
С Т А Н О В И Щ Е

за научните трудове и учебната дейност 

на ас. д-р Павлина Веселинова Ямукова

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 (Организация и

технология на управлението), обявен в ДВ, бр. 42 от 07.06.2022 г. за нуждите 

на ВСУ „Черноризец Храбър“

Разработил: доц. д-р Татяна Иванова Даскалова, 

професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност

„Организация и управление извън сферата на материалното производство“, катедра

„Публична администрация“, УНСС - София

Настоящото  становище  е  изготвено  въз  основа  на  документи,  постъпили  по

конкурс,  обявен  от  ВСУ  „Черноризец  Храбър“  (ДВ,  бр.  42  от  07.06.2022  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 единствен  кандидат д-р

Павлина Веселинова Ямукова. 

Кандидатът участва в конкурса с общо 30 публикации, в т.ч.  1 монография, 3

студии, 24 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми

(18 статии и доклади и  6  публикации на  английски  и руски  език),  от  които  22 са

самостоятелни, и 2 учебни помагала (в съавторство). 

Посочени  са  12  цитирания  (4  в  монографии  и  колективни  томове  с  научно

рецензиране и 8 в нереферирани списания с научно рецензиране).

Материалите по конкурса са различни от тези, представени за придобиване на

ОНС „доктор“ и в количествено отношение отговарят на минималните изисквания на

ППЗРАСРБ и Наредба № 3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър“.
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2. Дании за кандидата

Кандидатът  Павлина  Ямукова притежава  бакалавърска  степен  по  публична

администрация  (ВСУ  „Черноризец  Храбър“,  1999  г.).  Допълва  образованието  си  с

професионална  квалификация  „учител“  (ВСУ  „Черноризец  Храбър“,  1999  г.).

Придобива магистърска степен по право (ВСУ „Черноризец Храбър“, 2003 г.) и ОНС

„доктор“ по Социално управление (ВСУ „Черноризец Храбър“, 2012 г.). 

От академичната 2000 г.  досега  кандидатът е  преподавател на  основен трудов

договор в катедра „Администрация, управление и политически науки“ към факултет

„Международна  икономика  и  администрация“  на  ВСУ„Черноризец  Храбър“,  като е

заемал  последователно  академичните  длъжности  асистент  (2000-2003),  старши

асистент (2004-2011) и асистент доктор (от 2012-досега). 

В периода 2011-2016 г. кандидатът получава сертификати за участие в два научни

форума  на  ВСУ„Черноризец  Храбър“,  три  майсторски  класа,  проведени  от  ВСУ и

чуждестранни университети и два курса в рамките на проекти по ОПРЧР. Участвала е

като  обучител  (в  екип) в  два  проекта  по  ОПАК и като  академичен  наставник  към

проект  „Студентски  практики  -  фаза  2“  по  ОПНОИР.  Д-р  Якумова  има  опит  като

вътрешен одитор по  ISO 9001:2015 за съответствие на университетската система за

управление на качеството.  От 2019 г. е  научен секретар на катедра  „Администрация,

управление и политически науки“. Член е на Съюза на учените - Варна.

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата

Научната  продукция  на  кандидата  съответства  на  научната  специалност  и

тематичната област на обявения конкурс и съдържа научни и приложни резултати и

приноси.  Представените  публикации могат да  се обособят в  следните направления:

управление  на  организационното  развитие  и  управление  на  човешките  ресурси  в

публичната администрация. 

В първата област се изследват актуални проблеми, свързани със: съвременното

управление  на  организационното  развитие;  изграждането  на  системи  за

организационно  и социално развитие в  организациите;  прилагането на управленски

инструменти  за  ефективно  управление  на  промяната  и  устойчиво  развитие  на

организацията;  оптимизацията  на  организационните  структури  като  основа  за

рационализиране на административното управление. 
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В областта  на управлението на човешките ресурси проучванията на автора са

фокусирани  върху:  ефективността  и  ефикасността  на  управлението  на  човешките

ресурси в организациите от публичния сектор; методите и подходите за оперативно

управление на човешките ресурси в администрацията; инструментите за оценяване на

служителите  в  държавната  администрация;  качественото  управление  на  човешките

ресурси  в  условията  на  глобални  кризи  и  променяща  се  икономическа  среда;

административния  капацитет  в  контекста  на  съвременната  административна

трансформация.

