СTAНОВИЩЕ
от проф.д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова – Университет за национално
и световно стопанство, София
за материалите, предоставени от гл.ас. д-р Райна Бойкова Димитрова
за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“
по професионално направление 3.7.Администрация и управление
(икономика и управление (конкурентноспособност на предприятията)
във връзка с обявен конкурс в „Държавен вестник“ бр.56/24.07.2015 г.
1.Биографични данни за кандидата.
Единственият кандидат по обявения конкурс д-р Райна Димитрова е завършил
висше образование с магистърска степен през 1986 г. във ВИИ „Карл Маркс“ гр.София,
а докторската си дисертация по шифър 05.02.18 Икономика и управление по отрасли е
защитил през 2007 г.
През периода 2007-2011 г. гл.ас. д-р Димитрова има придобити допълнителни
компетенции от проведени 7 броя обучения и специализации по интерактивни методи
на обучение; по проблемите на устойчивото развитие; за оценител по приложение на
програма „Учение за цял живот“ по програма „Леонардо да Винчи“; по „Педагогическа
психология“; за експерт за оказване на методическа помощ при разработване на
стратегии по ос 4 на Програмата за развитие на селските райони - подхода Лидер и др.
Общият трудов стаж на кандидата е над 28 години, от които като преподавател
в Стопанския факултет на ЮЗУ с - 26 години и 10 месеца последователно като
асистент, старши и главен асистент.
Посочените данни дават основание да се обобщи, че кариерното развитие на
гл.ас. д-р Димитрова напълно отговаря на изискванията и критериите за заемане на
академичната длъжност „доцент”, заложени в ЗРАСРБ и на Правилника за неговото
приложение на ЮЗУ „Н.Рилски“.
2.Оценка на преподавателската дейност на кандидата.
Гл.ас. Димитрова е редовен преподавател в катедра „Мениджмънт и маркетинг“
на Стопанския факултет от 1988 г. Има педагогическа обезпеченост общо от 540 ч., от
които 270 – лекции в ОКС „бакалавър“ в редовно и задочно обучение по 12 учебни
дисциплин
Работата на гл.ас. Димитрова със студентите и докторантите включва научно
ръководство на двама докторанти и 94 дипломанта от 5 специалности на факултет
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„Стопанско упраявление“. Рецензент е била на 126 дипломни работи и наставник на 20
студенти по проект „Студентски практики“. Кандидатът има активно участие и в
разработването на нови и актуализирани учебни планове и програми на специалностите
от професионално направление 3.8 „Икономика“ ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“.
Издадените учебници и практически ръководства (общо 5 броя) са разработени в
съответствие със заложените теми и часове в учебните програми на дисциплините, по
които преподава.
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гл.ас.Димитрова напълно отговаря на ЗРАСРБ по отношение на годишна учебна
заетост и публикувани учебници и учебни помагала, които значително превишават
наукометричните критерии, заложени в правилника на ЮЗУ „Н.Рилски“.
3.Оценка на представената за рецензиране научна продукция на кандидата.
За участие в конкурса гл.ас. д-р Димитрова представя списък от 34 броя (1330
печатни страници) научни трудове, както следва:
 Монографии – 2 броя самостоятелни, с общ обем от 478 печатни страници;
 Научни статии – 18 броя, 167 стр. Половината от статиите са самостоятелни, на
една трета е първи автор, а на останалите втори. 6 броя статии са публикувани на
английски език;
 Научни доклади – общо 9 броя с общ обем от 70 печатни страници. Седем броя
доклади са публикувани в чужбина;
 Учебници и учебни помагала - 5 бр. с 615 печ.стр. От тях самостоятелен автор е
на 2 учебника и на 2 бр. учебни помагала. Димитрова е първи автор на колективното
помагало.
Д-р Димитрова активно участва в научни и научно-приложни проекти – общо 13
броя, в т.ч. финансирани от международни програми – 2 бр., от национални програми 1
бр. и 10, от фонд „Научни изследвания“ на ЮЗУ.
В продукцията на кандидата най-висок е относителният дял на учебниците и
учебните помагала – 46,2 %, следвани от монографиите – 35,9 %, научни статии – 12,6
% и 5,3 % научните доклади. Самостоятелните разработки са 14 бр. (41,2 %). На
английски език са 12 броя (35,3 %).
Представените данни показват, че научната продукция на гл.ас.Димитрова по
количество отговаря на изискванията на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на ЮЗИ
„Неофит Рилски“ Благоевград.
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4.Тематични направления на представената за рецензиране научна
продукция.
От представената справка за тематичните направления на публикациите на
кандидата се вижда, че най-голям е броя на научните разработки, посветени с
конкурентноспособността на предприятието – общо 23 публикации, като на теоретични
проблеми на кокурентноспособността на предприятието са посветени 7 бр.
(публикации с № от списъка 1.1, 2.1, 2.4, 3.8, 3.18, 4.3 и 4.8); на мониторинга на
конкурентноспособността на предприятието – 4 бр. (публикации с № 1.1, 4.8, 3.18, 4.3);
на анализа и оценката на конкурентноспособността на предприятието – 12бр.
(публикации 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 2.5, 3.4, 3.6, 3.9, 3.12, 3.17, 3.18 и 4.9).
На предприемачеството в регионален аспект са посветени 12 броя публикации с
№ 2.1, 2.2, 3.10, 3.12, 3.15, 3.16, 3.18, 4.4 и 4.7. В тях са разкрити мотивите и нагласите
за стартиране и развитие на предприемаческа дейност в сферата на алтернативния
туризъм.
В останалите публикации се разглеждат тенденциите на пазара на труда ( в
часност на младежкия пазар на труда в България), проблемите на обучението на
човешките ресурси и др.
Може да се обобщи, че тематични направления, показват че д-р Димитрова е
утвърден изследовател в областта на конкурентноспособността на предприятието и на
проблемите на туристическата дейност.
5.Основни приносни моменти, съдържащи се в публикациите на кандидата.
Приемам справката за приносите на кандидата. По-съществените от тях са:


