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С Т А Н О В И Щ Е  

от проф. д-р инж. Димитър Стоянов Анастасов 

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 от 12.04.2022 г със срок 2 месеца за нуждите на 

катедра Икономика и управление на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 

 

Становището е изготвено съгласно Заповед No P-343/11.05.2022 г. на Ректора на 

МГУ “Св. Иван Рилски” и Решение от първото заседание на научното жури от 15.06.2022 

г. 

Единствен кандидат по конкурса за академичната длъжност „Доцент“ е гл. ас. д-р 

Борислава Бориславова Гълъбова, преподавател на основен трудов договор в катедра 

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

Публикационна дейност на кандидата 

Включва 8 броя публикации и автореферат при защита на ОНС „Доктор“. По 

конкурса за академичната длъжност „Доцент“ са представени монография и 37 броя 

публикации. От тях 18 броя са написани на български език и 19 на английски език. 

Представен е университетски учебник „Управление на проекти“ с единствен автор 

Борислава Гълъбова, ИК Авангард Прима, София, 2022, 217 с., ISBN 978-619-239-668-8; 

e-ISBN 978-619-239-669-5. 

Наукометрични показатели 

Представените данни за научната и преподавателската дейност на гл. ас. д-р 

Борислава Гълъбова показват, че тя покрива минималните национални и университетски 

наукометрични показатели, както е видно от таблица 1. 

 
Таблица 1. Изисквани точки по групи показатели за придобиване на академична 
длъжност „Доцент“ 

Показатели Минимални изисквания Изпълнени от кандидата 

Група А 50 точки 50 точки 

Група В 100 точки 100 точки 

Група Г 200 точки 482 точки 

Група Д 50 точки 119 точки 

Общо: 400 точки 751 точки 



Участие в проекти 

Съгласно представените документи гл. ас. д-р Борислава Гълъбова е участник в 12 

проекта, като в 1 от тях е ръководител на проекта. 

Участие в допълнителни изисквания на кандидатката в конкурса 

При разработване на нови лекционни курсове –  5 точки. 

Нововъведения в методите на преподаване – 1 точка. 

Осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище – 1 точка. 

Членство в авторитетна професионална организация – 1 точка. 

Учебно-преподавателска дейност 

На студентите в ОКС „Бакалавър“ специалност Управление на ресурси и 

производствени системи кандидатката води 4 лекционни курса с натовареност 174 часа 

лекции и 94 часа упражнения. 

На студентите от ОКС „Магистър“ от специалности „Индустриален мениджмънт“, 

„Биотехнологии“ и „Инженерна безопасност“ кандидатката води 3 лекционни курса с 

натовареност 120 часа лекции и 83 часа упражнения. 

Общата учебна натовареност на гл. ас. д-р Борислава Гълъбова е 294 часа лекции 

и 177 часа упражнения. 

Цитирания на научните статии и доклади 

Представената справка за цитирания от група Д на изискваните наукометрични 

показатели показва 6 броя цитирания в Scopus и Web of Science и 26 броя цитирания в 

издания с научно рефериране. 

Научни и научно-приложни приноси 

Основните научни и научно-приложни приноси са представени в пет групи 

изследвания, а именно: 

- Теория и практика на иновациите и управлението им в индустриални 

предприятия; 

- Теория и практика на управление на проекти в предприятията; 

- Теория и практика на управление на човешките ресурси в индустриално 

предприятие; 

- Състоянието, динамиката и тенденциите в развитието на добивната 

промишленост и външната търговия със стратегически продукти; 

- Изследвания на основни икономически показатели. 

Като цяло признавам научните и научно-приложните приноси на кандидатката гл. 

ас. д-р Борислава Гълъбова за заемане на академичната длъжност „Доцент“. 

Проверка за плагиатство 

При направената проверка за плагиатство със специализиран софтуер на сайтове 
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webavtor.com и plag.bg не се установи наличие на такова. 

Критични бележки и препоръки 

При оформянето на приносите би било целесъобразно разделянето и 

окрупняването на научните и научно-приложни приноси. 

Препоръчвам на кандидатката да продължи изследванията си в избраното 

професионално направление, като повиши публикационната си дейност в издания, 

индексирани в Scopus и Web of Science. 

Заключение 

След подробно запознаване с научните трудове на кандидатката за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ гл. ас. д-р Борислава Гълъбова заявявам, че тя покрива 

минималните изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, Правилника по приложението му и Правила за заемане на академични 

длъжности в МГУ „Св. Иван Рилски“. 

Значителна е и нейната учебно-преподавателска дейност, включваща 

разработването на нови лекционни курсове, както и дейността й като ръководител на 

„Кариерния център“ на МГУ „Св. Иван Рилски“. 

В заключение препоръчвам на членовете на Уважаемото Научно жури да предложи 

на Научния съвет на Минно-технологичен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“ гл. ас. д-р 

Борислава Бориславова Гълъбова да бъде избрана на академичната длъжност „Доцент“ 

по професионално направление 5.13. „Общо инженерство“, специалност „Индустриален 

мениджмънт“. 

 

 

 

25.07.2022 г. Съставил:  

(проф. д-р инж. Д. Анастасов) 


