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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Преслав Димитров  

в качеството си на член на научно жури съгласно Заповед на Ректора на Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ - Благоевград”, № 1781/31.08.2017 г за конкурс за 
заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ, обявен от Югозападен университет 
„Неофит Рилски“ - Благоевград” в ДВ. бр. 57/14.07.2017 г., професионално направление 
3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Икономика и управление“ 
(Управление) 
 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност 

и продукция, представена от единствения участник в конкурса гл.ас. д-р Мариана 

Николова Ушева 

Кандидат единствен: 

I. Обща оценка на кандидата: 

Единственият кандидат по обявения от ЮЗУ „Н. Рилски“ конкурс за заемане на 
академична длъжност „ДОЦЕНТ“ по научната специалност „Икономика и управление“ 
(Управление) е гл.ас. д-р Мариана Николова Ушева. Кандидатът работи на основен 

трудов договор като „асистент“, а после и „главен асистент“ в Югозападен университет 
„Неофит Рилски“ от 2009 година. През 1993г. тя придобива научната и образователна 
степен Доктор по философия и педагогика в Уралския педагогически университет в гр. 

Екатеринбург, Русия. Водила е лекционни занятия по лекционните курсове  
„Психология на управлението“, „Управленски бизнес етикет“, „Управление на 
таланта“, „Поведение на потребителя“, „Дистрибуционна политика“, „Управление на 
продажбите и бизнес логистика“, „Управленски умения“. Така изложените 
обстоятелства (над двадесет и четири годишен педагогически стаж, от които осем в 
катедра „Мениджмънт и маркетинг“ и самостоятелно водените лекционни курсове) 
позволяват да се даде положителна оценка на кандидата за педагогическата й дейност. 

По достойнство трябва да се оцени и обстоятелството, че през годините на 
педагогическата си и научна дейност гл.ас. д-р Мариана Николова Ушева активно 

сътрудничи на множество научни организации в страната и чужбина, освен това е  
нещатен експерт по Управленска психология към Българската камара за образование, 



2 
 

наука и култура. Гл. ас. д-р Мариана Ушева е доказала професионализма си 

многократно с участието си като експерт в редица международни научни и 

образователни проекти като: Проект “LOFT – Местни продукти и фестивали за 
трансграничното развитие на туризма“, финансиран по Европейската програма за 
териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013 г.“, Проект „LMPT – 

Бакалаври и Магистри – професионалисти в устойчивото управление а туризма в 
Китай, Виетнам и Киргизстан“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на ЕС, както и в 
Проект „AgriAbility”, финансиран по Европейската програма за териториално 
сътрудничество „Гърция – България 2014 – 2020 г.“ и други подобни. 

По отношение на научната продукция на кандидата, следва да се отбележи, че за 
конкурса са представени 55 научни публикации в общ обем 2292 страници, от които 3 

самостоятелни монографии, 4 колективни монографии в чужбина, 1 колективна студия, 
19  научни статии в България, 20 научни статии в чужбина, 3 доклада, 3 самостоятелни 

учебника, 1 колективен учебник, 1 учебно ръководство. Представените самостоятелни 

монографии със заглавия „Позитивно лидерство“, „Управление на таланта“ и 

„Мърчандайзинг – управление на поведението на потребителя и купувача“ са в общ 

обем от 1000 страници, разработените глави в четирите колективни монографии в 
чужбина са с общ обем 44 страници. По обем и вид на публикациите отговарят на 
законовите изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, като дори 

надвишават изискванията на „Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 
Югозападен университет „Неофит Рилски“.  

 

II. Оценка на научните и практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция:  

В научно-изследователската продукция на кандидата гл. ас. д-р Мариана 
Николова Ушева могат да се откроят следните научни приноси: 

1. Разработен е алгоритъм за оценка на дейността на лидера в контекста и 

параметрите на модела на позитивното лидерство и различията в стила на общуване, 
като е предложен методически инструментариум за оценка на ефективността от 
прилаганите форми, методи и процедури (Публикации № 1, 14, 16, 17, 28, 34, 35, 44, 45, 

51, 52, 54).   

2. Определят се параметрите на ефективните управленски стратегии и 

произтичащите от тях лидерски стилове в управленската теория (Публикации № 8, 12, 

14, 16, 17,  22, 23, 27, 49, 51, 53). 
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3. Установени са приоритетите в съвременното управление на човешките ресурси 

в организациите, разработени са теоретичните и практико-приложните аспекти на 
концепцията „Управление на таланта” (Публикации № 2, 15, 18, 19, 20, 25, 42, 48, 53, 

55). 

4. Представени са оригинални  виждания за личността в управлението, за 
психодинамиката й, за външните статично-динамични особености (№№ 8, 11, 12, 14, 

17, 19, 24, 29, 30, 39, 50, 52). 

Така формулираните научни приноси на кандидата са дело на самостоятелни и 

целенасочени научни търсения и доразвиват в теоретичен и практичен аспект 
съществуващото научно познание в сферата на управлението. 

III. Критични бележки и препоръки: 

По отношение на представените от кандидата научни публикации могат да се 
отправят и следните критични бележки и препоръки, които не намаляват в никакъв 

случай качеството им като научни разработки: 

1. В някои публикации се наблюдава известно преповтаряне (№39 и №45) в 
съдържателен аспект.  

2. В част от публикациите би било добре да се засили бихейвиористичният 
елемент на анализ, който несъмнено присъства, а и авторът притежава необходимата 
компетентност в тази насока. 

3. Би било добре също така при международните публикации на кандидата да се 
използва т.нар. “APA” стил на цитиране, който е един от най-често използваните, 
особено що се касае до управленски разработки с психологично-приложен характер. 

 

IV. Заключение: 
Въз основа на така представените обстоятелство в точки I, II и III заявявам 

своята еднозначна положителна оценка за заемането на кандидата гл. ас. д-р 

Мариана Николова Ушева на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“  в професионално 
направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Икономика и 

управление“ (Управление), по конкурс обявен от Югозападен университет „Неофит 
Рилски“ - Благоевград” в ДВ. бр. 57/14.07.2017 г.  
 

04.10.2017 г., гр. Благоевград               Член на журито:…………………….…  

     Доц.д-р Преслав Димитров 

 


