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СТАНОВИЩЕ 

на научните трудове и учебната дейност 

на гл. ас. д-р Капка Йорданова Манасиева,  

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” 

в професионално направление 3.7. Администрация и управление по спе-

циалност Икономика, организация и управление (Мода и дизайн),  

обявен в ДВ бр. 103 от 23.12.2011 г. за нуждите на Варненски свободен уни-

верситет „Черноризец Храбър” 

 

 

Рaзработил: проф. д-р Павел Георгиев Павлов –  ВСУ “Черноризец Храбър” 

3.7. Администрация и управление / Икономика и управление 

 

 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г.) и на 

интернет-страницата на университета за потребностите на катедра „Изкуства” 

към Факултет „Архитектурен”. Представените по конкурса документи съответ-

стват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба 

№3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по кон-

курса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: гл. 

ас. д-р Капка Йорданова Манасиева от Варненски свободен университет 

“Черноризец Храбър”. Научната продукция на кандидата обхваща 12 заглавия, 

които не са участвали в други процедури, в т.ч. 1 книга (самостоятелна), 1 студия 

(самостоятелна), 10 статии (самостоятелни).  
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2. Данни за кандидата 

Кандидатът д-р Капка Манасиева работи във ВСУ „Черноризец Храбър” от 

1996 г., като понастоящем е главен асистент в катедра „Изкуства”. Получила е 

магистърска степен, специалност „Техника и технология на текстила и облек-

лото” в Технически университет – София (1992 г.). От 2009 г. е доктор по нау-

чната специалност „Организация и управление на производството”. Владее ан-

глийски и руски език.  

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Във връзка с конкурса са представени 12 публикации; от тях 10 са публи-

кувани след защитата на докторската дисертация, а 2 преди това. Включените в 

конкурсната процедура публикации могат да се диференцират, както следва: 

самостоятелни – 1 книга, 1 студия, 10 статии. 

Основните резултати от научните изследвания на кандидата са непосредс-

твено свързани с научната специалност и тематичната област на конкурса, като 

са фокусирани в следните основни направления: 

- управление на модната индустрия – трудове от списъка с публикации А 1 

(монографично изследване „Модата – индустриален фокус”, изд. на ВСУ 

„Черноризец Храбър”, 2012), Б 5, Б 7, Б 8, Б 10 (статии в национални на-

учни издания ); 

- организиране на производството на индивидуализиран продукт в шиваш-

ката индустрия – трудове от списъка с публикации Б 2, Б 3, Б 4, Б 6, Б 9, (5 

статии в национални издания); 

- гъвкаво производство – трудове от списъка с публикации А 2 (студия 

„Гъвкавостта като управленска и организационна задача в динамична 

среда”, Електронно издание на ВСУ. – www.ejournal.vfu.bg) и Б 1 (статия). 

Като цяло научната продукция на кандидата доказва способностите на гл. 

ас. д-р Капка Манасиева да провежда самостоятелни изследвания по проблеми 

на управлението на модната индустрия. Част от трудовете са представени на 

научни и акaдемични форуми, но липсват прояви на кандидата на конференции в 

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

кандидата 

Гл. ас. д-р Капка Манасиева притежава необходимия педагогически опит. 

От представените справки за педагогическа практика и за дейността на 

кандидата е видно, че някои от водените лекционни курсове са осигурени с 

презентационни материали. В процеса на обучение тя прилага разнообразни 

форми за аудиторна и извънаудиторна работа със студентите, като: организация 

и практическа реализация на студентска продукция в национални конкурси, 

панаири и изложения на специалност „Моден дизайн” и др. През учебната 

2011/2012 година в съответствие с потребностите на Архитектурен факултет и 

катедра „Изкуства” на кандидата са възложени дисциплини с общ хорариум 426 

часа. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Приносите на кандидата в сферата на организацията и управлението на 

модната индустрия, и по-конкретно по отношение на управление на дизайна в 

организации, ориентирани към клиента, се съдържат основно в книгата „Модата 

– индустриален фокус”, издадена от ВСУ „Черноризец Храбър” през 2012 г. 

Направен е опит да се систематизират някои теоретични виждания и дискусии по 

разглежданата проблематика, авторът се ориентира към собствена интерпрета-

ция за развитие на модната индустрия. Със самостоятелна научноизследова-

телска стойност са авторовите становища тези по отношение на приложението 

на инструментариума на стратегическото управление на дизайна и иновациите 

във фирмата от модната индустрия (публикация А 1, Б 5, Б 7, Б 8, Б 10).  

Приносен характер имат и изследванията на кандидата по проблемите на 

организиране на производството на индивидуализиран продукт в шивашката 

индустрия. Кандидатът извежда актуални проблеми на къстамизацията, фор-

мулира препоръки за рационализиране и усъвършенстване на отделни управ-

ленски решения в тази сфера (публикации Б 2, Б 3, Б 4, Б 6, Б 9). 

Някои публикации на кандидата са посветени на гъвкавото производство 

(публикации А 2, Б 1). Изследвани са характеристиките на гъвкавостта и зна-

чението ú за ефективността на управленските процеси в динамична среда.  



4 
 

Научните приноси на кандидата могат да бъдат приети, и въпреки че оп-

ределено се нуждаят от прецизиране смятам, че съответстват на научните и на-

укометричните изисквания.  

 

6. Бележки и препоръки  

Получените научни резултати дават основание да се препоръча на канди-

дата да подготви и издаде, ако не учебници, то учебни помагала поне по дис-

циплините „Реклама в модата” и „Бизнес планиране в модата”.  

В книгата на кандидата не са намерили място или са частично засегнати 

управленските и икономическите елементи за развитие на предприятията в 

модната индустрия и др. 

Целесъобразно е кандидатът да положи усилия за овладяване на интерди-

сциплинарния подход по избраната проблематика. 

Препоръчвам на кандидата да обогати изследванията си в посочените на-

правления, като активизира участието си в национални и международни фору-

ми.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, 

анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и научно-приложни 

приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури 

да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере гл. ас. 

д-р Капка Манасиева да заеме академичната длъжност „доцент” в професио-

нално направление 3.7. Администрация и управление (Икономика, организация 

и управление (Мода и дизайн)). 

 

 

19.03.2012 г. Изготвил становището: ....................................... 

     (проф. д-р Павел Павлов)  
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