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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на д-р Иванка Тодорова Банкова,  

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент ” 

в професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Административна конфликтология и устойчиво развитие),  

обявен в ДВ бр. №95 от 16.11.2018 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец 

Храбър” 

 

Рaзработил: Проф. д-р Димитър Панайотов Димитров; 

Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” и  

Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“  

 на Университет за национално и световно стопанство - София 

  Област на висшето образование: Социални, стопански и правни 

науки, Професионално направление Икономика, Научна 

специалност”Икономика и управление” (Отбрана и сигурност) 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс за академична длъжност "Доцент" по професионално направление 3.7. 

Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Административна конфликтология и устойчиво 

развитие), обявен от ВСУ "Черноризец Храбър" в ДВ бр. №95 от 16.11.2018 г.и 

на интернет-страницата на университета за нуждите на катедра Катедра 

„Администрация, управление и политически науки“ към Факултет 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 подал документи единствен кандидат:  
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д-р Иванка Тодорова Банкова, ВСУ „Черноризец Храбър”. 

За участие в конкурса кандидатът д-р Иванка Тодорова Банкова е 

представила списък от общо 24 заглавия, в т.ч. 19 публикации в български и 

чуждестранни научни издания и научни форуми (в това число 4 на английски 

език), 3 студии, 1 монография, 1 книга. Посочени са 11 цитирания. 

Бележки и коментар по документите. 

Представените публикации съответстват на законовите изисквания – за 

самостоятелно монографично изследване и достатъчно научна продукция в 

уважавани български и международни издателства и форуми. В някои от 

публикациите не са посочени точните страници. 

 

2. Данни за кандидата 

- преподавател в  катедра „Администрация, управление и политически 

науки” към ВСУ „Черноризец Храбър”; 

- Ръководител на магистърска програма „Инфраструктура на 

администрацията”, дистанционна форма на обучение  

- ESTC координатор на магистърските програми към специалност 

„Публична администрация и мениджмънт“; 

- ESTC координатор и тютор на студентите от спец. „Бизнес администрация 

и мениджмънт – МБМ и МТ“ и „Публична администрация и мениджмънт“, ОКС 

„бакалавър”, дистанционна форма на обучение. 

Завършила е следните ОНС, както следва: 

2000 – Бакалавър по Публична администрация, ВСУ „Ч. Храбър” 

2000 – Специализация по PR и комуникации, ВСУ „Ч. Храбър” и Doutsche 

Welle 

2003 – Магистър по Публична администрация – Териториална 

администрация”, ВСУ „Ч. Храбър” 

2010 – Докторант на самостоятелна подготовка  
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2013 – Доктор по Професионално направление 3.7. „Адмнистрация и 

управление”, докторска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство”, ВСУ „Ч. Храбър” 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Представените за рецензирана научни трудове отговарят на законовите 

изисквания и имат необходимите научни и научно-приложни приноси. Всички 

отговарят на изискванията за академични публикации.  Приемам всички 

материали за рецензиране, като смятам, че попадат в обхвата на конкурса. 

Резултатите от научните трудове и изследвания са публикувани в уважавани 

издания и научната общественост е запозната с тях. Считам, че приносите на 

кандидатката са правилно формулирани.  

Кандидатката от много години работи в областта на конфликтите, 

конфликтологията и по-специално в административните структури. Повечето 

публикации са по тази тематика. Свързани с тях са и проблемите на проектното 

управление и устойчивото развитие, но отново през призмата на 

административната конфликтология.   

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Съгласно предоставена справка от ръководител катедра „Администрация, 

управление и политически науки“ от 10.02.2019 г. д-р Иванка Банкова от 2004 до 

2014 г. е хоноруван асистент в катедра „Администрация и управление“ (днес 

„Администрация, управление и политически науки) и води упражнения в 

редовно обучение по следните учебни дисциплини по специалности: 

Специалност „Публична администрация и мениджмънт“ ОКС ‚бакалавър“ 

Устойчиво развитие, учебна дисциплина с общ хорариум 60 ч.,  

Екология и екологична политика, (от 2010 г. преименувана на Екологичен 

мениджмънт), учебна дисциплина с общ хорариум 30 ч., от които 15 ч.упр.  



4 

 

Административна конфликтология (от 2010 г. се преименува на 

Мениджмънт наконфликти), учебна дисциплина с общ хорариум 60 ч., от които 

15 ч.упр.  

