
НАУЧНО СТАНОВИЩЕ 

 

от член на научно жури проф. д-р Юли Тодоров Радев, 

МГУ „Св. Ив. Рилски“ 

 

 

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ“ по професионално направление 5.13. „Общо инженерство“, научна 

специалност „Индустриален мениджмънт“, обявен в Държавен вестник бр. 29 от 12 април 

2022 г., за нуждите на катедра „Икономика и управление“ на МГУ „Св. Иван Рилски с 

единствен кандидат гл. асистент доктор Весела Емилова Петрова.  

 

1. Обща информация 

На основание Заповед № Р-342 от 11.05.2022 г. на Ректора на Минно-геоложкия 

университет „Св. Иван Рилски“– София, проф. д-р Ивайло Копрев и чл. 4(1), (2), чл. 25 от 

ЗРАСРБ, чл. 57 (2) от ППЗРАСРБ, в съответствие с чл. 5(2), (3) и (4) от Правилника за 

заемане на академични длъжности в МГУ „Св. Ив. Рилски“, и решение от Факултетния 

съвет на МТФ от 10.05.2022 г. (Протокол № 6) съм определен в състава на Научното жури 

по конкурс за академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по професионално направление 5.13. 

„Общо инженерство“, научна специалност „Индустриален мениджмънт“, обявен в 

Държавен вестник бр. 29 от 12 април 2022 г., за нуждите на катедра „Икономика и 

управление“ на МГУ „Св. Иван Рилски с единствен кандидат гл. асистент доктор Весела 

Емилова Петрова. 

Гл. ас. д-р Весела Петрова е последният (за сега) преподавател в кат. Икономика и 

управление към МГУ „Св. Иван Рилски“, който извървява пътя от студентската скамейка в 

университета до академичните длъжности асистент и главен асистент. В този смисъл тя 

вече е съпричастна с миналото и бъдещото развитие на катедрата и университета. Затова е 

възможно най-подходящият кандидат.  

 

2. Общо описание на представените материали  
Предадените от гл. ас. д-р Весела Петрова материали включват: копие от Държавен 

вестник бр.29 от 12.04.2022 г, копия на дипломи, творческа автобиография, документ за 

трудов стаж в МГУ „Св. Иван Рилски“, списък на научните трудове за участие в конкурса, 

резюмета и самите публикации на научните трудове, справка за оригиналните научни и 

научно-приложни приноси, справка за съответствие с минималните национални и 

институционални изисквания, справка за открити цитирания на научните трудове, 

удостоверение за лекционни курсове и учебната натовареност през 2021-2022 г. Списъкът 

на документите е пълен. Те са добре и подробно оформени.  

 

3. Обща характеристика на научната, научноизследователската и 

педагогическата дейност на кандидата 

В конкурса за доцент гл. ас. д-р Весела Петрова участва с 28 научни труда. Основната 

й публикация е монографията – „Социален лиценз за дейност на минерално-суровинната 

индустрия в контекста местните общности“, с която са свързани доста на брой от 

останалите публикации. По-голямата част от публикациите са в съавторство (10 

самостоятелни) и на български език (8 на английски език). Преобладаващо публикациите 

са доклади на национални и международни конференции (19), в т.ч. на международната 



научна конференция на МГУ „Св. Ив. Рилски“ (8). Останалите публикации са доклади и 

обзори в различни университети в страната (9) и в чужбина (2).  

При цялото разнообразие на тематиката, научният интерес е фокусиран върху 

корпоративната социална отговорност в минерално-суровинната индустрия, 

корпоративната прозрачност в България, концепцията за социален лиценз за дейността на 

местните общности в минерално-суровинната индустрия, и особено върху концепцията за 

кръговата икономика, и по-конкретно кръговата икономика в България в секторите 

Машиностроене, Минерално-суровинна и енергийна промишленост, Текстил и облекло, 

Хранително-вкусовата промишленост и верига на храните, Строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушителна дейност. Приемам приложената справка за научни и научно-

приложни приноси. 

В рамките на научното становище трудно може да се направи по-широка 

характеристика на научните изяви на кандидата. За тях може да се съди по цитиранията и 

участието в редица международни форуми в страната и чужбина. Те показват научен 

интерес към творчеството и идеите на кандидата. Още повече, че става дума за актуални 

теми, свързани с управлението на минно-добивните компании, каквито са 

систематизирането и приложението на целите на концепцията за устойчиво развитие на 

ООН, задължението да се докладва нефинансовата информация в годишните отчети на 

компаниите, предприемането на дейности, които улесняват придобиването на „социален 

лиценз за дейност“, релацията между кръговата икономика и металите, необходима за 

прехода от линейна към кръгова икономика, в контекста на Европейската зелена сделка и 

т.н..  

