
С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“, по 

Професионално направление 5.13 Общо инженерство, Научна 

специалност „Индустриален мениджмънт“, обявен в „Държавен 

вестник“, бр.29/12.04.2022г., за нуждите на катедра „Икономика и 

управление“, Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ 

 

Кандидат: гл.ас. д-р Весела Емилова Петрова 

Член на Научното жури: проф. д-р инж. Славейко Господинов 

 

Обща информация. На основание Заповед на Ректора на Минно-

геоложкия университет „Св.Иван Рилски“-София и чл.4(1),(2), Чл.25 от ЗРАСРБ, 

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

за заемане на академични длъжности в МГУ „Св.Иван Рилски“, съм определен 

за член на Научното жури за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ по 

Професионално направление 5.13. Общо инженерство, Научна специалност 

„Индустриален мениджмънт“, за нуждите на катедра „Икономика и 

управление“, при МГУ  „Св.Иван Рилски“. Единствен кандидат в конкурса е 

гл.ас. д-р Весела Емилова Петрова, преподавател в катедра „Икономика и 

управление. 

 Професионалният път на гл.ас. Весела Петрова, след дипломирането и 

като „магистър“ по „Индустриален мениджмънт“ (2009г.), преминава 

последователно през „асистент“ в катедра „Икономика и управление“ (от 

2010г.), защита на докторска дисертация (2018г.) и „главен асистент“ в катедра 

„Икономика и управление“ (от 1018г., до момента). Хронологията на 

нейното професионално развитие свидетелства за целеустременост и 

градивна последователност на израстването и като млад учен и преподавател. 

 Общо описание на представените материали. За участието си в 

конкурса, гл.ас. д-р Весела Петрова представя пълен списък от добре 

оформени и подредени материали (в преобладаващата си част – копия), 

включващ: копие (извадка) от ДВ – бр 29/12.04.2022г., копия от дипломи (за 



завършено висше образование –ОКС „бакалавър“ и „магистър“, ОНС 

„доктор“ и за АД „главен асистент“), творческа автобиография, документ за 

трудов стаж, справка за оригиналните научни и научно-приложни приноси, 

справка за съответствие с минималните национални и институционални 

изисквания (по групи), списък на научните трудове (публикации и доклади на 

конференции, конгреси и симпозиуми), резюмета на научните трудове, 

справка за открити цитирания и цитиращи публикации, справка за участие в 

научно-изследователски и образователни проекти, удостоверение за 

лекционни курсове и учебна натовареност през последните три години, 

декларации от съавтори за принос в научни публикации, референция за 

професионална дейност, пълен комплект на научните трудове (екземпляри 

от книжни тела, копия от научни публикации, извадки от цитиращите 

публикации). Представен е и CD, със записани електронни копия на всички 

представени документи. 

   Обща характеристика на научната, научно-изследователската и 

педагогическата дейност на кандидата. Гл.ас. д-р Весела Петрова участва в 

конкурса с 27 публикации (регистрирани 23 цитирания – всички в издания с 

научно рецензиране), монография „Сиален лиценз за дейност на минерално-

суровинната индустрия в контекста на местните общности“, университетско 

учебно пособие „Основи на кръговата икономика“. В списъка с трудове на 

кандидата фигурира и книгата „Минно-геоложката Алма матер на България“, 

написана в съавторство.По-голямата част от публикациите (15) са в 

съавторство, като за тях са приложени, подписани от съавторите, 

разделителни протоколи. 

Богатият спектър на научни интереси и търсения на кандидата, може, 

най-общо, да бъде диверсифициран в няколко основни направления: 

социално-икономически отношения и политики, професионални 

предизвикателства в съвременната икономическа реалност, управление на 

човешките ресурси в екстремна среда. 

Приемам изцяло приложената от кандидата справка за научни и 

научно-приложни приноси. 

Не бих искал да влизам в детайли и да коментирам цялото 

разнообразие от изяви на кандидата, включващи разработка на научно-



изследователски и приложни проекти, участие и председателсване на 

международни конференции и конгреси, разработка на нови учебни 

програми и лекционни курсове. Приложените доказателства говорят 

достатъчно красноречиво сами за себе си.  

 Критични бележки. Нямам критични бележки към работата, 

постиженията и претенциите за приноси на кандидата. Бих желал да и 

препоръчам, в бъдещата си публикационна дейност, да постави акцента върху 

публикации в издания от международния регистър (издания с IMPACT-

фактор, от системата SCOPUS и др.). 

 Лични впечателения. Нямам непосредствени, лични впечатления от 

гл.ас. Петрова. От представените материали по конкурса и придружаващите 

ги справки обаче в мен се оформи впечатлението за един изграден, 

целеустремен, знаещ и можещ млад учен и преподавател, с активно 

професионално присъствие. 

 Заключение. Считам, че гл.ас. д-р Весела Петрова умело и отговорно 

съчетава научно-изследователската и преподавателска дейност. Резултатите 

от научните и търсения, участието и в педагогическата и преподавателска 

дейност, във всичките и нюанси, категорично я представя като човек, 

покриващ напълно стандартите за заемане на академичната длъжност 

„доцент“. Убеден съм, че в новата си позиция тя ще бъде още по-полезна, не 

само за катедра „Икономика и управление“, но и за МГУ „Св.Иван Рилски“. 

 Всичко казано до тук ме мотивира, съобразявайки се с разпоредбите на 

чл.26, ал.3 от ЗРАСРБ, да декларирам позитивното си отношение към 

присъждането на академичната длъжност „доцент“ на гл.ас. д-р Весела 

Петрова.  

Пожелавам и много върхове по пътя на нейното професионално 

развитие! 

 

15.07.2022г.                                                ............................................. 

      (проф. д-р инж. Славейко Господинов)   

 


