
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р инж. Ивайло Георгиев Копрев, 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”  

Еmail: rector@mgu.bg 

 
Относно: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по 

професионално направление 5.13 „Общо инженерство“, научна специалност 

„Индустриален мениджмънт” за нуждите на катедра „Икономика и управление”, 

МГУ „Св. Иван Рилски“ - София 

 

А. Основание за изготвяне на становището  

А.1. Заповед № Р-343/11.05.2022 г. на Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски“ за 

утвърждаване на състав на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.13 ,,Общо 

инженерство“, научна специалност „Индустриален мениджмънт”, обявен за нуждите на 

катедра „Икономика и управление”, МГУ „Св. Иван Рилски“ – гр. София.  

А.2. Конкурсът е редовно обявен в Държавен вестник, бр. 29 от 12.04.2022 г. със 

срок два месеца за нуждите на катедра „Икономика и управление”, МГУ „Св. Иван 

Рилски“ – гр. София.  

А.3. В състава на научното жури по конкурса участвам съгласно Заповед № Р-

343/11.05.2022 г. Съобразно проведеното на 15.06.2022 г. първото заседание на научното 

жури и взетото решение, изготвям настоящото становище.  

А.4. Настоящото становище е съобразено с изискванията на правилата, 

процедурите и критериите за заемане на академични длъжности в Република България и 

на МГУ „Св. Иван Рилски“.  

 

Б. Представени документи от кандидата за участие в конкурса  

Единственият кандидат по конкурса - гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова, 

е преподавател на постоянен трудов договор в катедра „Икономика и управление” на 

МГУ „Св. Иван Рилски”. Представеният комплект документи и доказателствени 

материали е в съответствие с формалните изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото 

приложение (ППЗРАСРБ) и Правилата и процедурите за заемане на академични 

длъжности в МГУ „Св. Иван Рилски“. След запознаване с представеното констатирам, 

че комплектът е пълен, прилежно подреден и включва необходимите документи за 

участие в конкурс за академична длъжност „доцент“. Не установявам пропуски в 

проведената до момента административна процедура. 

За участието в конкурса кандидатът е представил следните документи: 

1. Заявление за участие в конкурс по образец;  

2. Копие от брой 29 на Държавен вестник от 12.04.2022 г.;  

3. Творческа автобиография, изготвена по европейски образец; 

4. Копия от дипломи: за средно образование, висше образование ОКС „Бакалавър”, 

висше образование ОКС „Магистър“, ОНС „Доктор“, главен асистент, включително 

дипломи за допълнителна квалификация, специализация и езикови компетенции;  

5. Удостоверение, издадено от МГУ „Св. Иван Рилски“ – София, в уверение на това, 

че кандидатът работи в МГУ от дата 1.11.2015 г. досега;  

6. Справка за приносите, съдържащи се в научните трудове; 



7. Справка за съответствието с минималните национални и институционални 

изисквания; 

8. Списък на научните трудове;  

9. Справка за участието с доклади в национални и международни научни форуми, 

включително сертификати за участие; 

10. Резюмета на научните трудове; 

11. Справка за откритите цитирания, заверена от НАЦИД; 

12. Извадки и копия от цитиращите публикации, включително придружаващи 

разпечатки (извадки) от световните бази данни с наукометрична информация; 

13. Справка от НАЦИД за импакт фактор и SJR на издания, в които са публикувани 

научните трудове на кандидата; 

14. Справка от НАЦИД за импакт фактор и SJR на издания, в които са открити 

цитирания на трудовете на кандидата; 

15. Удостоверение за учебна натовареност; 

16. Справка за участие в научноизследователски, образователни и иновационни 

проекти.  

 

1. Кратки биографични данни за кандидата  

Гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова е родена на 31.01.1987 г. в гр. София. 

През 2009 г. завършва Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и 

придобива бакалавърска степен. През 2011 г. придобива магистърска степен в същия 

университет, като защитава с отличен успех дипломна работа на тема „Възможности на 

управлението на проекти за успешната реализация на проект по примера на Софийски 

метрополитен“. През 2012 г. Борислава Гълъбова е зачислена като редовен докторант в 

УНСС, като през 2015 г. придобива образователната и научна степен „доктор”. От 2015 

г. до 2016 г. е асистент в катедра „Икономика и управление“ на МГУ, а от 16.12.2016 г. 

досега е главен асистент в същата катедра.  

Кандидатът по конкурса води лекции и упражнения по икономически и 

управленски дисциплини в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на четири специалности. 

Владее три езика – английски, френски и руски, включително икономически и бизнес 

английски и френски език. През последните пет години придобива допълнителна 

квалификация в областта на управлението на проекти, кариерното консултиране и бизнес 

анализа. Взема участие в национални и международни научни, образователни и 

иновационни проекти като член на екип или като ръководител, и в научни конференции, 

форуми и симпозиуми. 

