
   Югозападен университет „Неофит Рилски” 
 
 

     СТАНОВИЩЕ 

 

   от  доц. д-р Мария Младенова Кичева-Кирова 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ДОЦЕНТ,  

обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ бр. 64 / 05.08.2014 г.  

по професионално направление 3.8 Икономика (Маркетинг/маркетинг в 

предприемаческа дейност) 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от участника в 

конкурса  гл. ас. д-р Вяра Василева Кюрова   

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата                       

 

 Представеният от гл. ас. д-р Вяра Кюрова комплект материали е в 

съответствие със ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

Правилника за развитие на АС при ЮЗУ ”Неофит Рилски”.  

 Списъкът на представените материали с научна продукция за периода 

2012 – 2014 година включва общо 29 броя публикации самостоятелни и в 

съавторство, както в България, така и в чужбина, възлизащи на 865 

страници: 1 монография; 8 учебника и учебни помагала в съавторство, с 

приложени разделителни протоколи; 10 статии публикувани в България, от 

които 7 самостоятелни и 3 в съавторство; 4 статии публикувани в чужбина; 

доклади изнесени на престижни форуми в България – 3 и в чужбина – 3. 



Представена е и информация за участие на гл. ас. д-р Вяра Кюрова в 6 

научно-изследователски проекти, като член на научния колектив в 4  

университетски  проекта и в 2 международни проекта по Европейски 

програми, като мениджър на екипа на единия и член на екипа /експерт/ на 

другия. Представена е и справка за рецензирани от гл. ас. д-р Вяра Кюрова 

3 статии в чуждестранни издания. 

Заслужават внимание и цитиранията на гл. ас. д-р Кюрова, които за 

България възлизат на 41  и за чужбина 7, като общият им брой възлиза на 48 

цитирания. 

 Въз основа на наукометричните критерии приложени от 

кандидатката и подкрепени с доказателства се установява, че гл. ас. д-р 

Вяра Кюрова има 1 лекторат в чужбина и 1 по програма Еразъм в ЮЗУ. 

Ръководител е на 53 дипломанти и 2 доктаранта, единият от които е 

чужденец. Осъществява тюторинг на 47 студента. Има 2 членства в 

редколегии, 1 от които в списание, а друго в сборник от конференции и 4 

членства в организационни комитети на конференции. За разглеждания 

период гл. ас. д-р Кюрова има 2 специализации в чужбина. Член е на 1 

научна организация в чужбина и 1 в България. 

 Гл. ас. д-р Вяра Кюрова се ползва с уважението на студентите 

и колегите си от университета. Разработените от нея курсове, учебници и 

учебно-методични помагала се отличават с много добър научен стил, зад 

който прозира висок професионализъм, ерудиция и новаторство. 

Притежава много добра комуникативност и умение за работа в екип. 
Титуляр е на 6 учебни дисциплини. Като преподавател се отличава със 

системна и задълбочена работа, в учебния процес прилага иновативни 

методи на преподаване и се развива като сериозен и отговорен млад учен.  

 Задълбоченият подход на гл. ас. д-р Вяра Кюрова й позволява да 

засегне в своите публикации значими проблеми на науката и практиката. 

Изводите, които прави в тях обогатяват и доразвиват съществуващото 



теоретично познание, от една страна, а от друга имат подчертан приложен 

характер.  

 

II. Оценка на научните и практическите резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа 
продукция 

 Научните приноси на кандидата може да се оформят в 

следните направления: първо, приноси от теоретико-методологичен 

характер и второ, приноси от научно-приложен характер. 

В първото направление се открояват: 

*  доразвити са основни методологически и методически постановки; 
*   разкрити са теоретико-методологичните проблеми на анализа на 

маркетинговата среда, като са обогатени и допълнени основните 

методологични постановки на маркетинговите средства; 

* систематизирани са теоретичните виждания в областта на 

маркетинга като философия на предприемаческия бизнес; 

*  определени са методи за оценка на маркетинговата дейност на 
предприемаческия бизнес. 

В рамките на второто направление по-значимите приноси са 

свързани с маркетинговата дейност в предприемаческия бизнес. 

* установени са състоянието и тенденциите на развитие на 

предприемаческия бизнес в област Благоевград и Югозападния район за 

планиране, като са разработени теоретични и практически проблеми 
свързани с организацията и управлението на маркетинга; 

* изведени са основни тенденции, свързани с иновационните процеси 

в сферата на маркетинга; 

* очертани са особеностите на международните стокови пазари и 

проблемите на външно-търговската дейност в област Благоевград и 

Югозападния район за планиране; 



* разкрита е ролята на сегментирането като инструмент за ефективна 

маркетингова политика и е очертан профила на туристите в Югозападния 

район за планиране. 

* разработени са практически въпроси, свързани с поведението на 

потребителите и са оценени потребителските нагласи; 
* определена е ролята на предприемачеството за развитие на 

културния туризъм в България, както и ценовата политика на 

туристическите агенции в сферата на културния туризъм; 

* установен е приносът на човешките ресурси за формиране на 

ефективна маркетингова политика. 

 

III. Критични бележки  и препоръки 
Като препоръки мога да предложа на кандидата: 

* да засили научната дейност и известност като публикува в 

национални и международни реферирани издания; 

* бъдещата изследователска дейност би могла да се изрази в 

разработването на повече самостоятелни трудове и студии по 
проблемите по които работи. 

Смятам, че идеите й са подходящи да се развият в бъдеще в 

публикации, които биха представлявали интерес за широк кръг от 

читатели. 

 

IV. Заключение 
В заключение трябва да отбележа, че кандидатът за придобиване на 

академичната длъжност „доцент” напълно отговаря на всички изисквания 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България, 

Правилника на Министерството на образованието и науката за неговото 

приложение и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в ЮЗУ ”Неофит Рилски”.  



Научните постижения, преподавателската дейност и 

организационните умения на гл. ас. д-р Вяра Василева Кюрова ми дават 

основание да дам положителна оценка и убедено да препоръчам на 

членовете на уважаваното Научно жури да гласуват положително и да й 

присъдят академичната длъжност „доцент”. 

 

 

 
11.11.2014 г.   Член на Научното журито: 

Благоевград     (доц. д-р Мария Кичева-Кирова) 

 
 

  

 

 

  
 

 

 

 
 
 


