени ксерокопия на дипломи за висше образование и научна степен, държавен вестник с 
обявата за конкурса, справка за научните приноси, справка за цитирания, Протоколи от 
Катедрен, Факултетен и Академичен съвет за обявяване на конкурс за редовен доцент по 
шифър 05 02 18, Протоколи от «Карпсберг България» АД и «Мак Турс» за внедряване на 
концепция за управление на предприятието в кризисни ситуации, Удостоверения за участие и 
ръководство на научни проекти, Удостоверения за експертна дейност и оригинали и 
ксерокопия на научни трудове. 

Представената документация отговаря по вид и съдържание на нормативните  
изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение.  

Кандидатuдатката за „доцент” е защитила дисертация за получаване на 
образователната и научна степен „доктор" през 2007 г.. За нея е осигурена необходимата 
аудиторна заетост в лекционни курсове. 

Списъкът за научните публикации, представен от гл.ас. д-р Милена Кирилова 
Филипова, включва общо 37 заглавия. Публикациите по дисертационния труд и 
дисертацията,  (№№ от 31 до 37 ), оценявани за получаване на научната и образователна 
степен „доктор”се редуцират и за тях не се представя становище. Останалите, след 
извършената редукция 30 научни публикации с общ обем 1 105  страници, представени  за 
участие в конкурса имат следната структура (вж. Таблица 1): 

Т а б л и ц а  1 
 

Вид публикации 
 

 
Брой 

Брой  
страници 

Процентно 
 съотношение (%) 

1.Монографии 
а)самостоятелни  
б) в съавторство  

 
2 бр. (№ 1 и 3) 
1 бр.   № 2  

 
592 стр. 
20 стр. 
 

 
54,06 % 

2.Студии 
а)самостоятелни  
б в съавторство 

 
3 бр.(№ 5,6, 7)   
    -    

 
191 стр. 
- 

 
16,87 % 

 
3.Учебници  
а) самостоятелни. 
б) в  съавторство 

 
 1 бр.(№ 4) 
       - 

    
 195 стр. 
 
 

 
17,23 % 

4.Статии в научни  с-ния в 
България 
а) самостоятелни   

 
 8 бр. (8,9,10,12,14,15,16,17) 
  2 бр. (11 и 13) 

 
69 стр. 

 
6,10 % 
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б) в съавторство   
5. Статии в научни  с-ния в 
чужбина 
а) самостоятелни   
б)  съавторство 

 
3 броя, (18, 20, 21) 
 1 бр. (19)     

 
  23 стр.       

 
2,03 % 

6.Научни доклади 
в България 
а) самостоятелни  
б) в съавторство 

 
5 бр. (№ 22,23, 24, 25, 26, ) 
1  бр.   (27) 

 
  35 стр. 
 

 
3,09 % 

7.Научни доклади 
в чужбина 
а) самостоятелни  
б) в съавторство 

 
3 броя, (№ 28, 29, 30) 

 
 7 стр. 

 
 

0,62 % 

Общо публикации 30 броя Общо 
1 112 страници. 

100 % 

 
Информацията за състоянието на представените за участие в конкурса публикации на 

гл.ас. д-р Милена Кирилова Филипова дава основание да се направят следните изводи и 
оценки:  

 Първо. Публикациите на  кандидатката след защитата на доктората като съдържание, 
брой и обем са достатъчни за участие в конкурс за присъждане на научното звание „доцент”. 
От общо  30 публикации само 5 са в съавторство, а останалите са самостоятелни. Авторката 
представя и публикации  в чужбина, както и публикации в България на английски език. 

Второ. Списъкът на научните трудове е съставен в съответствие с възприетата 
стандартна класификация. В структурно отношение най-голям дял заема 
научноизследователската работа, която обхваща по-вече от половината от публикациите - 53, 
2 %, значителен дял имат и студиите 17,2 % и самостоятелния учебник –  17, 5 %. Статиите, 
публикувани в България и в чужбина, общо на 14 бр., или  8,3 % показват афинитета на 
кандидатката към новите проблеми в икономиката и управлението на предприятието в 
условията на кризисна и силно конкурентна бизнес среда. Представените научни доклади 9 
бр., от които 1 в съавторство също отразяват актуалните проблеми в управлението. От тях 3 
са самостоятелни публикации  в чужбина.  

Структурата на научните публикации разкрива концентрацията на кандидатката върху 
научноизследователската работа и умение за успешно съчетаване на изследователската и 
научно-приложната дейност, в. т. ч. и преподавателската работа. От посочената структура 
проличават и нагласата и възможностите за самостоятелна публикационна дейност (от 27 
публикации, 22 са самостоятелни и само 5 в съавторство). Публикуваните статии в списания  
и участието в научни конференции и - 23 броя (14 статии и 9 научни доклада), от които 7 броя 
публикувани в чужбина, разкриват общественото признание на кандидатката и нейните 
възможности за публична изява.  

Трето. Тематично, представените публикации съответстват на темата на конкурса и на 
преподавателските ангажименти на кандидатката.  

2.Кратка съдържателна характеристика на научните публикации 
В съдържателно отношение, представените публикации за участие в конкурса за 

доцент са ориентирани към новите и актуални проблеми на управлението на предприятието, в 
т.ч. при кризисни ситуации. Акцентът на изследванията, обаче е поставен върху управлението 
на туристическото предприятие, управленските решения при планирането в туристическата 
дейност и  потребителския избор в българския туризъм.   

Изследванията на гл.ас. д-р Милена Кирилова Филипова са познати на научната 
общност у нас, което се потвърждава от приложената справка за цитиранията – 20 цитирания 
в текста и използваната литература (приложени са  ксерокопия с цитираните материали). 

Научните публикации дават основание за следните изводи и оценки: 
Първо. Публикациите съдържателно могат да се оценяват в две направления – като 

обогатяване на знанията в съответните области и като приложение на  научни постижения и 
добри практики в реално предприятие. 

Второ. Кандидатката за „доцент” показва добра литературна осведоменост, както за 
българските, така и за чуждестранни изследвания в областта на управлението на туризма и 
туристическата дейност. Тя е овладяла и успешно  използва съвременни изследователски 
подходи за целите на своите изследвания, показвала е определени способности и умения да 



 


