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 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

   

 

СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на гл.ас. д-р Анелия Венелинова Пържанова 

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

професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление – 

управление на бизнеса и публичния сектор),  обявен в ДВ бр. 27 от  2 април 2019 г. за 

нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Рaзработил:  проф. д-р Павел Георгиев Павлов, ВСУ „Черноризец Храбър”, Катедра 

“Адмнистрация, управление и политически науки”, научна специалност “Организация и 

управление извън сферата на материалното производство”  

 

 

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

от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 27. от 2 април 2019 г.) и на интернет-страницата на 

университета за нуждите на катедра „Администрация, управление и политически науки“ 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 са подадени документи от един  кандидат – гл. ас. д-р 

Анелия Венелинова Пържанова. Кандидатът д-р Анелия Пържанова е представила списък от 

общо 20 заглавия, от които 3 са на английски език. Списъкът съдържа научни публикации в 

български издания и включва 1 монография, 1 книга по защитен дисертационен труд, 2 студии в 

нереферирани списания с научно рецензиране и общо 16 статии и доклади от научни 

конференции, някои от които са с международно участие. Не са представени документи (във вид 

на служебни бележки) за участие и за внедрени разработки на кандидата, както за ползата от тях, 

и данни за получения икономически ефект. Към приложените документи са представени списък с 
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цитиранията на кандидата в монографии и колективни томове с научно рецензиране и в 

нереферирани издания с научно рецензиране (общо 8), справка от филиал - Смолян на ВСУ за 

педагогическата практика и справка за дейността на кандидата, както и справка за научните 

приноси.   

  

2. Данни за кандидата 

От представената автобиографична справка е видно, че д-р д-р Анелия Пържанова има 

натрупан 20-годишен трудов стаж (административен и преподавателски), като от 1.02.2015 г. 

заема длъжността директор на филиал Смолян при ВСУ “Ч. Храбър“. Тя е председател на 

Дирекционен съвет към Филиал Смолян (от м.март 2015 г.) и директор на “Институт за 

интегрирано управление на общините“ към ВСУ “Ч. Храбър“  (от м. февруари 2019 г.). През 2013 

г. защитава докторска дисертация по ПН 3.7. „Администрация и управление“, докторска 

програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ на ВСУ; 

През 2006 г. придобива магистърска степен по икономика (Валутен и митнически контрол) и  

Стопанско управление (Управление на международни бизнес проекти), а през 1998 г. – 

бакалавърска степен по Административен и здравен мениджмънт. За период от 2 години (от 

24.06.2013 г. до 1.02.2015 г.) тя е хоноруван преподавател във Филиал Смолян към ВСУ 

„Черноризец Храбър”, а след това - щатен преподавател и гл. асистент към ВСУ “Черноризец 

Храбър“ - филиал Смолян и към Аграрен Университет-Пловдив, както и ръководител на 

магистърски програми по „Данъчен и митнически контрол“ и „Кръгова икономика“. 

Средната годишна заетост на д-р Пържанова от учебната 2015/2016 г. до сега  е 280-300 

уч.ч. (приравнени в упражнения). Във връзка с учебната дейност тя е разработила лекционни 

курсове, презентации, казуси и симулативни игри по учебните дисциплини с хорариум 30 ч. л.: 

„Социална политика“, „Теория и организация на социалното осигуряване“, „Международни 

осигурителни отношения“, „Въведение в мениджмънта“, и „Стратегически мениджмънт“. Наред 

с това, д-р Пържанова е водила  лекции по следните дисциплини (всяка от които е с общ 

хорариум 30 ч.л, 15 ч. у.) „Регионална инвестиционна политика“, „Управление на местни и 

регионални проекти“ и „Регионална иновационна политика“. 

