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СТАНОВИЩЕ 

От проф. д-р Цветана Стоянова, катедра „Управление”, УНСС – София 

научна специалност 3.7. Администрация и управление 

Член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ПРОФЕСОР, обявен от ЮЗУ - Благоевград” в ДВ. бр. 42/12.05.2020 г. по 

Научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално 

направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност 

„Икономика и управление“ (Усъвършенстване на управленската дейност на 

ръководителя) 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност 
и продукция, представена от участника в конкурса доц. д-р Милена Кирилова Филипова 

 

Становището е изготвено в изпълнение на решение на ФС на Стопански 
факултет Протокол № 9/30.06.2020 г., решение на научното жури от 16.07.2020 г. и е 
утвърдено със Заповед № 977/03.07.2020 г. на Ректора на ЮЗУ – Благоевград. Общата 
оценка на условията за заемане на академичната длъжност „професор" е направена 
съгласно изискванията на чл. 29 и 296 от Закона за развитие на АСРБ, на чл. 60 и 61 на 
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, както и на Вътрешните правила за развитие на 
академичния състав в ЮЗУ „Н. Рилски“. 

За участие в конкурса документи е подала доц. д-р Милена Кирилова 

Филипова, от катедра „Мениджмънт и маркетинг”, при Стопански факултет на ЮЗУ – 

Благоевград. 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Кандидатът по конкурса доц. д-р Милена Кирилова Филипова е завършила 

висше образование през 1996 г., спец. „Финанси" в СА „Ценов” Свищов.  През 2007 

година защитава дисертация по научна специалност 05.02.18 „Икономика и 

управление” и получава ОНС доктор. През 2011 г. е избрана за доцент към катедра 

„Мениджмънт и маркетинг” на ЮЗУ „Неофит Рилски”. От м. септември 2016 г. е 

Ръководител катедра „Мениджмънт и маркетинг“ в Стопанския факултет на 

Югозападен университет „Н. Рилски“. Работи по проблемите на управлението, 

лидерството, конкурентоспособността, антикризисното управление и управлението в 

туризма. “. Общият стаж на кандидата в катедра „Мениджмънт и маркетинг“ на ЮЗУ е 

23 години (1996-2020 г.), а стажа като доцент - 9 години (2011-2020 г.) 

Доц. д-р Милена Филипова е представила за участие в конкурса за „професор" 

списък с 39 публикации, от които 7 монографии, 4 статии, публикувани в научни 

издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни, 25 статии и 

доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове, 3 учебника и учебни помагала. 27 от 

публикациите са самостоятелни, а общия обем е 1155 стр. Особено силно впечатление 

прави монографичният труд „Профилът на ръководителя в предприятието“, насочен 

към изследване на природата на ръководството и способността на ръководителя да 

влияе върху поведението на хората за постигане на целите на предприятието без 

принудителни форми на въздействие. Разработката е построена на базата на 

проучването и анализирането на концепциите и методическите подходи, разработени в 
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многобройни научни трудове на български и чужди автори. Също така са използвани 

резултатите получени от авторовите изследвания по отношение на разглежданата 

проблематика, анкетни проучвания, интервюта, наблюдение и фокус-групи. Всички те 

са публикувани след придобиване на академичната длъжност „доцент". 18 от 

публикациите й са на английски и руски, което гарантира разпознаваемост и в 

международен план. 
 

Таблица 1. Публикации, представени от кандидата по качествени и количествени признаци. 

№ Вид на публикацията 

Авторство 
Номерация на 

публикациите (№, 

№ ….) 

Публикации на чужд 

език 
Общо 

Самостоят. В съавт. Англ. 

(№,№..) 

Руски 

(№,№..) 

Публ. 

бр. 

Стр. 

бр. 
бр. стр. бр. стр. 

1 Монографии 2 503 5 120 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 7 - 7 623 

3 Статии и доклади, 

публикувани в научни 

издания, реферирани и 

индексирани в 

световноизвестни бази 

данни 

2 12 2 21 11, 12, 13, 14 11, 12, 13, 

14 

- 4 33 

4 Статии и доклади, 

публикувани в 

нереферирани 

списания с научно 

рецензиране или 

публикувани в 

редактирани 

колективни томове 

21 166 4 40 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39 

6, 18, 25, 

26, 31, 32, 

33, 38, 39 

34, 35 25 206 

5 Учебници и учебни 

помагала 

2 200 1 93 8,9,10 - - 3 293 

 Общо 27 881 12 274    39 1155 

 

Доц. Милена Филипова е специализирала в различни европейски университети.  

