
СТАНОВИЩЕ 

От: Проф., доктор на науките Румен Младенов Георгиев, СУ “Св. Климент 

Охридски”;  Научни специалности: „Икономика и управление (по отрасли)”, шифър 

на ВАК 05.02.18 и “Организация и управление извън сферата на материалното 

производство”, шифър на ВАК 05.02.24. 

Относно: конкурс за доцент в професионалното направление 3.7. „Администрация и 

управление“, научна специалност „Управление на човешки ресурси, предприемачество 

и мениджмънт“, обявен за нуждите на МГУ „Св. Иван Рилски“, катедра „Икономика и 

управление“ ДВ. Брой 03/12.01.2021 г. 

Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед на Ректора на 

МГУ „Св. Иван Рилски“, №Р-123/16.02.2021 г. 

В конкурса участва един кандидат, а именно гл. ас. д-р Боряна Йорданова Трифонова 

1. Кратко представяне на кандидата и оценка за неговия опит в областта на 

образованието и преподавателската дейност 

Кандидатът е завършила висше образование през 1997 г. по специалността 

„Управление на бизнеса“ в СА – Свищов. През периода 1997 – 2016 г. Б. Трифонова 

работи като учител и старши учител по икономически дисциплини в Софийски средни 

училища, а 2009-2010г. е главен експерт в Центъра на учебно-тренировъчни фирми към 

МОН(на втори договор). От 2015 г. до 2016 г. тя е хоноруван преподавател, а от 2016г. до 

сега е главен асистент в катедра „Икономика и управление“ на МГУ „Св. Иван Рилски“. 

През 2009 г. кандидатът защитава научна и образователна степен „доктор“ по  

научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство“. 

Кандидатът гл. ас. д-р Боряна Трифонова притежава необходимия опит в 

преподаването. Дисциплините, по които тя е водила и води лекции и упражнения в ОКС 

„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в МГУ „Св. Иван Рилски“ представляват широка палитра 

от взаимосвързани дисциплини:  

- Управление на човешките ресурси; 

- Мениджмънт и маркетинг; 

- Основи на маркетинга; 

- Оценка на промишлени предприятия; 

 

 

 



Същевременно гл. ас. д-р Боряна Трифонова е преподавател по дисциплините 

„Основи на счетоводството“ и „Счетоводство на предприятието“. 

Учебните програми на лекционните курсове, разработени и четени от гл. ас. д-р. 

Боряна Трифонова са актуални и качествено разработени.  

Отзивите от колегите и студентите за работата на гл. ас. Д-р Боряна 

Трифонова са, че тя се отличава с повишено старание и внимание, както и със 

задълбоченост на знанията и разсъжденията, влагани в лекциите и упражненията, 

а това позволява успешно усвояване на материала от страна на студентите. 

2. Участие на кандидата в разработването на образователни и научно – 

изследователски проекти 

В периода след защитата на докторска дисертация кандидатът участва в 

множество научно-практически конференции и образователно – изследователски 

проекта: 

 От 2009г. е член на Националната експертна комисия за подготовка на 

изпитни материали за национални оценявания по професионално 

образование и обучение в направления „Икономика и управление и 

„Администрация и управление“ в Центъра за оценяване в предучилищното и 

училищното образование към МОН. 

 От м. 02.2020-12.2020 е главен експерт към Кариерен център на МГУ „Св. Иван 

Рилски“. 

 От 10.2012-04.2013г. участва като лектор в два проекта по Програма за 

европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007г. 

 От 2010г. работи като лектор при обучение по програми на ЕС за 

предприемачески умения и оперативно счетоводство към Център за 

професионално обучение – Институт за управление на програми и проекти, 

София, ул. Дондуков 11. 

 От 2010г. извършва консултации на фирми по бизнес планиране и умения за 

създаване и функциониране на фирмена дейсност в страната. 

 От 06.2013-02.2014г. е лектор по проект „Повишаване на адаптивността и 

производителността на заетите лица в „Техем сървисис“ ЕООД. 

 Ръководител е на учебно-тренировъчни фирми; 4 години УТФ ''Левски-

витруал'' в 166 СУ, 5 години руководител на 5 фирми в 31 СУЧЕМ. 

