
 1

     ДО 
     ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ 
     ПО КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА  
     АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ 
     КЪМ ЮГОЗАПАДНИЯ  УНИВЕРСИТЕТ 
     „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД 
 

 
В отговор на заповед  № 2230 от 31.08.2015 г. на Ректора на Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. 
 

 
С Т А Н О В И Щ Е 

 

  от проф. д-р Надежда Александрова Николова  
  член на научно жури в конкурс за академична 
  длъжност доцент, професионално направление 

3.7 Администрация и управление, научна специалност 
„Икономика и управление (конкурентоспособност на    
предприятието)“, обявен от ЮЗУ в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.  

 
 

I.Данни за конкурса 

  Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Мениджмънт и маркетинг“ 

при стопанския факултет на ЮЗУ и се провежда съгласно нормативните 

изисквания посочени в заповедта на Ректора – чл. 4, ал.2 от ЗРАСРБ и решение 

на ФС на СФ(Протокол № 39/25.08.2015 г. ). За членове на Научното жури са 

привлечени преподаватели с дългогодишен опит в преподаването и 

научноизследователска дейност  в областта на икономиката и управлението. 
 

II. Представяне на кандидатката – биографични данни и кариерно      

      развитие (по представените документи) 

В конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ по научна 

специалност „Икономика и управление (конкурентоспособност на 

предприятието)“,  е подал документи в определения срок само един кандидат: 

гл. ас. д-р Райна Бойкова Димитрова от кат. „Мениджмънт и маркетинг“ при 

СФ на ЮЗУ. 
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Райна Димитрова е родена на 04.09.1962 г. в гр. Благоевград. Завършила е 

висше образование във ВИИ „Карл Маркс (сега УНСС) през 1986 г. магистър по 

„Управление и икономика на аграрно-промишленото производство“. От 1988 г. 

и до момента работи в СФ на ЮЗУ в кат. „Мениджмънт и маркетинг“ като 

последователно заема длъжността ст.ас.(1990 г.), гл. ас. (1995 г.), и гл. ас. д-р (2007 

г.). Успешно защитава дисертационен труд на тема „Институционална 

структурна  промяна на горското стопанство в България в контекста на неговото 

устойчиво развитие“ разработен като задочен докторант към кат. „Управление 

на ресурсите и природоползването“, факултет „Стопанско управление при  

Лесотехническия университет  и от 2007 г. придобива образователната научна 

степен „доктор“ по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление по 

отрасли“ с диплома № 31641, издадена на 22.05.2007 г.  

Завършила е квалификационни курсове по „Интерактивни методи на 

обучение (2012 г.); Педагогическа психология (2011 г.); външен оценител по 

програмата „Учене през целия живот“ (2010 г.); експерт по оказване на 

методическа помощ по ос 4 лидер на ПРСР. Ползва три езика – руски 

(отлично), френски и английски (мн. добре) и съвременна компютърна 

подготовка с използване на Windows  MS Office; MS Aсcess 5.0; Power point; 

Excel.  

Характерно за кариерното развитие на гл. ас.  Райна Димитрова е 

активно  участие в научноизследователска дейност  - в 10 научни проекта по 

Наредба № 9, в които в  девет е член на научния колектив и в един ръководител 

(№ 2);  в един национален образователен проект (член на екипа на проекта) и 

два международни научни и образователни проекти  (Гърция – България). 

В представената справка за цитиранията на публикациите са посочени  

52 бр.По-голяма част от тях са в периодични издания и сборници от 

конференции и дисертации.Кандидатката не посочва появявания в 

електронни библиографски бази данни, каквито вероятно съществуват. 
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III. Обобщено описание на научната продукция представена за       

       рецензиране 

В конкурса за доцент кандидатката участва с 34 публикации, 

реализирани в периода 2007 – 2015 г. Интензивният период на публикуване е 

от 2012 г. и обхваща 28 броя (79,4%). Основно публикациите, с които гл. ас. д-р 

Райна Димитрова участва в конкурса са пряко по обявената научна 

специалност „Икономика и управление (конкурентоспособност на 

предприятието)“ – 41%. Представеният списък на публикациите не включва 

автореферата на дисертационния й труд и 4 броя статии, свързани с 

дисертационната тема. 

Обемът на научната продукция е 1330 с. (83.1 п.к.). Самостоятелните 

публикации заемат 41.2% (14 броя), или 478 с. (29.9 п.к.), а в съавторство 20 броя 

(58.8%). При статиите и докладите в съавторство кандидатката заема първо 

място в 11 броя (55%). Съавторството е акуратно откроено със съответни 

разделителни протоколи. 

Представени са две самостоятелни монографии с обем 478 с. посветени 

на конкурентоспособността на предприятието и туризма, съответно 

рецензирани издания на УИ „Н. Рилски“. Изложението в тях се базира на 

богата библиография по проблема. В документите на конкурса (Протокол № 11 

от 23.10. 2013 г.) е посочено, че монографията „Мониторинг на 

конкурентоспособността на предприятието“ е обсъдена на катедрен съвет с 

препоръка за отпечатване. 