 

2. Общо описание на представените материали – монографии, учебници, 

студии, статии и доклади  

2.1. Обща характеристика на научната, научно-приложната и 

педагогическата дейност на кандидата  

Акцентите в научната дейност на кандидата са в следните направления: изследване 

на теорията и практиката на иновациите и управлението на иновациите в индустриалните 

предприятия; изследване на теорията и практиката на управление на проекти в 

предприятията; изследване на теорията и практиката на управление и управление на 

човешките ресурси в индустриалното предприятие; изследване на състоянието, 

динамиката и тенденциите в развитието на добивната промишленост и външната 

търговия със стратегически продукти на добивната промишленост; изследване на 

основни икономически показатели.  

Приложната дейност на кандидата е свързана с участието в международни и 

национални научноизследователски, образователни и иновационни проекти и работа 



като консултант по проекти, анализатор и кариерен консултант. Кандидатът е 

преподавател по икономически и управленски дисциплини в ОКС „Бакалавър“ и 

„Магистър“ в четири специалности в МГУ. 

 

2.2. Научна и научно приложна дейност на кандидата  

Гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова е автор и съавтор на 50 публикации. 

В обявения конкурс участва с постижения в научната и научно-приложната дейност 

с общо 39 бр. публикации, направени след придобиване на ОНС „доктор“, и 

количествено разпределени, както следва:  

• общ брой публикации – 39 бр., в това число:  

- монография – 1 бр.  

- университетски учебник – 1 бр. 

- студия – 1 бр. 

- доклади, изнесени на международни и национални конференции и 

научни форуми – 14 бр. 

- статии в списания – 22 бр. 

От представените по конкурса публикации 17 са самостоятелни (вкл. монография 

и учебник), 22 са в съавторство с един, двама или трима автори. На английски език са 19 

от публикациите, останалите 20 са на български.  

Извадките от бази данни показват, че публикациите са част от международното 

научно пространство и са в издания, включени в бази данни – студия в Scopus, статии и 

доклади в CEEOL, EBSCO, DOAJ, IDEAS, Index Copernicus, EconPapers, ВИНИТИ, 

CiteFactor, Crossref, WorldCat, ULRICHSWEB и Publons.  

• отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(цитирания):  

Представена е справка с 32 цитирания, в това число:  

- цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация - 6 бр. 

- цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране – 6 бр.  

- цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране – 20 бр.  

Цитиранията в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация са в списания, включени в Scopus и/или Web of Science, 

в това число един цитат в списание в Scopus (Q1) и Web of Science (Q1, IF 2020 4,274), 

един цитат в списание в Scopus (Q2, SJR 2021 0,45) и един цитат в списание в Scopus (Q3, 

SJR 2020 0,2).  

В представените от кандидата материали за реализираната научна и педагогическа 

дейност доминират постиженията в научната и научно-приложната дейност. Това е в 

съответствие със съвременните изисквания на НАОА и МОН, целящи стимулиране на 

научноизследователската дейност на университетските преподаватели. Положително 

впечатление правят участието в международни конференции с доклади и фактът, че 

половината от публикациите са на английски език. Това дава възможност резултатите от 

научните изследвания да станат достояние на широк кръг преподаватели, учени и 

специалисти. 

 

2.3. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти)  

През учебната 2021/2022 г. гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова е провела 

занятия в МГУ-София по следните дисциплини:  

• по дисциплината „Финанси на предприятието“: 56 часа лекции и 28 часа 

упражнения на специалност „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС 

„Бакалавър“, II курс, редовна форма на обучение;  



• по дисциплината „Икономика на предприятието“: 56 часа лекции и 28 часа 

упражнения на специалност „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС 

„Бакалавър“, II курс, редовна форма на обучение;  

• по дисциплината „Управление на проекти“: 42 часа лекции и 28 часа упражнения 

на специалност „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС „Бакалавър“, 

III курс, редовна форма на обучение;  

• по дисциплината „Банково дело“: 20 часа лекции и 10 часа упражнения на 

специалност „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС „Бакалавър“, IV 

курс, редовна форма на обучение;  

• по дисциплината „Бизнес предприемачество“: 45 часа лекции и 30 часа 

упражнения на специалност „Индустриален мениджмънт“, ОКС „Магистър“, I курс, 

редовна форма на обучение; 

• по дисциплината „Управление на проекти“: 30 часа лекции и 30 часа упражнения 

на специалност „Биотехнология“, ОКС „Магистър“, I курс, редовна форма на обучение; 

