
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.н. Ваня Куздова Банабакова 

Национален военен университет „Васил Левски", 
гр. Велико Търново 

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 
Професионално направление 3.7 Администрация и управление, 

Научна специалност „Организация и управление извън сферата на 
материалното производство" 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент" в СА „Д. А. 
Ценов", гр. Свищов, 
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 
професионално направление 3.7. Администрация и управление, 
научна специалност „Организация и управление извън сферата на 
материалното производство (публична администрация)", 
Катедра „Стратегическо планиране", 
Факултет „Мениджмънт и маркетинг" в СА „Д. А. Ценов", гр. Свищов 
Кандидат - гл. ас. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-Великова 

Основание за написване на становището. 
Решение на Факултет „Мениджмънт и маркетинг", Протокол № 1 от 
19.05.2020 г., Заповед № 306/21.05.2020 г. на Ректора на СА „Д. А. Ценов", 
Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в 
СА "Д. А. Ценов" и обява в Държавен вестник бр. 6 от 21 януари 2020 г. 

2020 г. 



1. Персонална характеристика на кандидата. 
Кандидатът гл. ас. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-Великова е 

завършила ОКС Бакалавър и ОКС Магистър по „Маркетинг" в СА „Д. А. 
Ценов", Свищов, съответно през 2002 г. и 2003 г. 

За периода 2003 - 2005 г. работи като младши специалист - икономист 
и в последствие като старши специалист - счетоводител в Община Полски 
Тръмбеш. От 2008 до 2016 г. заема академична длъжност асистент в СА „Д. 
А. Ценов", Свищов. От ноември 2016 г. до настоящия момент заема 
академична длъжност главен асистент в СА „Д. А. Ценов", Свищов. 
Паралелно, от 2013 г. упражнява и редица дейности в СА „Д. А. Ценов" като 
експерт планиране и управление на бюджета, координатор административно 
управление, координатор проекти, експерт система за кариерно развитие, 
експерт обучение и квалификация, обучител по курсове за управление на 
проекти, управление на международни научно-изследователски проекти, 
управление на екипи и решаване на конфликти, експерт теренни проучвания 
и други. 

През 2016 г. придобива ОНС Доктор по научна специалност 
„Планиране". Владее английски и руски език. 

Член е на Съюза на икономистите в България, Клон Свищов, Съюзът 
на учените в България от 2013 г., Националната асоциация по прогнозиране и 
планиране и на Дунавския център за обучение и развитие. Участвала е в 
редица проекти, от които пет научноизследователски проекта, реализирани 
след придобиването на ОНС Доктор. 

2. Обща (количествена и качествена) оценка на учебно-
преподавателската работа. 

Кандидатът е разработил лекционни курсове и съответно преподава по 
учебни дисциплини, включени в учебните планове за ОКС Бакалавър и ОКС 
Магистър по специалностите Управление на проекти и Публична 
администрация. Основните лекционни курсове, които кандидата е разработил 
са Стратегическа рамка за управление на проекти, Управление на процеси в 
публичната администрация, Мониторинг и контрол на проекти, 
Стратегическо планиране, Системи за управление и контрол в публичния 
сектор, Управление на риска в проект, Интегрирани процеси в проектното 
управление, Методическа и нормативна рамка за разработване на проекти, 
Организационно управление на проект и Управление на научно-
изследователски и образователни проекти. 

Кандидатът е представил учебник, разработен в съавторство на тема 
Организационно управление на проект, издаден през 2017 г. от АИ „Ценов"., 
гр. Свищов. Участието на гл. ас. д-р Евелина Парашкевова в написването на 
учебника е за разработването на VI, VII, VIII, IX, X глави. Предназначението 
на учебника е за студенти в дистанционна форма на обучение в предлаганите 
от Стопанската академия „Д. А. Ценов" магистърски програми. Той 
представлява интегрирана част от обучителния процес и се използва 
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едновременно с интернет-базираната система за дистанционно обучение на 
СА „Д. А. Ценов". 

За участие в конкурса, кандидатът е представил и самостоятелен 
учебник „Управление на риска в проект", който е издаден през 2020 г. от 
Издателство Профи Принт, гр. София. Учебникът по „Управление на риска в 
проект" е предназначен за студентите от специалност „Управление на 
проекти", обучаващи се в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър в СА „Д. А. 
Ценов", Свищов. Включените в него теми отразяват базовите концепции в 
областта на управлението на риска и тяхното приложение в проектното 
управление. Учебникът е подходящ и за хора от практиката. 

На тази основа, кандидатът отговаря на изискванията на чл. 116. (2), т. 
5., 5.3., от допълнителните изисквания, посочени в чл. 116 и чл. 124 от 
Правилника за развитието на академичния състав в СА „Д. А. Ценов". 