Дейсностите имат пряко отношение към повишаване на научно-

изследователското и педагогическо равнище на преподаване по дисциплините, 

които кандидатът води. 

3. Основни научни резултати и научно-приложни приноси на кандидата 

Гл. ас. д-р Боряна Трифонова е представила за участие в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ 30 научни публикации, от които: 

- 1 самостоятелна монография; 



- 1 монография в съавторство на база защитен дисертационен труд; 

- 12 самостоятелни статии и научни доклади; 

- 16 статии доклади в съавторство; 

Представените публикации на кандидата са в нереферирани издания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. Справката от 

Научно-техническата и педагогическа библиотека на НАЦИД декларира за 

установени 10 броя цитирани публикации от представените публикациите за 

периода 2017-2020г. 

Представените за рецензиране трудове на гл. ас. д-р Боряна Трифонова 

съответстват по структура, съдържание и количествена оценка на минималните 

национални изисквания за заемане на академична длъжност „доцент“, съгласно 

Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Р.Б. (с 

последни изменения и допълнения). Покрити са и допълнителни изисквания към 

кандидатите за „доцент“, свързани с педагогическата и експертната им дейност в 

годините след заемане от тях на длъжността „главен асистент“. 

Представената справка за приносите на кандидата точно и пълно отразяват 

както областите, върху които е фокусирала своето внимание гл.ас. д-р Б. Трифонова, 

така и мащабите и насочеността им. Потвърждавам основните резултати и 

научно приложни приноси на кандидата като подчертавам важността и 

постигнатото по отношение на сърцевината на приносите – създаване на 

мотивационна среда и оптимизиране управлението на човешките ресурси в минните 

предприятия.  

Балансираното използване на методите на двете основни теории в 

управлението на човешките ресурси – теорията на мотивацията и теорията на 

поощренията – е ключов фактор за успеха на всеки бизнес. Актуалността на 

разработките на гл. ас. д-р Боряна Трифонова в това направление и направеното от 

нея по тяхното внедряване са предпоставка за повишаване на резултатите от 

фирмената дейност в минерално-суровинния сектор. 

  Същевременно считам, че направените от кандидата разработки са  

достатъчни, за да констатирам, че с трудовете и дейността си гл. ас.  д-р Боряна 

Трифонова е създала добра учебно-методологическа основа за по-нататъшно 

развитие в МГУ „Св. Иван Рилски“  на програмите по подготовка на високо 

квалифицирани специалисти в областта на мениджмънта и предприемачеството в 

сектора. Представената за рецензиране научна продукция на кандидата дава 

задълбочена представа за съвременното  състояние на знанието и на проблемите в 

областта на управлението и мотивацията на работещите в предприятията. 

 

4. Бележки и препоръки към кандидата 



Към представената за оценка научна продукция могат да бъдат отправени някои 

несъществени критични бележки, които по никакъв начин не променят актуалността и 

значимостта на получените в тях приноси. Тези бележки имат главно допълващ 

характер във връзка с бъдещата научна дейност на кандидата и са свързани с 

необходимостта да задълбочава и разширява проектната си работа (участието си 

в проекти) в миннодобивните предприятия по подобряване на резултатите от 

дейността им и живота на хората, осигуряващи тези резултати . 

Заключение 

Впечатленията ми от разработките и дейността на гл. ас. д-р Боряна Трифонова  може 

накратко да се формулират както следва: трудолюбива и последователна в работата, 

притежава добра учебно-методическа и професионална подготовка; има широка обща 

култура, дълбоки и трайни научни интереси. С това се задълбочава и представата ми за 

кандидата като полезен преподавател, експерт и изследовател. 

Изразявам ясното си становище, че кандидатът за академичната длъжност 

„доцент” в професионалното и научно направление 3.7. „Администрация и 

управление“(управление на човешките ресурси, предприемачество и мениджмънт), 

гл. ас. д-р Боряна Трифонова отговаря на изричните законови изисквания и 

разпоредби, притежава необходимите публикации и откроени приноси, което ми 

позволява да препоръчам на членовете на уважаемото научно жури да гласуват с „да” 

за нейното избиране. Това е и моето лично решение.  

Дата: 27.04.21 г. 
гр. София 

Подпис:……………………………………………………………. 
(Проф. д.ик.н. Румен Младенов Георгиев) 

 


