
1 

 

СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова,  

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 

в професионално направление Администрация и управление [Организация и 

управление на производството (Публичен и бизнес мениджмънт и предприемачество)],  

обявен в ДВ бр. 103 от 23.12.2011г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Разработил: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев – ВСУ „Черноризец Храбър”  

Икономика и управление (по отрасли)  

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен 

от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр.103 от 23.12.2011г.) и на интернет-страницата на 

университета за нуждите на катедра Администрация и управление към Факултет по 

„Международна икономика и администрация на университета”. Представените по конкурса 

документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба 

№3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно 

спазена. 

1. Общо представяне на получените материали. 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат, а именно: ас. д-р 

Александра Данкова Парашкевова – редовен преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” – 

Варна. Тя е представила списък от общо 43 заглавия. Публикациите на кандидата обхващат 

компонентите на структурата на научната продукция, в т. число: 

● Три монографични разработки, от които една самостоятелна, с авторови страници – 590 

стр. 

● Две самостоятелни студии в общ обем от 149 стр. 

● Редуцирани от мен тринадесет статии (по списък 17), от които 11 самостоятелни и 2 в 

чужбина. 

● Деветнадесет научни доклада, от тях 16 самостоятелни и 9 в чужбина. 

● Шест учебни помагала, от които три самостоятелни, едно на английски език и общо 

авторови страници – 286 стр. 

Собствените авторови страници на кандидата за доцент са в общ обем от 1330 стр. 

Липсва информация за участие на кандидата в научно – изследователски проекти. 

2. Данни за кандидата. 

Д-р Парашкевова е на 26 години и е представител на младото поколение преподаватели и 

изследователи. Нейното израстване е във ВСУ „Черноризец Храбър”. Първоначално заема 
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административни длъжности с директна насоченост към обучението и научните изследвания в 

университета, по-късно (по време на обучението си в магистрърска степен) е хоноруван асистент, 

а от 2008г. – редовен асистент в катедра „Администрация и управление”. През 2011г. успешно 

защитава дисертационен труд и придобива образователната и научна степен „доктор”. 

Лично познавам кандидата за „доцент” и имам основание да оценя силно положително 

потенциала му, реализиран последователно в магистърска програма, множество полезни 

обучителни курсове и особено като асистент в катедрата. 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата. 

Началните ми изводи по представената научна продукция на кандидата са: 

- първо, налице е висока публикационна активност на кандидата на фона на неговата 

кратка преподавателска и научна кариера; 

- второ, балансът между самостоятелни и колективни публикации с приоритет на 

самостоятелните, намирам за много добър. Той потвърждава едновременно умения за работа в 

екип, от една страна, и стремеж за самоизява от друга; 

- трето, публикациите се отличават със своята актуалност; намерили са необходима 

публичност; коректно е разграничено личното участие на кандидата в колективните публикации; 

- четвърто, малка част от публикациите вкл. предшестват академичната кариера на 

кандидата – факт, който аз оценявам положително. 

- пето, част от публикациите са на английски език, а редица доклади са изнесени на научни 

конференции в чужбина; 

- шесто, до момента е пропусната възможността за изява и доказване на кандидата чрез 

участие в изследователски проекти. 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата. 

Оценявам положително тази значима част от цялостната дейност на д-р Парашкевова. По-

важните аргументи за оценката ми са: 

● Много добре разработени лекционни и семинарни курсове по 5 бакалавърски и 1 

магистърска дисциплини. 

● Наличие на съвременни методи на преподаване в дисциплините, вкл. на елементи на 

иновативност в учебната и извън учебната среда, което е гаранция за качество на обучението. 

● Публикувани и използвани в обучението учебни помагала, вкл. на електронен носител, 

както и умело въвеждане в обучението на студентите на резултати от нейни проучвания, 

намерили признание на научни форуми и в издания. 

● Отличното владеене на немски, английски и руски езици, нейните технически умения и 

компетентности, способностите и нагласите за конструктивно общуване, са сред важните 

предпоставки за ползотворната работа със студентите и качественото им обучение. 
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5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата.  

