
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От проф. д-р Митко Атанасов Димитров, 

от Институт за икономически изследвания при БАН, професионално направление 3.8., 

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

доцен по професионално направление 5.13 „Общо инженерство“, научна специалност 

„Индустриален мениджмънт“ обявен в ДВ бр. 29/12.04.2022 г., 

с кандидат гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова. 

 

 

Конкурсът за заемане на научната длъжност „Доцент” е обявен за нуждите на катедра 

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

Единствен  участник в него е д-р Борислава Бориславова Гълъбова, главен асистент  

в същата катедра. 

През 2009г. Борислава Гълъбова е придобила бакалавърска степен по Международни 

икономически отношения, а през 2011г. - магистърска степен по Управление на 

международни проекти в УНСС. През 2015 г. защитава докторска степен в същия 

университет. От 2015г. д-р Гълъбова е асистент, а от 2016г. главен асистент по 

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

Гл. ас. д-р  Борислава Гълъбова притежава сертификати за консултант по кариерно 

развитие и за завършен курс по Епистемология и методология на научните изследвания. 

Тя владее и ползва в работата си френски(С1), английски(В2) и руски(В2) език и 

притежава добри компютърни умения. 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията 

на МГУ 

Гл. ас. д-р  Борислава Гълъбова е изпълнила, а по много показатели надхвърлила 

минималните национални изисквания и изискванията на МГУ „Св. Иван Рилски“ към 

научната и преподавателската дейност за областта на конкурса за „доцент“, определени 

от Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България и от Наредба за развитието на академичния състав на МГУ.  

Борислава Гълъбова има защитена дисертация, гл. асистент е от 6 години и участва в 

конкурса със задължителните дисертационен и хабилитационен труд. В раздела за 

публикации тя участва с публикувана монография и 37 статии в научни списания, статии 

и студии в сборници и доклади в сборници от национални и международни 

конференции. Точките, които получава в Група Г (Публикации) и Д (Цитирания) са 

общо 289т., вместо необходимите 170т.  

 



 

ІI. Изследователска дейност и резултати 

1. Обща характеристика на публикациите на автора и оценка на изискването за 

рецензираност на изданията.  

Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова участва в конкурса за доцент с една монография, 37 

статии, студии и доклади и 1 учебник.  

По брой и обем на страниците, публикациите значително надхвърлят минималните 

изисквания за участие в конкурс за „доцент“. Публикациите включват студии и статии 

в научни списания или научни трудове на университети, доклади в сборници от 

национални и международни конференции и др. Шестнайсет от тях са публикувани на 

английски език, в т.ч. в международни списания. Прави добро впечатление, че има както 

самостоятелно написани, така и публикации в съавторство. 

Всички публикации, по мое мнение, са рецензирани или, както е случая с докладите от 

конференции, са подложени на публично обсъждане. 

2. Оценка на научните и научно-приложните приноси на автора в публикации, 

направени след назначаването на академичната длъжност „гл.асистент“.  

Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова е обособила 5 направления, в които могат да се открият 

нейни оригинални научни и научно-приложни приноси. По мое мнение приносите са  

формулирани доста разширено, защото не включват само резултата, но и процеса на 

постигането му (анализирани са.., изследвани са…, проучени са… и т.н.), но въпреки 

това, позволяват да се видят постигнатите резултати от изследването. 

Приносите могат да бъдат характеризирани основно като научно-приложни. 

Положително е, че повечето от тях са свързани с научната специалност на конкурса за 

„доцент“ – индустриален мениджмънт (иновациите и тяхното управление, управлението 

на проекти, управлението на човешките ресурси и др.).  

3. Цитиране от други автори.  

Д-р Гълъбова има 32 цитирания на 14 от нейните публикации, h-индекс=3. Шест от 

цитиранията са в престижни международни списания. Точките, които са събрани в тази 

група са много повече от минималния брой.  

4. Участие в изследователски и творчески проекти и приложение на получените 

резултати в практиката.  

Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова участва активно в изследователската дейност на МГУ. 

Тя е ръководител и участник в 4 научноизследователски проекта, финансирани от НИС 

на МГУ, които са свързани с темата на конкурса и нейните научни интереси. Участва и 

в 4 образователни проекта, два от които са международни. Д-р Борислава Гълъбова 

участва и в 4 проекта, които са свързани с бизнеса и връзката университет-бизнес, като 

два от тях са международни, финансирани от European Institute of Innovation and 

Technology. 

 



 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Гл. ас. д-р Гълъбова участва активно в обучението на студенти в ОКС „Бакалавър“ и 

ОКС „Магистър“. През годините тя е водила дисциплините Икономика на 

предприятието, Финанси на предприятието, Управление на проекти, Бизнес 

предприемачество, Стратегическо управление на минното предприятие и редица други. 

Също така, тя участва много активно и в разработване на нови учебни програми, 

лекционни курсове и упражнения по дисциплините Управление на проекти, Бизнес 

предприемачество, Предприемачество и иновационни проекти, Бизнес иновации и 

предприемачество и др..  

 

IV. Административна и обществена дейност  

Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова участва активно в професионални и браншови 

организации – Българската асоциация по управление на проекти, Българската 

макроикономическа асоциация, Академията за иновации и управление. Тя е член на 

Академичния съвет и на Факултетния съвет на Минно-геоложки университет „Св. Иван 

Рилски“. Тя е главен експерт и директор на Кариерен център на МГУ. Д-р Гълъбова 

участва в експертни съвети, рецензира научни статии, магистърски тези и дипломни 

работи. 

 

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  

Не познавам лично гл. ас. д-р Борислава Гълъбова. 

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова се представя на конкурса за „доцент“ като активен и 

успешен млад преподавател и изследовател в интересна и актуална област на 

преподаване и изследване.  

 

Заключение: Всичко изложено в настоящето становище ми дава основание да считам, 

че гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова отговаря на условията и изискванията 

на ЗРАСРБ и на Правилниците на неговото прилагане на МОН и на МГУ за заемане на 

академичната длъжност доцент по професионално направление 5.13 „Общо 

инженерство“, научна специалност „Индустриален мениджмънт“. На лице са всички 

необходими условия, за да направя положителното си заключение за присъждане на 

академичната длъжност „Доцент” на гл. ас. д-р Борислава Гълъбова за нуждите на 

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

 

Дата: 29.07.2022г.       Подпис ………………. 


