
С Т А Н О В И Щ Е  

 

по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално 

направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, научна 

специалност „Техника на безопасност на труда и противопожарната техника“, обявен в 

Държавен вестник бр.3/12.01.2021 г. със срок 2 месеца 

Кандидат Благовеста Дианова  Владкова, главен асистент, доктор към катедра 

„Руднична вентилация и техническа безопасност“ 

Председател на Научно жури: професор д-р инж. Димитър Стоянов Анастасов 

 

Обща информация 

Кандидатката за участие в конкурса гл. ас. д-р инж. Благовеста Владкова има 

завършени две магистърски програми по “Минерални технологии“ в МГУ св. “Иван Рилски“ 

диплома №10300/14.01.1999 г. и „Индустриален мениджмънт“ в ТУ гр. София, Факултет 

по германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, диплома № 76102/ 

24.11.2000 г. 

През 2005 г. успешно защитава дисертационен труд и получава Образователна и 

научна степен „Доктор“- диплома на ВАК №29993/29.08.2005 г. 

От 2016 г. след явяване на конкурс заема академичната длъжност „главен асистент“ 

по „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“, свидетелство № МГУ-

ГлА-021/16.12.2016 г. 

 

Учебна заетост на кандидата в конкурса 

Представено е удостоверение от МТФ при МГУ Св. „Ив. Рилски“ за учебна 

натовареност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за учебната 2020/2021 г.- 137 часа 

лекции и 30 часа упражнения. Служебна бележка от ТУ-София удостоверява хоноруване 

на 15 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения по дисциплината „Ергономия и охрана 

на труда“ от магистратура със студенти по специалност „Индустриален мениджмънт“ (на 

немски език)  

От 2010 г. до момента кандидатката преподава във ФАГИОПМ към ТУ-София, което 

се удостоверява с документ изх.№ 452/01.02.2021 г. 

Договор №-ЛС-X-30/28.08.2018 г. от ХТМУ удостоверява  хоноруване на лекции 30 

часа и 15 часа упражнения по дисциплината „Безопасност на производството“ за ОКС 

бакалавър на немски език. 



За учебната 2020/2021 г. с Решение на ФС на ФАГИОПМ при ТУ-София,  Протокол 

№4/17.09.2020 г. й са хонорувани общо 132 часа лекции, упражнения, ръководство на 

дипломанти, рецензии, дипломни защити по дисциплината „Ергономия и охрана на труда“ 

на немски  език. 

Научна дейност на кандидатката в конкурса. 

Представени са 4 бр. публикации за ОНС „доктор“. За конкурса „доцент“ са 

посочени 30 бр. публикации у нас и в чужбина. 

Спазено е изискването за самостоятелна  монография 1 бр. и участие  като съавтор 

на 2 ръководства и в 1 учебник. 

Научно-изследователските проекти, в които участва и ръководи са 17 броя. 

 

Наукометрични показатели. 

Показател А  50 т.  (мин. 50) 

Показател В  100 т.  (мин.100) 

Показател Г  255,13 т. (мин. 200) 

Показател Д  62 т.  (мин. 50) 

Показател Ж  320 т.  (мин. 60) 

Показател З  10 т.  (мин. 10) 

При общо изискване от 470 т. кандидатката има налични 797,13 точки. 

 

Научно-приложните приноси са в следните направления: 

 Работа с вредни вещества, опасни химикали – публикации №№-2.1; 2.2; 2.7; 

2.10; 2.24; 3.3. 

 Безопасност на технологии и техника при строително-монтажни работи (СМР) 

– публикации №№ 2.3; 2.4; 2.8; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 

2.20; 2.21. 

 Приложните приноси са позиционирани в статии и доклади-№№ 2.2; 2.3; 2.5; 

3.1; 3.2 и проекти №№ 7; 8; 9. 

Приносите в академичната дейност се свеждат до следните направления: 

 Разработен е лекционен курс и издаден учебник в съавторство по „Техническа 

безопасност“; 

 Ръководител на над 25 успешно защитили дипломанти; 

 Академичен наставник на 11 практиканта; 



 Участие като лектор в квалификационни курсове по БЗР за индустрията 2015-

2020 г.; 

 Разработен лекционен курс на немски език по „Техническа безопасност“ в МГУ 

„Св. Ив. Рилски“ 2015-2020 г.; 

 Участие в международни курсове за повишаване квалификацията ifP School  

TOTAL -2020-m  - приложен сертификат. 

Считам, че представените документи и материали, отнасящи се до конкурса 

напълно отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и 

Правилника за заемане на академичните длъжности в МГУ „Св. Ив. Рилски“.  

Предлагам на Уважаемите членове на Научното жури да присъдят академичната 

длъжност „Доцент“ по професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка 

на полезни изкопаеми, научна специалност „Техника на безопасност на труда и 

противопожарната техника“ на главен асистент доктор инженер Благовеста Дианова 

Владкова. 

 

 

 

20.04.2021 г.       Съставил: ………………………. 

Гр. София        /проф. д-р инж. Д. Анастасов/ 


