
СТАНОВИЩЕ 

относно научните трудове и учебната дейност 

на доц. д-р Велислава Николаева Костова 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

"професор" 

в професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално 

управление (Стратегическо управление и лидерство – теоретичен и приложен 

контекст), обявен от ВСУ „Черноризец Храбър“ в ДВ брой 42/07.06.2022 г. за 

нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър" 

Изготвил становището: доц.д-р Елеонора Танкова 

Декан на факултет „Международна икономика и администрация“ 

Варненски свободен университет „ Черноризец Храбър“ 

Становището  е изготвено на основание  на посочените в  ЗРАСРБ  условия и 

ред за заемане на академична длъжност „професор“, Правилника за неговото 

прилагане и Наредба 3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър". 

То касае  документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец 

Храбър" (ДВ, бр.42 от 07.06.22) и на интернет-страницата на университета. 

Конкурсът е обявен 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 Наредба №3 за академичния състав 

на ВСУ „Черноризец Храбър". Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

I. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс са подадени документи от единствен  

кандидат: доц. д-р Велислава Николаева Костова. Представени са всички 

изисквани документи по ЗРАСРБ, правилника за неговото прилагане и 

вътрешната нормативна уредба на ВСУ. От обобщаващата справка е видно, 

че са изпълнени минималните национални изисквания за заемане на 



академичната длъжност „професор“.  При изискуем минимум от 550 точки, 

кандидатката заявява 955.  

Коректно е представена и необходимата информация за научна продукция, 

цитирания и научни  и приложни приноси. 

 

II. Информация за кандидата в конкурса 

Велислава Николаева е родена през 1976 г. в гр. Ловеч. Придобива 

бакалавърска и магистърска степен в Икономически университет, град Варна.  

През 2012 г. защитава дисертация във ВСУ „Черноризец Храбър“ по 

докторска програма „Организация и управление на производството“.  

През 2022 г. придобива ОКС „бакалавър“ по специалност „Математика и 

информатика“ с професионална квалификация „учител по математика и 

информатика“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.  

Работила е като учител по икономически дисциплини в професионалната 

гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и в „Частна търговска гимназия“.  

От 2004 г. е щатен преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“.  

От април 2013 е доцент в професионално направление „Администрация и 

управление“ по „Основи на мениджмънта. Стратегически мениджмънт“. От 

10.09.2020 г. е Директор на Департамента за чуждоезиково обучение и 

следдипломна квалификация на Университета. 

Кандидатът Велислава Николаева притежава различни допълнителни 

квалификации, член е на Съюза на учените – гр.Варна.  

III. Обща характеристика и оценка на научната продукция на 

кандидата 

Доц. д-р Велислава Николаева има публикувани общо 44 научни труда, в т.ч.  

1 самостоятелна монография, 2 участия в мографични трудове, 5 студии, 28 

статии и 2 доклада. От тях 41 са самостоятелни и 3 в съавторство. 



Броят на представените за рецензиране публикации показват висока 

публикационна активност, като всички са след придобиването на ОНС 

„доктор“ и академична длъжност „доцент“. Научните трудове, с които доц. 

Велислава Николаева участва в конкурса за академичната длъжност 

„професор”, съответстват на научната специалност, по която е обявен 

конкурсът, и са в следните области на управлението: 

I. Стратегическо управление на организацията (№II.1, №II.3, №II.4, 

№II.9, №II.10, №II.11, №II.12, №II.13, №II.14, №II.15, №II.16, 

№II.17, №II.18, №II.23, №.III.1, №.III.2) 

II. Лидерство и поведение на лидера (№I.1, №I.3, №I.8, №.II.17, №.II.21, 

№.II.22, №.II.24, №.II.25, №.II.26, №.II.27) 

III. Управление в системата на средното образование (№I.4, №I.5, №I.6, 

№I.7, №.II.8, №.II.10, №.II.11, №.II.16, №.II.19, №.II.20, №.II.28, 

№.III.27, №.III.30) 

IV. Коучингът, медиацията и емоционалната интелигентност като 

управленски инструменти“ (№.I.2, №.I.8, №.II.2, №.II.5, №.II.6, 

№.II.7, №.II.13, №.II.14, № II.22, № II.24, № II.28)   

 

Разграничението между посочените тематични области могат да бъдат 

възприети като условни и взаимно допълващи се. Представените от 

кандидата публикации в областта на коучингът са пряко свързани с област 

„Лидерство и поведение на лидера“. Коучингът се разглежда и анализира 

като управленски инструмент в контекста на лидерството и стратегическото 

управление.  Научните публикации по „Управление на туризма и 

туристическото предприятие“ се отнасят до стратегическото им развитие, 

което позволява да бъдат отнесени към област „Стратегическо управление“. 