По-важните ѝ специализации са в: Института за политически и административни науки 

в Университета в Краков, Полша (2019 г.); катедра „Бизнес администрация“ на 

Образователния технически институт в Централна Македония, Серес, Гърция (2017 г. и 

2015 г.); Икономическия факултет на Университета по екология, Букурещ, Румъния, 

(2013 г); Академия Истрополитана Нова, Братислава, Словакия (2011 г.); катедра 

„Бизнес администрация“ на Университета за икономически и социални науки 

„Македония“, Солун, Гърция (2005 г.). 

Доц. д-р Милена Филипова има 12 участия в университетски проекти, 2 

национални и 3 в международни, като в 2 от проектите е била ръководител. За периода 

2011 г. – 2020 г. е научен ръководител на шест докторанта, от които един 

чуждестранен. Трима от тях успешно са защитили дисертационните си трудове, а 
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останалите понастоящем разработват своите докторски работи. Член е на 9 научни 

организации, от които 4 международни, сред които са International Association 

Sustainable Development, Международна асоциация за устойчиво развитие, Съюз на 

икономистите, Асоциация на преподавателите по икономика и управление, Камарата на 

преподавателите от висшето образование и др. 
Кандидатът за професор е член на редколегии на чужди и български научни 

списания. Сред тях правят впечатление: зам. главен редактор на сп. 

„Предприемачество”, УИ „Н. Рилски”, Благоевград; член е редакционната колегия на 

сп. „Икономика и управление”, УИ „Н. Рилски”, Благоевград; сп. „Пирински книжовни 

листи”, ЧВУ – „Колеж по туризъм”, Благоевград; Journal Production engineering archives, 

Poland; Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, Ukraine; 

Scientific Journal "Ekonomika” Society of Economists, Nis, Serbia; Scientific Journal MIND, 

Poland; FIRMS’s International Journal of Economics and Management Studies, India; (ASEJ) 

Scientific Journal of Bielsko-Biała School of Finance and Law, Poland; Revista Europa del 

este Unida, Chili.  

Съдържателният анализ на представената по конкурса научна продукция на 

кандидатът за професор показва, че е в областта на обявения конкурс, че е актуална и 

че е значима за науката, практиката и образованието. Публикациите са свързани с 

изучаването на широк кръг от въпроси от управлението на организациите – човешки 

ресурси, лидерски стилове, управленски решения, фирмена култура и др. Считам, че 

научната продукция е с високо научно качество, представена в авторитетни издания и 

достъпна за широката аудитория. Милена Филипова е цитирана 46 пъти от други 

автори. От тях 7 пъти е цитирана в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази, 7 пъти е цитирана в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране, 32 пъти е цитирана в нереферирани списания с научно рецензиране.  

Тематиката на научната продукция е насочена към конкретни въпроси на науката и 

практиката и има съвременно научно и приложно значение. 

II. Основни приноси в научната продукция на кандидата. 

Приемам изцяло приносите на кандидата, систематизирани в едноименната 

справка. Бих искала да акцентирам върху следните приноси, които според мен са 

особено значими за управленската наука. Първата група приноси свързвам с 

обогатяване на управленската теория с понятия отнасящи се до компетенциите на 

ръководителя и ключовите му компетенции. Втората група приноси свързвам с 

обогатяването в методическо и методологично отношение на различни области от 

управлението на организациите, най-вече на мениджърските компетенции чрез 

разработен управленски модел. И третата област свързвам с изследване на връзката 

между ръководния стил, фирмената култура и стреса в организациите.  

Онова, което заслужава внимание, е че изследванията и произтичащите от тях 

приноси не са самоцелни, а логично отразяват резултатите от дейността и в голяма 

степен се ползват в учебния процес. 

III. Оценка на учебно-преподавателската дейност. 

Участникът в конкурса за професор, доц. д-р Милена Филипова работи в 

системата на образованието повече от двадесет години, а като доцент към катедра 

„Мениджмънт и маркетинг" за нуждите на която е обявения конкурс, почти десет.  

