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Приложение 12г 
 

С Т А Н О В И Щ Е 

за заемане на академичната длъжност: 

''професор''  

''доцент'' Х 

 със знака “Х” се отбелязва една от посочените академични 

длъжности 

Кандидати за заемане на длъжността: 

1 Главен 

асистент 

доктор Силвия  Александрова Христова ХТМУ 

№ акад. дл. научна степ. име презиме фамилия месторабота 

Научна област: 

3 Социални, стопански и правни науки 

шифър наименование 

Професионално направление: 

3,7 Администрация и управление 

шифър наименование 

Научна специалност: 

Организация и управление на производството по отрасли 

Конкурсът е обявен: 

67 13.08.2021 Икономика и стопанско управление  Факултет химично и 

системно инженерство 

в ДВ брой дата за нуждите на катедра факултет 

Изготвил становището: 

Проф. Д-р Ивалинка Петкова Пенчева ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

 

1. Становище за кандидата: 

Главен 

асистент 

доктор Силвия Александрова Христова 

акад. дл. научна степ. име презиме фамилия 

1.1.Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: 

А) Кандидатът удовлетворява минималните изисквания 20 точки Х 

Б) Кандидатът не удовлетворява минималните изисквания 0 точки  
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със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се попълва, ако е отбелязан отг. Б. Анализира се публикационната активност на кандидата. Анализира 

се отзвукът на постигнатите резултати (цитирания) 

 

 

 

 

1.2. Актуалност на научните и/или приложните изследвания: 

А) Изследванията са актуални. Част от изследванията са 

пионерни (не са известни резултати по темата от други автори) 

8 точки  

Б) Изследванията са актуални. По всяка от изследваните теми 

и/или приложения са известни резултати от други автори 

6 точки Х 

В) По-голямата част от изследванията са актуални, но са 

представени и резултати, които нямат научна и/или приложна 

стойност 

4 точки  

Г) По-малката част от изследванията са актуални 2 точки  

Д) Изследванията не са актуални 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Оценката за актуалността на изследванията се аргументира задължително 

 

Изследванията на кандидата са насочени към проблеми, свързани с развитието на 

организациите и хората като най-значим фактор за всяка една дейност. Чрез научната си 

продукция гл. ас д-р Силвия Христова по оригинален начин доказва влиянието на 

комуникациите, организационната промяна и фирмената култура върху поведението на 

организацията. Изследователските дирения, насочени към търсенето на възможности за 

подобряване използването на потенциалните възможности на човешкия фактор, са ценни за 

всяка една сфера на икономическа дейност. Задълбоченото изследване на релацията фирмена 

култура – човешки ресурси и направените изводи, дават отговор на редица съвременни 

управленски ситуации, отнасящи се до трудовото представяне, насърчаване на креативността, 

повишаване на мотивацията и ангажираността.  

Всичко това ми дава основание да оценя изследователската дейност на гл. ас д-р Силвия 

Христова като актуална и значима за управленската наука и практика. 

 

 

1.3.Цели на изследванията: 

А) Реалистични и представляват научен и/или приложен интерес 8 точки Х 

Б) Реалистични, но не представляват научен и/или приложен 

интерес 

4 точки  



Page 3 of 6 
 

В) Недостижими (нереалистични) 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

 

Задължително се отбелязват целите. Аргументира се типа на поставените цели 

 

Всички изследвания, проведени от гл. ас д-р Силвия Христова са насочени към постигане на 

конкретни, точно и ясно формулирани цели, които могат да бъдат определени като постигнати.  

1. Изследвано е влиянието на мотивационните фактори върху работата на персонала в 
организацията.  
2. Доказана е връзката между комуникациите и конфликтите в организацията. 

3. Добавена е стойност към разбирането за персонала като най-важния фактор за дейността 

на организациите. 

4. Представено е виждане за това по какъв начин организационната промяна може да се 

превърне в предимство. 

5. Доказано е влиянието на комуникациите върху фирмения мениджмънт.  

6. Изследвана е връзката между кариерното развитие и постигнатата образователна степен. 

7. Посочени са възможности за осъществяване на управленски въздействия чрез използване 

на елементите на организационната култура. 

8. Разгледано е мястото на дигитализацията при обучението. 

9. Изследвана е релацията между фирмената култура и процесите, свързани с хората в 

организацията.  

Всичко това ми дава основаниe да оценя целите, поставени в изследванията на 

кандидата за доцент, като реалистични. Същите са постигнати и могат да бъдат определени 

като такива с научен и приложен интерес.  

 

1.4. Приноси на изследванията на кандидата: 

 

А) С траен научен и/или приложен отзвук, представляват основа 

за нови направления на изследвания и приложения 

20 точки  

Б) Представляват значим научен и/или приложен интерес, 

завършват и/или обобщават предходни изследвания 

16 точки Х 

В) Представляват научен и/или приложен интерес 12 точки  

Г) Липса на съществени приноси 8 точки 

 

Д) Липса на приноси 0 точки 

 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

 

Задължително се отбелязват приносите. Аргументира се типа на постигнатите резултати 

 

Научни приноси 

1. Предложени са количествени методи за измерване на значимостта на  мотивационните 

фактори при управлението на персонала (публикация 1, 2 и 6 от представените резюмета). Това 
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представлява своеобразен инструментариум за оценяването им от страна на мениджмънта на 

организациите и осъществяване на подходящи управленски въздействия по отношение на 

хората в посока повишаване на тяхната мотивация.  