Научните статии 18 бр. са публикувани в специализирани издания у нас 

и в чужбина (6 броя на английски език, в Полша – 5 броя и Словакия  1 бр) и 6 

броя публикувани в периодичния печат на англ. език). Самостоятелните 

статии са 9 броя и 9 в съавторство, като при 5 е първи автор и при 4 втори автор. 

Посочено е участие в научни конференции с доклади и публикации в 

сборници – 9 броя в т.ч. 6 броя докладвани в чужбина (Швеция, Турция, 

Словакия, Македония, Руска федерация). В отделна папка са представени 

текстовете и на български език. 
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В учебно-преподавателския процес гл. ас. д-р Райна Димитрова участва 

със съответна учебна литература (5 броя), която заема в структурата на 

публикациите 14.7% (38.4 п.к.). Три публикации са самостоятелни учебници и 2 

методически ръководства, като 1 е в съавторство.  

Посоченото за научната продукция на кандидатката дава основание да се 

заключи, че е налице активна научноизследователска дейност, съответстваща 

на изискванията на ЗРАСРБ и Правилниците към него. 

 

IV. Научни постижения и приноси 

В съдържателно отношение представените научни трудове са посветени 

на актуални въпроси и съответстват на тематични направления по обявения 

конкурс.В справката за приносите, реализирани в публикациите на 

кандидатката за „Доцент” са посочени седем тематични направления, които 

приемам че отразяват основните научни достижения с приносен характер, 

които резюмирам в следните направления: 

Първо, по отношение теоретичните виждания за конкурентоспосбността 

на предприятието – точки 1,2,3,4 (NoNo 1.1, 1.2, 3.4, 3.12, 3.17, 3.18) 

Второ, по отношение конкурентоспосбността на туризма в България – 

точка 5 (NoNo 1.2, 3.1, 3.12, 3.17, 4.3) 

Трето, по отношение предприемачеството в регионален аспект – точка 6 

(NoNo  2.1, 2.2) 

Четвърто, по отношение на пазара на труда в т.ч. младежкия пазар на 

труда в България – точка 7 (NoNo 3.2, 3.3, 3.5, 3.10, 3.11, 3.16) 

Научните постижения на кандидатката могат да се отнесат към групата 

приноси обогатяване  на знанията и пренасяне европейските постижения в 

българския предприемачески бизнес (в областта на конкурентоспосбността ) 

 

V. Преподавателска дейност на кандидатката 

Гл. ас. д-р Райна Димитрова има общ педагогически стаж на основен 

трудов договор в ЮЗУ – Благоевград от 27 години, когато постъпва през 1988 г. 

като преподавател. и последователно е ст.ас. (1990 г.), гл. ас. (1995 г.), и гл. ас. д-р 
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(2007 г.). Учебната натовареност съгласно представената справка възлиза на 540 

часа упражнения, в т.ч. 270 ч. лекции по шест учебни дисциплини:   

 Управление на конкурентоспособността  

       на предприятието – 75 часа 

 Стратегически и конкурентен анализ   - 30 часа 

 Анализ и оценка на риска при проектното финансиране - 45 часа 

 Управление на разходите на предприятието - 30 часа 

 Управление на организационната промяна - 30 часа 

 Финансов анализ на проект  - 60 часа 

           Лекционните курсове са обезпечени  със съответни учебници и учебни 

помагала съгласно Списъка на публикациите от № 2.1 до № 2.5. 

           Аудиторната учебна заетост засяга основно дисциплини свързани с  

темата на конкурса (подробно посочени в представените документи). 

Извънаудиторната заетост обхваща  работа със студенти и  

докторанти, научен ръководител на 2 докторанта и на 94 дипломанта, 

рецензент на 126 дипломни работи от 3 специалности. 

 
Заключение 

 

           Представените материали,  включващи   научни публикации,  учебна 

   литература  и    преподавателска  дейност  от гл.ас. д-р Райна Димитрова за 

участие    в конкурса  за   заемане на академична длъжност “Доцент”, по обем и 

структура напълно удовлетворяват законовите и нормативните изисквания на  

ЗРАСРБ   и Правилника за приложение на   ЮЗУ.Като се позовавам  на   

посочените   материали,    проучени   в съдържателен  и  оценъчен  аспект  

моето становище  е положително   за цялостната   дейност  на кандидата    и е   

за избора  на главен  асистент д-р Райна Бойкова Димитрова   за заемане на 

академичната  длъжност “Доцент” в  ЮЗУ по  научна специалност “Икономика  

и управление ( конкурентоспособност на предприятието)”  професионално 

направление 3.7  администрация   и управление. 
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            Предлагам на уважаемите членове   на научното жури    да   подкрепят  

кандидатурата  на гл. ас. д-р Райна Бойкова Димитрова и да предложат на ФС  

на СФ  да я избере за  заемане на академичната длъжност  „Доцент”  в 

професионално  направление 3.7   Администрация   и  управление, научна 

специалност  “Икономика и управление (конкурентоспособност на 

предприятието)”. 

 

 

24.10.2015                                            Член на научното жури: 

София                                                                                    /проф. д-р. Н. Николова/ 


