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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Велислава Николаева 

Костова, представени за участие в конкурс за заемане на академична 

длъжност „доцент” в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление (Основи на мениджмънта и Стратегически мениджмънт), обя-

вен в ДВ бр. 85 от 06.11.2012 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Рaзработил: доц. д-р Цветана Александрова Стоянова, УНСС – София  

Професионално направление 3.7. Администрация и управление,  

научна специалност „Социално управление”  

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр.85 от 06.11.2012 г.) и на 

интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Администрация и 

управление” към Факултет „Международна икономика и администрация”. 

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 подала документи като единствен канди-

дат ас. д-р Велислава Николаева Костова – преподавател в катедра 

„Администрация и управление” към факултет „Международна икономика и 

администрация” на ВСУ. 

За участие в конкурса кандидатът Велислава Николаева Костова е предс-

тавил списък от общо 29 заглавия, в т.ч. 19 публикации в български и чуждест-

ранни научни издания и научни форуми, 1 студия, 1 самостоятелна монография 

и 1 глава от монографичен цикъл, 7 учебници и учебни пособия. Има участие и в 

2 изследователски проекта – по програма PHARE BG 0202.01-YI.5.03 “Насър-

чаване на заетостта сред младежите през 2005 г. и проект по ОП „Администра-

тивен капацитет”, подприоритет 2.3. „Укрепване на капацитета на структурите 

на гражданското общество” за периода 2008-2009 г. 
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Извод: Представените по конкурса публикации съответстват на изисква-

нията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за акаде-

мичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 

2. Данни за кандидата 

Кандидатът ас. д-р Велислава Костова получава висшето си образование в 

Икономически университет – Варна като бакалавър през 1998 г. (Серия ИУ-99 № 

044567, регистрационен номер 36193/ 20.01.1999 г.) и като магистър през 1999 г. 

(Серия ИУ-99 № 095034, регистрационен номер 948/ 01.03.2000 г.)  Има и сви-

детелства за допълнителни квалификации от ТУ – Габрово за професионална 

квалификация „учител”  (Серия С-97 № 008364, регистрационен номер 

4328/02.09.1999 г.) и Икономически университет – Варна за квалификация 

„икономист-счетоводител” (Серия СД-00 № 6929/ 27.05.2000 г.). Редовен 

асистент е в катедра „Администрация и управление” на ВСУ от 2004 г. и старши 

ас. в същата катедра от 2008 г. От 2012 г. е доктор по „Организация и управление 

на производството”.  

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Основните научни интереси на кандидата са съсредоточени в областите: 

стратегическото управление; иновации и инвестиции, и управление на конку-

рентоспособността на туристическо предприятие.  

Представените трудове анализират и оценяват актуални управленски 

проблеми, съответстват на тематиката на конкурса и отговарят на изискванията 

за академични публикации. Сред тях се откроява самостоятелното моногра-

фично изследване със заглавие „Стратегическа ориентация в развитието на 

бизнес организациите”, в което е разработен концептуален модел и са система-

тизирани и критично анализирани различни методи за стратегически анализ.  

Представените учебни помагала по „Стратегическо управление” включват 

практически казуси, тестове и задачи, подходящи за студентите от специалност 

„Бизнес администрация”. Участието на автора в учебниците по „Основи на уп-

равлението” и „Въведение в теорията на мениджмънта” отново се изразява в 

разработването на примери от практиката към темите в учебното съдържание.  
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Като автор д-р Костова е позната сред академичните среди, като нейни 

произведения са цитирани  в 11 разработки. 

Извод: В научната продукция на кандидата ас. д-р Велислава Костова се 

разглеждат редица актуални общоуправленски и стратегически проблеми като се 

използват съвременни методологии и методики, основани на количествен и ка-

чествен инструментариум. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Съгласно представената справка за аудиторната заетост за учебната 

2012-2013 д-р Костова има аудиторна натовареност от 801 часа. Преподавател-

ската й дейност включва: 

• Разработени 3 лекционни курса – по „Стратегическо управление”, 

„Въведение в мениджмънта” и „Управление на хотелиерството” за 

ОКС „Бакалавър” и разработван курс по „Стратегическо лидерство” 

за ОКС „Магистър”; 

• Активна работа със студенти, намираща израз освен в традицион-

ната аудиторна заетост и в осигуряване на занимания в практическа 

среда чрез теренно проучване и изготвяне на проекти по актуални 

проблеми на управлението на бизнес - организации; 

Извод: Учебната и преподавателска дейност е насочена към актуализиране 

на утвърдени учебни програми и въвеждане на нови, съответстващи на 

съвременните условия и търсене. Това ми дава основание да заключа, че учеб-

но-педагогическата дейност на кандидата отговаря на всички изисквания на 

ЗРАСРБ и Правилника на ВСУ. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Приносите на кандидата се състоят главно в обогатяване на съществуващи 

знания и приложение на научни постижения в практиката. Те могат да се 

обобщят в следните направления: 

Научни приноси: 

1. Изведени са маркери за определяне на стратегическата ориентация на 

бизнес организацията при диагностициране и избор на стратегия в условията на 
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конкурентни пазари, като специфичното е, че тези параметри са насочени към 

разработването на целевият блок на стратегическата ориентация.  (трудове № І-1 

и № ІІ-1 от списъка с публикации) 

2. Допълнени са и са актуализирани използваните подходи и алтернативни 

модели за стратегическа ориентация на бизнес организацията. Предложен е 

концептуален модел в три модула за избор на стратегия на бизнес организацията. 

(труд № І-1 от списъка с публикации) 

Научно-приложни приноси: 

3. Обоснована е възможността за теоретично осмисляне и обобщаване 

прилагането на подхода на реалните опции в избора на решения в условията на 

неопределеност свързани с инвестиции и иновации, като това е подкрепено 

практически примери за индустриалния сектор. (трудове № I-2 и № II-3 от спи-

съка с научните публикации) 

4. Допълнени и актуализирани са различните видове ограничения при 

техниките за стратегически анализ в дейността на малките и средните туристи-

чески предприятия. (трудове № I-3 и № III-3 от списъка с научните публикации). 

Практико-приложни приноси: 

5. Показана е възможността и целесъобразността от използването на 

казусния подход в обучението по базови учебни дисциплини, в областта на уп-

равлението на индустриалния и туристическия бизнес. (трудове № III-4, № III-5, 

№ IV-2, № IV-3, № IV-5 и № IV-7 от списъка с научните публикации). 

 

6. Бележки и препоръки  

Към кандидата за доцент, ас. д-р Велислава Костова имам следните пре-

поръки: 

1. Увеличаване на публикационната активност в международни издания и 

престижни национални такива с импакт фактор. 

2. По-нататъшно задълбочаване на изследванията по проблемите на страте-

гическото управление в различни сектори на икономиката. 

3. По-широко участие в национални научноизследователски  и практи-

ко-приложни проекти. 

4. Членство в икономически и управленски научни организации с оглед 

задълбочаване на разпознаваемостта в научната общност. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 препоръчам на На-

учното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър”, ас. 

д-р Велислава Николаева Костова да заеме академичната длъжност „доцент” в 

професионално направление 3.7. Администрация и управление (Основи на 

мениджмънта и Стратегически мениджмънт).  

31.01. 2013 г.  Изготвил становището: ............................................. 

         /Доц. д-р Цветана Стоянова / 

 