 

3. Кратка характеристика на представените научни трудове/публикации 

Научната продукция на д-р Пържанова включва издадени една самостоятелна монография, 

една книга по защитен дисертационен труд, 2 студии в нереферирани списания с научно 
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рецензиране, 12 статии (7 от които са публикувани в e-Journal на VFU) и 3 доклада от научни 

конференции, две от които са с международно участие. Необходимо е да се отбележи, че част от 

научните публикации на д-р Пържанова са издадени в съавторство (статии № 1,4, 11,12, 14,15). 

 В синтезиран вид по-важните теми и проблеми в научно-изследователската дейност на д-р 

Пържанова могат се обобщят в две основни направления: първо, актуални въпроси, свързани с 

икономическото и социално развитие на България в условията на пълноправно членство в ЕС 

(монография: Стратегическото управление в контекста на интелигентната специализация 

(регионални измерения); статии № 2, 3, 6, 13 и студия № 17, и второ, въпроси на социалната 

политика, предоставяне на социални услуги и конфликти в социалното осигуряване (статии № 5,  

8, 9, 16, студия № 18 и книга по дисертационен труд „Противоречия и конфликти в социалното 

осиуряване“). Като изследователски проблем, въпросите свързани с неравенството, бедността и 

образованието намират отделно и самостоятелно място в научните разработки на д-р Пържанова 

(статии № 10, 12, 15).  

 

4. Синтезирана оценка на основните научни и научно-приложни приноси на 

кандидата 

 От представените научни трудове могат да се изведат и откроят научни и научно-

приложни приноси, които са резултат от научноизследователската дейност и публикациите на 

кандидата. Сред тях следва да се откроят: 

• Съвременният прочит на теоретични постановки в областта на стратегическото управление и 

социално-икономическото развитие на регионите и обоснованата необходимост от въвеждане 

на интелигентна специализация чрез насочване на ресурси от знания и иновации и 

свързването им с приоритетни икономически и социални дейности, обединяващи общите 

интереси на заинтересованите страни (публикации № 1, 6, 10, 14, 15, 16, 17).  

• Наред с това, в разработките на кандидата е изведена необходимостта от прилагането на нова 

социална политика, основана на гъвкавост и прозрачност в подхода към социалните 

потребности и предоставянето на социални услуги в унисон с националните и европейски 

стандарти и стратегически документи, и са идентифицирани предизвикателствата пред 

социално-осигурителната система на България в условията на динамично променяща се среда 

(публикации № 3, 8, 11, 12, 15, 17, 18,19).   

• С претенции за научно-приложен характер са приносите на кандидата, свързани с очертаните 

перспективи и насоки за осъществяване на концепцията за интелигентна специализация, 
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акцентираща на ролята на образованието и партньорствата с научни и изследователски 

институции в област с административен център гр. Смолян, както и на ролята на малкия 

бизнес и предприемаческата инициатива за решаване на ключови проблеми пред българското 

общество относно икономическото развитие, високото равнище на безработица, 

обезлюдяването на отдалечените райони и регионалните диспропорции (публикации № 1, 5, 

6, 9, 10,15, 16, 17). 

 Въз основа на гореизложеното смятам, че постиженията на д-р Анелия Пържанова са 

лично нейно дело и следва да бъдат оценени по достойство. 

 

5. Основни критични бележки и препоръки към кандидата 

Препоръчвам на д-р Пържанова да задълбочи научно-изследователската си дейност, като  

засили публикационната си дейност в индексирани и реферирани списания в страната и чужбина. 

В тази връзка смятам за уместно да отбележа, че научните разработки, с които кандидатът 

участва в конкурса, са публикувани в нереферирани издания и е необходимо да преодолее този 

недостатък в публикационната си дейност. Позволявам си също така да препоръчам на кандидата 

да разработи и подготви учебник/ци за основните лекционни курсове, на които е титулярен 

лектор. 

 

6. 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 препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет 

при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р Анелия Венелинова Пържанова да заеме 

академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.7 Администрация и 

управление  по научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Социално управление – управление на бизнеса и публичния сектор).   

 

 

 

22 юли 2019 г.             Подпис: …………...................... 

                  (проф. д-р Павел Павлов)  

 


