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В А Р Н Е Н С К И  С В О Б О Д Е Н  У Н И В Е Р С И Т Е Т   

“Ч Е Р Н О Р И З Е Ц  Х Р А Б Ъ Р” 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова 

 

                  по  материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност “доцент“  по професионално направление 3.7 Администрация и 

управление, специалност “Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Организация и технология на управлението)  

 
1. Информация за конкурса 

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр.42 от 7.06.2022г. и в сайта на ВСУ 

„Черноризец Храбър“ за нуждите на катедра „Администрация, управление и политически 

науки“ към факултет „Международна икономика и администрация“, като единствен 

кандидат участва ас. д-р Павлина Веселинова Ямукова от катедра „Администрация, 

управление и политически науки“.  
 

2. Кратки биографични данни на кандидата 

Кандидатът П.Ямукова е бакалавър по Публична администрация и магистър по Право, 

във ВСУ „Черноризец Храбър“. Има и професионална квалификация „учител“. През 2012г. 

придобива ОНС „Доктор“ по научна специалност "Социално управление" с дисертация на 

тема: „Рационализиране на управлението на човешките ресурси в районните администрации 

(на примера на райони в общините Варна и Пловдив) към ВСУ „Черноризец Храбър“. От 

2000г. заема последователно длъжностите „асистент“ и „старши асистент“ в катедра 

„Администрация, управление и политически науки“, на факултет „Международна икономика 

и администрация“, ВСУ. Представените сертификати ясно показват готовността на кандидата 

да актуализира своите знания и умения. 

Ас. д-р П.Ямукова е сертифициран вътрешен одитор, който редовно участва във 

вътрешни одити в съответствие с университетската система за управление на качеството и 

изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015. 

От началото на 2018 г. е експерт по НИД на катедра АУПН. 
 

3. Общо описание на представените материали 

Кандидатът ас. д-р Павлина Ямукова представя всички изисквани документи за участие 

в конкурса за доцент, включващи дипломи, сертификати, справки за изпълнение на 

наукометрични критерии, за учебна дейност, осигурена заетост, за участия в национални 

проекти, и публикации по темата на конкурса. 
 

 От публикациите са представени следните книги, статии и доклади: 
 

  Една самостоятелна монография; 

  2 броя студии; 

  19 статии и доклади на български език, публикувани в нереферирани списания с 

научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове; 

  4 статии на английски и 2 на руски език - в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове; 

  2 броя учебни помагала; 
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  Разработени са учебни програми и материали за нуждите на обучението в 

специалностите  от ПН „Aдминистрация и управление“. 

 
4. Оценка на дейността на кандидата  
 

4.1. Учебно-педагогическа дейност  

От справката за водени аудиторни и извънаудиторни занятия се вижда, че д-р П.Ямукова 

води дисциплини за бакалаври и магистри, които са свързани с темата на обявения конкурс 

„Организация и технология на управлението“ и има достатъчна заетост за академичната 

длъжност. Кандидатът е академичен наставник на студентите от специалност „Публична 

администрация и мениджмънт“ от първи до четвърти курс. Подпомага студентите в тяхната 

дейност, организира и приема докладите за стажове, и за участия в конференции. 

Смятам, че изискванията по тази дейност са изпълнени. Ас. д-р Павлина Ямукова 

притежава необходимия преподавателски опит, създала е актуални учебни програми и 

материали, и е готова за заемане на академичната длъжност „доцент“ по обявения конкурс. 
 

4.2. Научна и научно-приложна дейност 

Кандидатът участва в конкурса със следната продукция: 
 

  Една самостоятелна монография : 

            - „Организация и технология на управлението - приоритети и механизми за управление  

развитието на организациите“. Изд. ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна 2022., ISBN 978-

954-715-732-3. 

  2 студии - за човешките ресурси в публичната администрация; 

 .19 броя статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни томове;; 

 .4 статии на английски и 2 на руски език - в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. 
 

Д-р Ямукова има участие в два проекта като обучител в сферата на публичната 

администрация  и  като академичен наставник в проект  „Студентски практики“. 
 

Количествените и качествени изисквания по този раздел са изпълнени.  
 

 4.3.  Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 

цитирания)  

      Според подробната справка за изпълнение на наукометричните критерии се вижда, че 

П.Ямукова има 4 цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране и 6 

цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране. Смятам, че публикациите на 

кандидата са добре представени пред заинтересованата академична общност. Количествените 

изисквания по този раздел са изпълнени. 

 

4.4 Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

Приемам представените приноси от кандидата ас. д-р П.Ямукова за нейно лично дело. 

Към научните приноси могат да се отнесат: 1)Обогатено е теоретичното знание за 

„организационното развитие“ с авторова дефиниция. 2) Изведени са насоки за определяне на 

качественото управление на човешките ресурси в условията на глобални кризи и променяща 

се икономическа среда; 

Научно-приложните приноси са свързани с: 1)Обосноваване на възможността за 

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

сфера; 2) Актуализиране на методите и подходите за оперативно управление на човешките 

ресурси в районните администрации и е аргументирана тяхната приложимост; 3) Допълнени 

са  управленските инструменти за мениджмънта на организационното и социалното развитие 

на организациите. 4) Предложен е концептуален модел за промяна, проследяващ 
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технологичния комплекс от мероприятия, водещи до ефективно управление на промяната, 

приложим за различни организации; 5) Разработен е нов инструмент за оценяване на 

служителите в държавната администрация. 
 

В обобщение, приносите на кандидата могат да се отнесат до обогатяване на 

съществуващите знания и практиката в областта на организацията и технологията на 

управление. 

 

5. Бележки и препоръки 

Оценявайки постигнатите резултати в преподавателската и изследователската дейност 

на  д-р П.Ямулова, бих препоръчала в бъдещата си дейност като доцент:  

- да разшири географския обхват и да публикува в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация; 

- да активизира академичната си мобилност в чуждестранни университети; 

- да разработи учебни материали на английски език. 

 

6. Лични впечатления 

Познавам лично кандидата по конкурса за доцент. Д-р Ямукова бе асистент по УЧР, като 

впечатленията ми от съвместната ни работа са за: добросъвестно изпълнение на задачите, 

актуализиране на учебните материали и стремеж към подпомагане на студентите. 

 

7. Заключение 

Смятам, че представените трудове по обявения конкурс за академичната длъжност 

„доцент” на ас. д-р Павлина Ямукова отговарят на националните минимални изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, на Правилника за 

приложението му и на вътрешните изисквания на ВСУ „Черноризец Храбър. 
 

Въз основа на това, гласувам положително ас. д-р Павлина Веселинова Ямукова, да бъде 

избрана на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 3.7 

Администрация и управление, специалност “Организация и управление извън сферата на 

материалното производство“ (Организация и технология на управлението), в катедра  

„Администрация, управление и политически науки“ на ВСУ. 

 

 

 

23.10.2022 г.          Член на журито:  

             /проф. д-р инж.Сн.Овчарова/   


