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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д.н. Вяра Славянска  

Академия на Министерство на вътрешните работи – София, 

ПН 3.7 „Администрация и управление”, НС „Социално управление” 

 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.7 

„Администрация и управление” (Социално управление (Стратегическо 

управление и лидерство – теоретичен и приложен контекст)  

 

 

1. Информация за конкурса 

   

Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 42/07.06.2022 г., за 

нуждите на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – 

Варна. Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно заповед 

на ректора на ВСУ № 528/08.09.2022 г. Представям становище за 

единствения кандидат в конкурса – доц. д-р Велислава Николаева Костова. 

 

2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата  

 

Доц. д-р Велислава Костова има солидна педагогическа подготовка, 

придобита чрез почти 30-годишно образование и обучение в различни 

институции. Притежава ОКС „бакалавър“ по две специалности – 

„Маркетинг и мениджмънт” (1998 г., ИУ – Варна) и „Учител по 

математика и информатика“ (2022 г., ШУ „Епископ Константин 

Преславски“), надградени с ОКС „магистър“ по „Стопанско управление“ 

(1999 г., ИУ – Варна), професионална квалификация „учител“ (2000 г., ТУ 

– Габрово), професионална квалификация „икономист – счетоводител“ 
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(2000 г., ИУ – Варна), I ПКС „учител“ (2020 г., ШУ „Епископ Константин 

Преславски“), сертификация за „НЛП коуч, НЛП мастър практик, НЛП 

практик“ (2020 г., НЛП България), „Медиатор, специализации „Бизнес 

медиация“, „Медиация на работното място“ (2022 г., Сдружение 

„Споразумения“) и ОНС „доктор“ по „Организация и управление на 

производството” (2012 г., ВСУ). 

Дългогодишният преподавателски опит на доц. д-р Костова датира 

от 1999 г., като стартира в средното образование с длъжността „учител по 

икономически дисциплини в ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна и в Частна 

търговска гимназия – Варна. В сферата на висшето образование тя работи 

от 2001 г., първоначално като хоноруван, а в последствие и като щатен 

преподавател, последователно заемайки академичните длъжности 

„асистент“ (2004 г.), „старши асистент“ (2008 г.) и „доцент“ по ПН 3.7 

„Администрация и управление” (2013 г.) 

В хода на своята академична кариера доц. Костова е водила 

лекционни курсове и семинарни занятия по множество учебни дисциплини 

в бакалавърски и магистърски програми, а именно: „Въведение в 

мениджмънта”, „Стратегическо управление”, „Лидерство“, „Стратегическо 

лидерство“, „Управление и стратегически анализи в бизнес сектора“, 

„Стратегически мениджмънт и организационно структуриране“, „Учебно-

тренировъчни фирми“, „Коучинг и управление“, „Предприемачество“ и др. 

В тази връзка е разработила и системно актуализира учебните програми и 

използваните учебни ресурси (презентационни и лекционни материали, 

материали за самостоятелна аудиторна и извънаудиторна работа – задачи, 

тестове, казуси, ситуационни и делови игри) по посочените дисциплини. 

Работи активно със студентите, като осъществява ръководство на 

курсови проекти с подчертано практико-приложен характер, ръководство 

на докторанти (1  успешно защитил и 2 в процес на обучение), ръководство 
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на дипломанти  (42 за периода 2013 - 2022 г. ), осигуряване на занимания в 

практическа среда (организиране провеждането на учебни стажове) и др.  

За нуждите на учебния процес доц. д-р Костова е публикувала 6 

учебни пособия след хабилитирането си като „доцент“, като е сред първите 

автори на електронни учебници и преподаватели, участвали в пилотното 

стартиране на дистанционно обучение във ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 

3. Оценка на научните резултати и приноси на кандидата 

 

Доц. д-р Велислава Костова участва в конкурса с общо 44 публикации, 

обособени по категории както следва: монография – 1, глава от 

монография – 2, студия – 5, статия – 28, в т.ч. в международни издания, 

доклад – 2, учебни пособия – 6.  

В справка към документацията по обявения конкурс тя е 

систематизирала приносите, които счита, че има в научен, научно-

приложен и практико-приложен аспект, които могат да бъдат 

диференцирани в няколко тематични области: 

А. Лидерство в бизнес организациите – обогатяване на теоретичното 

знание с нови понятия, въвеждане на индикатори и разработване на 

инструментариум за оценка на лидерско поведение, потенциал и умения, 

структуриране процеса на коучинг и медиация на работното място. 

Б. Стратегическо управление на бизнес организации и организации 

от системата на средното образование – концептуално осмисляне на 

връзката между стратегическото управление и лидерството, като 

предпоставка за успех и устойчиво развитие. 

В. Образователни технологии в системата на средното образование – 

актуализиране на образователните методи и подходи, посредством 

прилагане на обучението чрез програмирани текстове по управленски 

дисциплини и по математика.  
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Приемам посочените приноси като значими и отговарящи на 

реалните резултати и постижения в изследователска работа на кандидата за 

„професор“, както и като тематично свързани с научната специалност, по 

която е обявен конкурса. 

 

4. Критични оценки, забележки и препоръки 

 

Анализът на педагогическата и научна дейност и продукция на 

кандидата за „професор” показва, че в нея не се съдържат сериозни 

слабости, които да повлияят върху качеството и количеството на 

получените резултати и приноси и съответно да се отразят на 

заключителната ми оценка в Становището. 

 

5. Заключение 

 

Кандидатът има натрупан значителен опит като преподавател и 

изследовател и участва в конкурса с академична продукция, чийто обем и 

съдържание отговарят както на научното направление, така и изцяло на 

изискванията, посочени в Правилника за прилагане на Закона за 

развитието на академичния състав и Наукометричните критерии за заемане 

на академичната длъжност „професор” във ВСУ. Въз основа на това, давам 

своята положителна оценка и препоръчвам на членовете на уважаемото 

Научно жури да гласуват на доц. д-р Велислава Николаева Костова да бъде 

присъдена академичната длъжност „професор“ по професионално 

направление 3.7 „Администрация и управление” (Социално управление 

(Стратегическо управление и лидерство – теоретичен и приложен 

контекст), за нуждите на Варненски свободен университет.  

 

 

30.10.2022 г.       Член на научното жури:  

                                                                                      (проф. д.н. В. Славянска)        