Гл. ас. Петрова е научен ръководител на дипломанти и участва активно в 

подготовката и провеждането на държавните изпити на завършващите студенти. Прави 

впечатление високата преподавателска натовареност – през 2021/2022 г. общо 382  учебни 

часа лекции и 214 упражнения. Чете лекции по дисциплини, отговарящи на научната 

специалност, по която кандидатства в конкурса: „Управление на качеството“, 

„Икономическа оценка на въздействието върху околната среда“, „Бизнес комуникации“, 

„Корпоративна социална отговорност“, „Въведение в принципите на кръговата 

икономика“ и др. По всички дисциплини са разработени учебни програми, свитъци от 

лекции, презентации в MS PowerPoint, както и учебното пособие „Основи на кръговата 

икономика“. 

В своята близо 12 годишна преподавателска дейност гл. ас. д-р Весела Петрова е 

придобила необходимите опит и знания за един хабилитиран преподавател. Не случайно 

тя е член на управителния съвет на Българската асоциация на специалистите по 

корпоративна социална отговорност и на работната група по „Човешки ресурси“ към 

Българската минно-геоложка камара. Завършила е онлайн курсове по „Кръгова икономика 

– Устойчиво управление на материалите“, „Управление на качеството“, „Нови модели на 

бизнеса в обществото“, както и специализация в Центъра по корпоративно управление и 

социална отговорност в университета Алберта, Едмънтън, Канада. 

Всички тези данни оформят професионалния профил на кандидата като комплексно 

развиващ и проявяващ се учен и преподавател, който надхвърля многократно не само 

минималните национални и институционални, но и допълнителните изисквания и 

критерии за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

Научната продукция на гл. ас. д-р Весела Петрова е авторска. Изготвената справка за 

плагиатство с програмата webavtor.com не показва съществено припокриване с 

разработките на други автори. 



4. Критични бележки и препоръки 

Нямам конкретни бележки по работата и постиженията на кандидата. С оглед на 

променящите се правила и изисквания, мога да й препоръчам да насочи усилията си към 

публикуване на резултатите от бъдещите си научни изследвания в реферирани от Scopus 

Web of Science български и международни списания. 

 

5. Лични впечатления 

Имам лично впечатление от гл. ас. д-р Весела Петрова още от студентските й години 

и като докторант в кат. Икономика и управление. Бил съм и анонимен рецензент на нейни 

доклади на Международната научна конференция на МГУ „Св. Ив. Рилски“. Имам 

утвърдено мнение за нея като много отговорен, отдаден на работата си, любознателен и 

продуктивен колега. С лекота използва съвременните методи на преподаване и 

комуникации със студентите. Много често тя съгласува темите, които подготвя, с по-

опитните преподаватели. Освен това поддържа силна обратна връзка със студентите. Като 

резултат изнася изключително интересни лекции и упражнения, и се ползва с уважението 

както на студентите, така и на преподаватели. 

 

6. Заключение 

Гл. ас. д-р Весела Петрова има ясно изразен научен профил като изследовател и 

преподавател в областта на индустриалния мениджмънт и по-конкретно в минерално-

суровинната индустрия. Тя представя достатъчно голям брой научни трудове с безспорни 

научни приноси в тях. Съчетава сполучливо научноизследователската, преподавателската 

и научно-приложната дейност по съответната проблематика, като по този начин успява 

полезно да обвързва теорията с практиката и пълноценното обучение на студентите. 

Всичко това й позволява да се определи като специалист, който напълно отговаря на 

осъвременените критерии и изисквания към академичната длъжност „доцент“, за която 

кандидатства. С всички свои качества тя ще допринесе за развитието на катедра 

„Икономика и управление“ към МГУ „Св. Иван Рилски“. 

Изложеното по-горе ми дава основание съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от 

ЗРАСРБ да изразя своето положително отношение към избора на гл. д-р ВЕСЕЛА 

ЕМИЛОВА ПЕТРОВА на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по професионално 

направление 5.13. „Общо инженерство“, научна специалност „Индустриален 

мениджмънт“. 

 

20 юли 2022 г.                                                      Подпис: 

       (проф. д-р Юли Радев )   

        

 