1. Разширено е приложното поле на предприемачеството чрез аргументиране на 

зависимостта между частното и публичното предприемачество и по-специално необходимостта 

от тяхната интерпретация. Това е научен принос, който намира конкретизация при използването 

на публично-частните партньорства  и аутсорсинга като форми на релация между държава и 

бизнес (публ. 3,4, 5,13,16,20,39). Изведени са аргументи и доказателства за необходимостта от 

разширяване прилагането на т.нар.  „предприемаческо управление” с валидността му както за 

бизнеса, така и за публичния сектор (публ. 3,11,22,31). 

2. Разкрита е важна тенденция, отнасяща се до взаимодействието между големи и малки 

предприятия в съвременните условия, основано на форми като: аутсорсинг; субконтрактинг; 

франчайзинг; клъстеринг (публ. 1,3,8,25,29,36). 

3. Направени са обосновани изводи за необходимост от държавна подкрепа в сферата на 

иновациите в малките и средните предприятия. Аргументирани са редица подходящи механизми 

в това направление (публ. 1,8,9,12,26,42). 

4. Обогатена е методиката за прилагане на аутсорсинга в управлението на иновативни 

процеси в предприятията. Това се отнася за етапите на приложение на аутсорсинга, за 

подходящите сфери на неговото приложение, за представения „аутсорсинг модел”, предназначен 

за управление на информационните ресурси в административна среда (публ. 3,15,20,21,22,27). 

5. Получени са потвърдителни факти  относно индикатори за оценка на стратегическите 

фактори за успеха на организацията. Въз основа на анализа на същността на предприемаческата 

дейност е изведена авторова интерпретация на типологията на предприятието (публ. 

1,3,40,41,43). 

Синтезираните в становището приноси по своя характер обогатяват съществуващи знания в 

областта на конкурса, а така също отразяват прилагане на научни постижения в практиката, вкл. 

подкрепа на бизнеса и публичния сектор в тяхното прилагане. 

6. Бележки и препоръки. 

В публикациите на д-р Парашкевова няма съществени слабости, които да влошават 

качеството им. Има обаче основание за бележки и конструктивни препоръки с насоченост към 

следващи научно – изследователски предизвикателства: 

1. Макар да оценявам твърде положително самостоятелната монографична разработка на 

кандидата, имам известни резерви относно обединението в едно на: публичен мениджмънт; 

бизнес мениджмънт; предприемачество. 

2. При потенциала на кандидата за доцент основната препоръка, която отправям за 

осмисляне от него и възможно продължение на научно – приложни търсения е: ориентация към 
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разработване на следващ солиден монографичен труд, избирателно в един от секторите 

(публичния или бизнес сектора). 

3. При широкия обхват от областите на конкурса към момента е налице по-тясно негово 

покритие и определено препоръчвам ориентация на кандидата занапред към други 

организационно – управленски аспекти на производството – примерно в направлението 

„операционен мениджмънт”. 

4. От гледна точка на по-голяма публичност и по-широко признание сред специализираната 

научна област намирам за нужна определена ориентация на кандидата към публикации (особено 

статии) в национални и авторитетни издания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Участникът в конкурса за доцент Александра Парашкевова е доктор по икономика и 

асистент във ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна. Нейната научна продукция, като структура, 

обем и преди всичко качество, актуалност и значимост, оценявам изцяло положително. Учебно – 

преподавателската дейност на кандидата обективно заслужава висока оценка. За сравнителни 

краткия период на развитие като преподавател и изследовател тя демонстрира потенциал и 

резултати, които заслужават признание. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, давам 

своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет 

при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р Александра Парашкевова на академичната 

длъжност „доцент” във ВСУ „Черноризец Храбър” по професионално направление 

Администрация и управление [Организация и управление на производството (Публичен и бизнес 

мениджмънт и предприемачество)]. 

 

 

 

15.03. 2012 г. Изготвил становището: ............................................. 

                        (проф. д.ик.н. Йосиф Илиев)  

 