Систематизирани са теоретичните виждания за конкурентоспособността

на предприятието и са определени основните категории в предметната област на
конкурентоспособността. В различна степен са доразвити основни методологически
постановки и е представена концепция за управление на конкурентоспособността на
предприятието. Това е принос с елементи на доразвитие и обогатяване на
икономическата литература.


Адаптиран и допълнен е подход и е разработена и апробирана методическа

рамка на анализа и оценката на конкурентоспособността, конкурентния потенциал и външните
фактори за конкурентоспособност на предприятието. Тя включва система от показатели,
формираща измерителния апарат на изследването и методи за определяне на стойностите на
отделните показатели и индикатори. Приносен характер има разработената система от
показатели и приложените методически средства.
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Разработена е методическа рамка за изследване на регионалните аспекти

на конкурентоспособността на туризма в България и е направено емпирично изследване
на

конкурентоспособността на туристическите предприятия Анализирани са

тенденциите в развитието на туризма, изведени са сравнителни предимства и
недостатъци,
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конкурентоспособност на национално и регионално равнище. Разработките в това
направление съдържат приносни моменти с практико-приложен характер.
6.Отражение на научните публикации на кандидата в специализираната
литература.
Доказателство за обществената оценка и признание на постиженията на
кандидата е значителния брой цитирания - общо 52, в т.ч. 15 на публикации, издадени
на английски език в чужбина. Най-много на брой цитирания има публикацията
„Мониторинг на конкурентноспособността на предприятието (13 пъти).
Д-р Димитрова е член на две редакционни колегии на научни списания у нас и в
страната – сп. „Предприемачество” и „Scientific Journal Service Management”.
7.Препоръки за бъдещата научноизследователска дейност.
Препоръчвам на д-р Димитрова да разшири участието си в международни
изследователски научни проекти и да публикува още по октивно резултати от свои
изследвания в утвърдени научни списания.
Заключение.
Изложените данни за научната и преподавателската дейност на кандидата, както
и съдържащите се в публикациите му приносни моменти показват, че той напълно
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му в ЮЗУ
„Неофит Рилски“ гр.Благоевград за заемане на академичната длъжност „доцент“.
Предлагам на уважаемите членове на Научното жури да гласуваме гл.ас. д-р
Райна Бойкова Димитрова да бъде предложена за избиране от Факултетния съвет на
Стопански факултет за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по научно
направление
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26.10.2015 г.

Член на научно жури:
(проф.д.ик.н. Юлия Дойчинова)