Кандидатката е утвърден преподавател по основни дисциплини за специалност 

„Стопанско управление”. Тя е автор на учебни програми по „Управленски решения”, 

Антикризисно управление на предприятието”, „Мениджмънт в глобална среда”, 

„Международен бизнес”. Като преподавател е с висок академичен авторитет и 



ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 
 

уважение от страна на студентите. Била е научен ръководител на над 90 дипломанти. 

(нека да остане така-90 дипломанта  

Милена Филипова е участвала в преподавателски обмен по програма 

Еразъм+ и е изнесла лекции в Университета в Острава, Чехия (2012); в Университета в 

Биелско Биала, Полша (2017); в Университета Деусто в Билбао, Испания (2018) и 

Университета в Авейро, Португалия (2019). Извън програма Еразъм+ през 2017 г. е 

изнесла лекции в Университета в Суми, Украйна. Има и 2 международни награди от 

Уралския държавен университет – Екатерининбург, Русия от 2012 г. и 2014 г. 

 
IV. Критични бележки и препоръки 

В анализираните от мен научни трудове не открих значителни пропуски и 

неточности, но мога да отправя следните препоръки към бъдещите научни изяви на 

доц. д-р Милена Филипова. 

1. Да увеличи броя на колективните монографии, в които участва. 

2. Да увеличи броя на проектите, на които е ръководител. 

 
V. Заключение 

Кандидатурата на доц. д-р Милена Кирилова Филипова за академичната 

длъжност „професор” отговаря напълно на приетите научни и наукометрични 

изисквания. Научните публикации на кандидата по конкурса съдържат важни 

теоретични, методологически и практико-приложни приноси, които са плод на нейни 

лични научни търсения и доразвиват управленската наука. Кандидатурата отговаря на 

всички количествени и качествени изисквания, залегнали в ЗРАСРБ (чл. 29) и 

Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Н. Рилски“- 

Благоевград за заемане на академичната длъжност „професор”. На тези основания 

изказвам положителното си отношение към представената кандидатура и завявам, че 

ще подкрепя категорично заемането от доц. д-р Милена Кирилова Филипова на 

обявената от ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград академична длъжност „професор” по 

научната специалност „Икономика и управление“ (Усъвършенстване на управленската 

дейност на ръководителя). 

. 

 

Дата: 15.08.2020                                        Член на научно жури: 

                                                                                                     /проф. д-р Цветана Стоянова/ 
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POSITION 

By Prof. Dr. Tsvetana Stoyanova - Department “Management”, UNWE - Sofia 

Science Specialty 3.7. Administration and Management. 

Member of a science jury in a competition for the academic position PROFESSOR 

announced by the SWU - Blagoevgrad in State Gazette, issue 42/12.05.2020 in 

Science Area 3. Social, Business and Legal Sciences, professional strand 3.7. 

Administration and Management., Science Specialty Economics and Management 

(Improving the Managerial Activity of the Manager) 

Subject: the scientific, scientific-applied and professional-academic activity and 
production, presented by the participant in the competition Assoc. prof Dr. Milena Kirilova 
Filipova 

 

The opinion was prepared pursuant to a decision of the Faculty Assembly of the 
Faculty of Economics Minutes № 9/30.06.2020, a decision of the scientific jury of 16.07.2020 
and was approved by Order № 977/03.07.2020 by the Rector of SWU - Blagoevgrad. The 
general assessment of the conditions for holding the academic position "Professor" is made in 
accordance with the requirements of Articles 29 and 296 of the Law on the Development of 
the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, Articles 60 and 61 of the Regulations for 
implementation of LDASRB, as well as the Internal Rules for Development of the Academic 
Staff at SWU “N. Rilsky. 

In order to participate in the competition Ass. Prof. Dr. Milena Kirilova Filipova from 

the Department of Management and Marketing, at the Faculty of Economics, SWU - 

Blagoevgrad has submitted her documents. 