Можем да приемем, че всички научни трудове са в направления, свързани с 

областите, по които е обявен конкурсът за академична длъжност „професор“. 

С най-висока относителна тежест за конкурса  е самостоятелната 

монография на кандидата „Мениджърът – лидер в променящата се бизнес 

реалност“. Трудът е изпълнен след първата хабилитация на кандидата и 

отразява основните резултати от изследователскта дейност в предметната 

област и съответства на темата на конкурса. Монографията има точно 



определени обект и предмет на изследване. Защитаваната теза е, че 

лидерството се явява функция на способността на мениджъра да се учи и 

развива, надграждайки личните си и професионални знания и умения, 

усвоявайки нови управленски техники и инструменти на примера на 

коучинга и медиацията. Поставените в разработката пет задачи са успешно 

изпълнени и открояват ясно приносните моменти на автора Авторът предлага 

визия за концептуален модел за определянето на лидерския потенциал, която 

е научно аргументирана. Разработила е съвременен инструментариум за тази 

цел, който е приложим за различни бизнес организации. По всички критерии 

разработката може да се оцени като високо професионален избор, коректен 

научен апарат и ясна авторова позиция.  

Представените по конкурса статии и студии са публикувани в различни 

национални и международни източници. Те правят известни приносите на 

кандита сред широката научна област.  Високите качества са характерни за 

цялата научна продукция на кандидата по конкурса и доказват системност и 

последователност на развитие на научните й интереси, разширяване на 

предметното поле на научните й изследвания.  

V. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Велислава Николаева е дългогодишен и утвърдил се  преподавател в катедра 

„Администрация, управление и политически науки“ във факултет 

„Международна икономика и администрация“ и в Центъра за професионално 

обучение на Университета. Участва и в обучението за придобиване на 

професионална квалификация „учител“, организирано от Департамента за 

чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация.  

Участавала е в разработването на 10 курса за бакалаври, а по настоящем 

преподава 5 учебни дисциплини. Към текущия момент е титуляр на 1 

дисциплина в магистърските програми на факултета. Наборът от лекционни 

курсове е доказателство за готовност да се работи в широкия периметър на 

научното направление, да се идентифицират нови моменти и успешно да се 

включват в учебните планови и програми на университета. Всички те 

съответстват на обявения конкурс за заемане на академична длъжност 



„професор“. За всички преподавани от нея дисциплини, съгласно 

предоставените документи, има разработени учебни ресурси, осигуряващи 

възможност за присъствено обучение, както и  за обучение в on-line среда. За 

практическата подготовка на студентите има разработени разнообразни 

задачи, казуси и тестове.  Резултатите от провежданите ежегодни проучвания 

сред студентите поставят доц. Велислава Николаева сред преподавателите на 

факултета с най-устойчиви високи оценки. Атестат за работата на кандидата 

са и многото дипломанти, на които е била е научен ръководител или 

рецензент. Тя е научен ръководител на 3 докторанти, от които 1 вече 

успешно е защитил научната си степен. 

Всичко изложено дава основание за висока оценка на качеството на учебната 

и преподавателска дейност на доц. Велислава Николаева, на богатия й 

преподавателски опит, както и на степента й на подготвеност за заемане на 

академичната длъжност „професор“. 

VI. Научни и научно-приложни приноси на кандидата и цитирания 

Приемам  изцяло посочените от доц. Велислава Николаева приноси в 

Справката за приносите в областта на обявения конкурс, както и цитирания в 

Справката за цитиранията на научните й трудове и постановки. Считам, че те 

се отличават със задълбоченост и методологическа прилежност - доразвиват 

съществуващите знания, както и предлагат конкретни практически решения 

за приложение на съществуващата теория.  

VII. Бележки и препоръки към кандидата 

Считам, че доц. Велислава Николаева напълно удовлетворява изискванията 

за заемане на академична длъжност „професор“ и нямам критични бележки. 

Позволявам си да отправя препоръка съществените резултати от научно-

изследователска работа на доц. Николаева да намерят по-категорично 

присъствие в международи издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестните бази данни с научна информация Scopus и WoS. 

VIII. Заключение 

Всички по-горе направени констатации и оценки на научното творчество и 

преподавателската дейност на доц. д-р Велислава Николаева Костова ми 



дават основание да оценя, че тя напълно покрива критериите за заемане на 

академична длъжност “професор” и да гласувам положително за заемане на 

длъжността във Варненския свободен университет в професионално 

направление 3.7 Администрация и управление по Научна специалност 

Социално управление (Стратегическо управление и лидерство – теоретичен и 

приложен контекст). 

 

28.10.2022 г.     Подпис: 

Гр.Варна       доц.д-р Елеонора Танкова 