2. Изследвани са връзките и взаимозависимостите между нагласите, формите на обучение на 

хората и управлението на организациите (публикация 7, 10 и 12 от представените резюмета). 

Представено е виждане, че обучението представлява съвкупност от персонални нагласи, 

форми и начини на предоставяне, което повишава неговата резултативност. 

3. Чрез извършените изследвания за влиянието на фирмената култура върху управлението на 

хората в организациите се доказва, че нейните елементи въздействат върху мотивацията и 

ангажираността. (Публикация 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 14 от представените резюмета). Изводите, 

до които достига авторът могат да се използват при търсенето на възможности за максимално 

използване на потенциалните възможности на човешкия фактор.  

 

Приложни приноси 

1. Разработените от автора въпросници за интервюта и анкетни карти позволяват измерване 

на влиянието на различни фактори на външно и вътрешно организационната среда върху 

ефективността на човешкия фактор. – мотивация, креативност, конфликтност, комуникативност, 

разрешаване на проблеми, ангажираност и др. (публикация 1., 2., 3., 5., 6., 7 от представените 

резюмета) Същите могат да се използват при оценяване на посочените факторни влияния от 

организации, принадлежащи към различни сфери на икономическа дейност. 

2. Систематизираното представяне на същността, особеностите, типовете и измерителите на 

фирмената култура, както и на възможностите за нейното управление са ценни както за 

управленската практика, а така също и при обучението в професионално направление 

„Администрация и управление“. (Публикация 13 от представените резюмета). 

 

1.5. Участие на кандидата при постигане на представените резултати: 

 

А) Кандидатът има поне равностойно участие в представените 

трудове 

8 точки  

Б) Кандидатът има поне равностойно участие в по-голямата част 

от представените трудове 

7 точки Х 

В) Кандидатът има второстепенно участие в по-голямата част от 

представените трудове  

4 точки  

Г) Участието на кандидата е незабележимо  0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В или отг. Г 

 

 

 

 

1.6. Педагогическа дейност: 
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А) Кандидатът има безупречна и достатъчна педагогическа 

дейност във ВУЗ. Издадените учебни пособия са съвременни и 

полезни (отговарят на изискванията на Правилника). Работата 

със студенти и докторанти е на високо професионално ниво 

8 точки Х 

Б) Кандидатът има достатъчна педагогическа дейност във ВУЗ. 

Издадените учебни помагала удовлетворяват изискванията на 

Правилника 

6 точки  

В) Педагогическата дейност и/или издадените учебни помагала 

са недостатъчни (не отговарят на изискванията на Правилника)  

0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

1.7. Критични бележки: 

 

А) Липса на критични бележки 8 точки  

Б) Критични бележки, които имат технически характер 7 точки Х 

В) Критични бележки, които частично биха подобрили 

постигнатите резултати в малка част от изследванията 

5 точки  

Г) Критични бележки, които частично биха подобрили 

постигнатите резултати в по-голямата част от изследванията 

3 точки  

Д) Съществени критични бележки 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В, отг. Г или отг. 

Д. 

 

 

 

1.8. Заключение 

 

А) Оценката за дейността на кандидата е 

ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив от най-малко 50 

точки 

Х 

72 точки 

Б) Оценката за дейността на кандидата е 

ОТРИЦАТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив под 50 точки 

 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 
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Попълва се при желание на члена на журито 

Въз основа на анализа и оценката на представените документи за целите на конкурса за 

доцент по научна специалност 3.7. Администрация и управление (Организация и управление на 

производството по отрасли) от гл. ас д-р Силвия Христова приемам, че нейната цялостна 

работа напълно удовлетворява изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение 

и Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ХМТУ. 

Изпълнени са количествените и качествени наукометрични показатели, определени в 

ППЗРАСРБ за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.7. 

Администрация и управление. Персоналният сбор от точки на кандидата е 425 т. 

 

Посоченото в настоящото становище ми дава основание с пълна убеденост да дам 

положителна оценка на цялостната научна, научно-изследователска, приложна и 

преподавателска работа на кандидата, като си позволявам да препоръчам на уважаемите 

членове на Научното жури да предложат на Факултетния съвет при „Факултета за химично и 

системно инженерство“ да избере гл.ас. д-р Силвия Александрова Христова на академична 

длъжност „доцент“ по научна специалност 3.7. Администрация и управление (Организация и 

управление на производството по отрасли). 

 

 

 

 

Ноември, 

2021 Изготвил становището: 

 

дата Проф.д-р Ивалинка Петкова Пенчева подпис 

 