 

I. Summarized data on the scientific production and the activity of the 

candidate 

The candidate in the competition, Assoc. Prof. Milena Kirilova Filipova, PhD, 

graduated in 1996, spec. Finances at SA Tsenov Svishtov.  In 2007 she defended a 

dissertation in the scientific specialty 05.02.18 "Economics and Management" and received 

the scientific title of Doctor. In 2011 she was elected associate professor at the Department of 

Management and Marketing at SWU "Neofit Rilsky". Since September 2016 she has been the 

Head of the Department of Management and Marketing at the Faculty of Economics of the 

Southwestern University “N. Rilsky. She works on the issues of management, leadership, 

competitiveness, crisis management and tourism management. “. The total candidate’s length 

of service in the Department of Management and Marketing at SWU is 23 years (1996-2020), 

and the length of service as an associate professor is 9 years (2011-2020). 

For her participation in the competition for "professor" Assoc. Prof. Dr. Milena 

Filipova has presented a list of 39 publications, of which 7 monographs, 4 articles published 

in scientific journals, referenced and indexed in world-famous databases, 25 articles and 

reports published in unreferred journals with scientific review or published in edited 

collective volumes, 3 textbooks and manuals. 27 of the publications are independent, and the 

total volume is 1155 pages. The monographic work "The Profile of the Manager in the 

Enterprise" is especially impressive. Aimed at studying the nature of management and the 

ability of the manager to influence people's behavior to achieve the goals of the enterprise 

without coercive forms of influence. The paper is based on the study and analysis of concepts 
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and methodological approaches developed in numerous scientific papers by Bulgarian and 

foreign authors. The results obtained from the author's research in terms of the issues under 

consideration, surveys, interviews, observation and focus groups were also used. All they 

were published after obtaining the scientific position Associate Professor. 18 of the 

publications are in English and Russian, which guarantees international recognition, too. 
 

Table 1. Publications presented by the candidate, classified according to quality and quantitative 

characteristics. 

N

o. 
Type of Publication 

Authorship 

Publication number 

(No., No...) 

Publications in foreign 

language 
Total 

Independent In Co-

authorship 

English 

(No., 

No...) 

Russian 

(No., 

No...) 

Numbe

r of 

publica

tions 

Num

ber of 

Pages 
Num

ber of 

pag

es 

Nu

mbe

r 

pages

. 

1 Monographs 2 503 5 120 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 4, 7 - 7 623 

3 articles and reports 

published in scientific 

magazines, referenced 

and indexed in world-

renounced scientific 

information databases 

2 12 2 21 11, 12, 13, 14 11, 12, 13, 

14 

- 4 33 

4 Articles and papers 

published in non-

refereed scientific peer-

reviewed journals or in 

published collective 

volumes 

21 166 4 40 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39 

6, 18, 25, 

26, 31, 32, 

33, 38, 39 

34, 35 25 206 

5 Textbooks and Manuals 2 200 1 93 8,9,10 - - 3 293 

 Total 27 881 12 274    39 1155 

 

Ass. Prof. Milena Filipova has specialized in different European Universities.  Her 

most important specializations are: Institute of Political and Administrative Sciences, 

University of Krakow, Poland (2019); Department of Business Administration at the 

Educational Technical Institute in Central Macedonia, Serres, Greece (2017 and 2015); 

Faculty of Economics, University of Ecology, Bucharest, Romania, (2013); Istropolitana 

Nova Academy, Bratislava, Slovakia (2011); Department of Business Administration, 

University of Economics and Social Sciences, Macedonia, Thessaloniki, Greece (2005). 

Assoc. Prof. Dr. Milena Filipova has 12 participations in university projects, 2 national 

and 3 in international, and in 2 of the projects she was a leader. For the period 2011 - 2020 

she is the scientific supervisor of six doctoral students, one of which is a foreigner. Three of 

them have successfully defended their dissertations, and the rest are currently developing their 

doctoral theses. She is a member of 9 scientific organizations, of which 4 are international, 
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including the International Association Sustainable Development, the Union of Economists, 

the Association of the Teachers in Economics and Management, the Chamber of Teachers of 

Higher Education and others. 
The candidate for professor is a member of the editorial staff of foreign and Bulgarian 

magazines. Impressive among them are: Deputy Chief editor at  Entrepreneurship magazine, 

UM N. Rilsky, Blagoevgrad; she is a member of the editorial staff of  Economics and 

Management magazine, UM N. Rilsky, Blagoevgrad; "Pirin Literary Lists", PMU - "College 

of Tourism", Blagoevgrad; Journal Production engineering archives, Poland; Economic 

Processes Management: International Scientific E-Journal, Ukraine; Scientific Journal 

"Ekonomika” Society of Economists, Nis, Serbia; Scientific Journal MIND, Poland; FIRMS’s 

International Journal of Economics and Management Studies, India; (ASEJ) Scientific Journal 

of Bielsko-Biała School of Finance and Law, Poland; Revista Europa del este Unida, Chili.  