На  тази  основа  са  систематизирани  теоретични  постановки  и  концепции  в

разглежданите  проблемни  области,  аргументирани  са  тези  по  отношение  на:

организационното  и  социалното  развитие  на  организациите;  ключовите

предизвикателства пред науката и практиката в областта на управлението и развитието

на човешките ресурси в публичната администрация; изискванията и възможностите за

повишаване на ефективността на административните структури от публичния сектор в

България.

4.  Характеристика  и  оценка  на  учебно-педагогическата  дейност  на

кандидата

Съгласно  справката  за  педагогическата  дейност  д-р  Павлина  Ямукова  има

дългогодишен  опит  като  преподавател  на  основен  трудов  договор  в  катедра

„Администрация,  управление  и  политически  науки“  на  ВСУ „Черноризец  Храбър“.

През  целия  период  тя  е  провеждала  семинарни  упражнения  и  част  от  лекции  по

множество  учебни  дисциплини  в  редовно,  задочно  и  дистанционно  обучение,  като

средно годишната й аудиторна заетост е 500 учебни часа, приравнени към упражнения.

Кандидатът  е  разработил  лекционни  курсове  по  8  учебни  дисциплини:

„Организация  и  технология  на  управлението“,  „Бизнес  планиране“,  „Планиране  и

прогнозиране“, Бизнес икономика“, „Учебна практика, „Преддипломен стаж“ за ОКС

„бакалавър“,  и  „Технологично  разработване  на  проекти  за  малък  и  среден  бизнес“,

„Социално  ориентирани  маркетингови  концепции“  за ОКС  „магистър“.  Учебните

материали и ресурси за самостоятелна подготовка по дисциплините са публикувани в

системите  за  електронно  и  дистанционно  обучение  и  редовно  се  актуализират.

Преподаваните  от  д-р  Павлина  Якумова  дисциплини  са  в  предметното  поле  на

обявения конкурс. 
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Д-р Ямукова активно работи със студентите при  ръководството на дипломанти,

подпомагането  на  публикационната  активност,  тюторството  към  специалност

„Публична администрация и мениджмънт“, организирането и ръководството на учебна

практика и преддипломен стаж.

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата

Приемам направената от кандидата самооценка на представените научни новости

и тяхната значимост.  Сред тях се открояват както научни,  така и научно-приложни

приноси,  които  намирам  за  коректно  структурирани  и  обобщени.  Приносите  в

научните публикации могат да бъдат обобщени в следните два аспекта: 

-  Обогатяване,  конкретизиране  и  прецизиране  на знания  по  изследваната

проблематика.  В  научно-теоретичната  област  приносите  допълват  и  аргументират

инструментите  за  управление  на  организационното  развитие,  както  и  маркерите  за

определяне на качественото управление на човешките ресурси.

- Приложение на съществуващи подходи, методи и инструменти за решение на

конкретни  проблеми  с  формулирани  изводи  и  препоръки  за  практиката.  Към

приносите с научно-приложен характер могат да се отнесат обоснованата възможност

за  промяна  на  модела  за  управление  на  човешките  ресурси  в  организациите  от

публичния сектор и разработената авторова визия на концептуален модел за промяна в

организациите. 

Получените резултати са практически полезни за намирането и прилагането на

нови по-ефективн подходи за качествено управление на човешките ресурси, както и за

обогатяване на инструментариума за управление на организационното и социалното

развитие  на  организациите.  Несъмненно  те  ще  допринесат  и  за  осигуряването  на

обучението по публична администрация. 

6. Бележки и препоръки

Нямам  критични  бележки  към  материалите,  представени  по  кандидатурата.

Препоръчвам на д-р Павлина Ямукова да положи усилия в търсенето на възможности

за  популяризиране  на  резултатите  от  своята  изследователска  работа  в  престижни

реферирани издания у нас и в чужбина. По отоншение на бъдещата й преподавателска

дейност  смятам,  че  е  целесъобразно  да  разработи  и  публикува  учебници  по

преподаваните от нея дисциплини. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След  запознаване  с  представените  в  конкурса  материали  и  научни  трудове,

анализ  на  тяхната  значимост  и  съдържащите  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 д-р Павлина

Веселинова  Ямукова  да  заеме  академичната  длъжност  „доцент“  в  професионално

направление  3.7.  Администрация  и  управление  (Организация  и  управление  извън

сферата на материалното производство (Организация и технология на управлението).

23.10.2022 г.                                             Изготвил становището:

гр. София                                                                         доц. д-р Татяна Даскалова
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