• по дисциплината „Управление на проекти“: 30/15 часа лекции и 15/8 часа 

упражнения на специалност „Инженерна безопасност“, ОКС „Магистър“, I курс, 

редовна и задочна форма на обучение; 

Общо: 294 часа лекции и 177 часа упражнения 

 Гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова през учебната 2021/2022 г. е провела 

занятия в МГУ Филиал Кърджали по следните дисциплини:  

• по дисциплината „Финанси на предприятието“: 56 часа лекции и 28 часа 

упражнения на специалност „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС 

„Бакалавър“, II курс, редовна форма на обучение;  

• по дисциплината „Икономика на предприятието“: 56 часа лекции и 28 часа 

упражнения на специалност „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС 

„Бакалавър“, II курс, редовна форма на обучение;  

• по дисциплината „Управление на проекти“: 42 часа лекции и 28 часа упражнения 

на специалност „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС „Бакалавър“, 

III курс, редовна форма на обучение;  

Общо: 154 часа лекции и 84 часа упражнения 

Педагогическата дейност на кандидата съответства на изискванията за заемането 

на академична длъжност „доцент“.  

 

3. Приноси 

Признавам приносите на кандидата, които имат научен и научно-приложен 

характер, и са обобщени в пет основни направления: изследване на теорията и 

практиката на иновациите и управлението на иновациите в индустриалните 

предприятия; изследване на теорията и практиката на управление на проекти в 

предприятията; изследване на теорията и практиката на управление и управление на 

човешките ресурси в индустриалното предприятие; изследване на състоянието, 

динамиката и тенденциите в развитието на добивната промишленост и външната 

търговия със стратегически продукти на добивната промишленост; изследване на 

основни икономически показатели. По отношение на публикациите и приносите, които 

се съдържат в тях, считам, че те са лично дело на кандидата и са резултат от 

литературната и професионална осведоменост по изследваните проблеми.  

 

4. Критични бележки и препоръки  

Нямам съществени критични бележки по същество към представените трудове и 

академичната дейност на кандидата. Към бъдещата му дейност отправям три основни 

препоръки, които не омаловажават постигнатото, а целят да го надградят. 



4.1 Кандидатът да продължава своите научни изследвания, като ги концентрира и 

публикува повече в издания, реферирани и индексирани в световно известните бази 

данни с наукометрична информация.  

4.2. Кандидатът да взема активно участие в програми за научен обмен и мобилност 

на преподаватели в чуждестранни висши учебни заведения, което ще спомогне за 

професионалното развитие и израстване като преподавател и изследовател. 

4.3. Кандидатът да разработи и издаде учебна литература и по останалите 

дисциплини, които води, което ще допринесе за по-ефективната учебно-преподавателска 

работа. 

Въз основа на направения анализ и запознаването с представените материали по 

конкурса си позволявам да направя следната обобщена констатация:  

Според ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ППЗРАСРБ на МГУ кандидатът отговаря на 

условията и реда за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

Справката за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 26, ал. 2 

от ЗРАСРБ със съответните приложени доказателства показва следните постигнати 

резултати:  

• Показател А „Дисертационен труд“ – 50 точки;  

• Показател В „Монография“ – 100 точки;  

• Показател Г7 и Г8. Научни публикации в реферирани и нереферирани списания с 

научно рецензиране или в редактирани колективни томове – 482 точки;  

• Показател Д13 Цитирания – 119 точки.  

Общо: 751 точки 

Общият получен брой точки надвишава значително минимално изискуемите, с 

което националните и институционални изисквания за заемане на длъжността „доцент“ 

са изпълнени.  

 

5. Лични впечатления  

Познавам гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова от постъпването й на работа 

като асистент в МГУ „Св. Иван Рилски“ през 2015 г. Тя е уважаван преподавател и 

изследовател. Образователната и професионалната й подготовка са съчетани с трайни 

научни интереси и задълбочени знания в съответната научна област. 

 

6. Заключение  

Направеният анализ на преподавателската, научноизследователската и проектната 

дейност на гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова показва, че са изпълнени 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, както и ППЗРАСРБ на МГУ за заемане на 

академичната длъжност „доцент”.  

 

Въз основа на гореизложеното, давам своята положителна оценка за научната, 

научно-приложната и преподавателската дейност на кандидата и препоръчвам на 

членовете на Уважаемото Научно жури да гласуват положително за това гл. ас. д-р 

Борислава Бориславова Гълъбова да заеме академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 5.13. „Общо инженерство“, научна специалност 

„Индустриален мениджмънт” за нуждите на катедра „Икономика и управление” на 

МГУ „Св. Иван Рилски“ - София. 

 

 

6 юли 2022 г.    Изготвил становището:.................................. 

гр. София      проф. д-р инж. Ивайло Копрев 