The content analysis of the scientific production of the candidate for professor 

presented at the competition shows that it matches the field of the announced competition, 

that it is up-to-date and that it is significant for science, practice and education. The 

publications are related to the study of a wide range of issues in the management of 

organizations - human resources, leadership styles, management decisions, corporate culture 

and more. I believe that the scientific production is of high scientific quality, presented in 

authoritative publications and accessible to a wide audience. Milena Filipova has been cited 

46 times by other authors. Of these, she was cited 7 times in scientific journals, referenced 

and indexed in world-famous databases, 7 times cited in monographs and collective volumes 

with scientific review, 32 times cited in non-refereed journals with scientific review.  The 

subject of scientific production is focused on specific issues of science and practice and has 

modern scientific and applied significance. 

II. Main contributions to the scientific production of the candidate. 

I fully accept the candidate's contributions, systematized in the reference of the same 

name. I would like to emphasize the following contributions, which I believe are particularly 

important for management science. The first group of contributions I associate with the 

enrichment of management theory with concepts related to the competencies of the leader and 

his key competencies. The second group of contributions is associated with the enrichment in 

methodical and methodological terms of various areas of management of organizations, 

especially managerial competencies through a developed management model. And the third 

area I associate with the study of the relationship between leadership style, corporate culture 

and stress in organizations.  

What deserves attention is that the research and the resulting contributions are not 

chaotic, but logically reflect the results of the activity and are largely used in the learning 

process. 

III. Assessment of the applicant's educational activities. 

The participant in the competition for professor, Assoc. Prof. Dr. Milena Filipova has 

been working in the education system for more than twenty years, and as an associate 

professor at the Department of Management and Marketing for the needs of which the 

competition was announced, for almost ten years.  

The candidate is a recognized teacher in major disciplines for the specialty Business 

Management. She is the author of curricula on "Management Solutions", "Crisis Management 

of the Enterprise", "Management in a Global Environment", "International Business". As a 

lecturer she has a high academic authority and respect from the students. She has been the 

scientific curator for over 90 graduates. (Let it stay like that - 90 graduates  
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Milena Filipova has participated in a teaching exchange under the Erasmus + program 

and has lectured at the University of Ostrava, Czech Republic (2012); at the University of 

Bielsko-Biała, Poland (2017); at the University of Deusto in Bilbao, Spain (2018) and the 

University of Aveiro, Portugal (2019). Outside the Erasmus + program, in 2017 she has 

lectured at the University of Sumy, Ukraine. She also has two international prizes from the 

Ural State University - Yekaterinburg, Russia from 2012 and 2014. 

 
IV. Critical Notes and Recommendations 

In the scientific works I analyzed I did not find significant omissions and inaccuracies, 

but I can make the following recommendations for future scientific developments by Assoc. 

Prof. Dr. Milena Filipova. 

1. To increase the number of collective monographs in which she 

participates. 

2. To increase the number of projects she is in charge of. 

 
V. Conclusion 

The candidacy of Assoc. Prof. Dr. Milena Kirilova Filipova for the academic position 

"Professor" fully meets the accepted scientific and scientometric requirements. The scientific 

publications of the candidate in the competition contain important theoretical, methodological 

and practical-applied contributions, which are the result of her personal scientific research and 

further develop management science. The candidacy meets all the quantitative and qualitative 

requirements laid down in the Law on the Development of Academic Staff (Art. 29) and the 

Internal Rules for the Development of the Academic Staff at SWU “N. Rilsky“- Blagoevgrad 

for occupying the academic position of “Professor”. On these grounds I express my positive 

attitude to the submitted candidacy and I declare that I will strongly support the occupation by 

Assoc. Prof. Dr. Milena Kirilova Filipova of the academic position "Professor" in Economics and 

Management announced by SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad (Improving the managerial activity 

of the manager). 

. 

 

Date: 15.08.2020                                                Member of Scientific Jury: 

                                                                                                     /Prof. Dr. Tsvetana Stoyanova/ 

 
 
 
 

 