От 1 септември 2014 г. д-р Банкова е гост-преподавател към катедра 

„Администрация и управление“ (днес „Администрация, управление и 

политически науки). Учебно-преподавателската й дейност е свързана с 

провеждане на учебни занятия на български език в специалностите „Бизнес 

администрация и мениджмънт“, „Публична администрация и мениджмънт“, 

„Международен публичен и бизнес мениджмънт“ ОКС „бакалавър“ по учебните 

дисциплини: 

 Мениджмънт на конфликтите хор. 45/15;  

 Екологичен мениджмънт, хор30/0; 

 Устойчиво развитие, хор30/0: 

 Административна култура, хор. 30/0. 

Разработени са учебни пособия и презентации по всички лекционни 

курсове,за редовно и задочно обучение, както и ресурси за дистанционно 

обучение, които се актуализират всяка година. 

От 2014 г. д-р Банкова преподава и в магистърски програми „Европейска 

администрация и мениджмънт“, „Европейска администрация и управление на 

проекти“, „Управление на образованието“, „Инфраструктура на 

администрацията“.  

От уч. 2017-2018 г. е ръководител на магистърска програма 

„Инфраструктура на администрацията“ – дистанционно обучение.  

От уч. 2014-2015 г. до сега д-р Банкова има средно годишна аудиторна 

заетост 580-600 ч. в упражнения. 
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Д-р Банкова активно работи със студенти, системно провежда 

индивидуални и групови консултации, семинари. Ментор на студенти, 

участващи в национални състезания по медиация. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Кандидатът д-р Банкова декларира следните основни приноси, посочени в 

справка към приложените документи за участие в конкурса. По-важните от тях 

са: 

Девет научни приноса, включващи аналитичен инструментариум за 

изследване на конфликтните фактори и условия за възникване и управление на 

конфликти в социалната действителност. (Публикация 1, 2, 3 и 4) 

• Концептуализирано е понятието „конфликт” (Публикация 1, 2, 3) 

• Аргументирана е необходимостта от изследване и изучаване на 

организационно-управленските конфликти и на конфликтите при проектното 

управление (Публикация 1, 2, 6) 

• Идентифицирани са конфликтните потенциали на административните 

организации от публичния сектор,(Публикация 1, 2, 4, 6, 11, 17) 

• Изведени и систематизирани са специфичните особености на 

административната конфликтология (Публикация 1) 

• Структурирани са елементите на административния конфликт като е 

обърнато внимание на равнищата на проявление и особеностите на динамиката 

конфликтите с административен характер (Публикация 1) 

• Изведени са съществуващите в национален план дефицити за постигането 

на социално сближаване. Посочени са културните бариери и рисковете от 

формиране на пасивна съпротива срещу устойчивото развитие. (Публикация 4, 7, 

13) 

• Идентифицирани са възможностите за преминаване към екологично 

ефективна икономика, характеризираща се с ниски нива на въглеродни емисии и 

ефективно използване на ресурсите,(Публикация 13, 15, 16) 

• Аргументирано е значението на транспортната инфраструктура и дейност 

за устойчивото развитие на обществото,(Публикация 12, 19) 
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Практико- приложните приноси включват методика и алгоритъм за 

емпирично изследване на конфликтния потенциал на административни 

организации от публичния сектор, обосновка на медиацията, възможности и 

алтернативи за успешно управление на конфликтните предпоставки в 

административните организации, възможности за прилагане на принципите за 

„добро управление” в контекста на устойчивото развитие, възможности за 

преодоляване на културните бариери и пасивната съпротива срещу устойчивото 

развитие. 

Рецензентът изразява съгласие с подробно формулираните приноси в 

справката, приносите са в областта на обявения конкурс, а именно изследвания в 

административната конфликтология и устойчивото развитие. Те отговарят на 

формалните и научни изисквания за бъдещата академична длъжност «Доцент». 

6. Бележки и препоръки  

Нямам бележки по представената научна продукция, тя съответства на 

законовите и академичните изисквания. Препоръчвам повече публикации на 

чужди езици в реферирани издания, както и бъдеща работа с докторанти по тази 

проблематика. Д-р Банкова познава добре тематиката по конкурса, ползва 

разнообразни литературни източници. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените научни трудове отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав на ВСУ 

„Черноризец Храбър”, имат необходимото качество и включват значими 

приноси в областта на административната конфликтология и устойчивото 

развитие. 

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 Иванка Тодорова Банкова да заеме академичната длъжност 

„доцент” в професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(Административна конфликтология и устойчиво развитие). 
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19.03.2019 г. Изготвил становището: 

                          

  (проф. д-р Димитър Димитров)  

 