Кандидатът работи активно със студенти и докторанти, включително 
извършва съвместна работа със студенти и докторанти в 
научноизследователски и творчески проекти, като - Научноизследователски 
проект №5-2017 Системите за финансово управление и контрол в общините -
10 години след приемането на Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор", осъществяван в периода от 23.03.2017 г. до 01.12.2017 г.; 
Научноизследователски проект №21-2017 Изследване на административния 
капацитет на изпълнителната власт, осъществяван в периода от 04.05.2017 г. 
до 01.12.2017 г.; Научноизследователски проект №5-2018 Териториално 
райониране на Р България - проблеми и перспективи, осъществяван в 
периода от 12.03.2018 г. до 15.11.2018 г.; и Научноизследователски проект 
№2-2019 Методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор, 
осъществяван в периода от 04.04.2019 г. до 15.11.2019 г. 

Кандидатът отговаря на изискването за стаж по специалността (не по-
малко от 5 академични години) - над 11 години, както и на изискването за 
аудиторна заетост по години. 

Може да се направи извода, че кандидатът е покрил всички 
количествени и качествени критерии за учебно-преподавателска дейност, 
необходими за участие в обявения конкурс за заемане на академична 
длъжност „Доцент", съобразно изискванията на Правилника за развитието на 
академичния състав в СА „Д. А. Ценов". 

3. Обща (количествена и качествена) оценка на научните 
изследвания и изследователската дейност. 

За участие в конкурса са представени за рецензиране 22 публикации, 
които приемам за рецензиране - 1 монография; 2 научни доклади, 
публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация, от които 1 самостоятелен 
и 1 в съавторство; 17 статии и доклади, публикувани в нереферирани 
списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 
томове, от които 16 самостоятелни и 1 в съавторство; и 2 студии, 
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публикувани в иереферирани списания с научно рецензиране или 
публикувани в редактирани колективни томове, от които 1 самостоятелна и 1 
в съавторство. От представените научни трудове 3 са публикувани в 
чуждестранни издания на английски език. 

При изискване за 100 точки, съобразно минималните национални 
изисквания по чл. 26, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ в научна област 3. „Социални, 
стопански и правни науки", професионално направление 3.7 Администрация 
и управление, кандидатът има 225 точки общо за показатели от група Г. 

Посочените публикации не се припокриват с публикациите, които 
кандидата е представил при защита на дисертационния труд за придобиване 
на ОНС „Доктор". 

Публикациите за участие в конкурса се отличават с актуалност, 
оригиналност и умения за научно-изследователска работа. 

Видно е, че кандидатът е участвал в редица научни форуми в страната 
и чужбина. 

Представеният монографичен труд на тема „Интегрирано управление 
на риска в публични проекти" е разработен в обем от 178 страници и 
включва въведение, шест глави, заключение и списък с използвана 
литература. Актуалността и значимостта на монографичният труд се 
определят от съвременните условия и предизвикателства, които изискват 
иновативен подход и решения към управлението на риска в публичните 
проекти. Доказана е необходимостта от комбиниране на научните 
постановки, практически утвърдените методологии, стандарти, практики, 
нормативни и стратегически изисквания. Авторът на монографичния труд 
умело прилага системния подход в тази насока и като резултат извежда 
концептуален инструментариум за интегрирано интелигентно управление на 
риска в публичните проекти с цел подобряване на институционалната рамка 
на системите за управление и осигуряване на подходяща среда за постигане 
на проектните и организационните цели. 

Монографичният труд е резултат на дългогодишните научни и научно-
приложни търсения на автора. Трудът е с много висока научна, научно-
приложна и практико-приложна значимост и може да бъде изключително 
полезен за обучението в областта на управлението на риска в проект, 
управлението на риска и управлението на проекти. Той ще бъде полезен и за 
всички, които проявяват интерес към тези области. 

4.Характеризиране на научните приноси. 
Научните трудове на кандидата - монографичния труд и научните 

статии, доклади и студии, се отличават с редица научни и научно-приложни 
приноси, които се очертават в научно-изследователските области управление 
на риска в публични проекти и планиране. Налице са и научно-приложни 
приноси с учебно-методичен характер. Приемам научните и научно-
приложни приноси, представени от кандидата. 
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И в двете научно-изследователски области се открояват ярки научни 
приноси. 

В област управление на риска в публични проекти се налагат 
следните научни приноси: 

• Предложена е конструкция на процеса целеполагане в организация от 
публичния сектор, която разкрива логическите връзки между 
предложените йерархични нива на декомпозиране на процеса и е 
изведена принципна схема на процеса по управление на риска, 
съобразно виждането за три линии на защита. 

• Предложена е концептуална рамка за интеграция на управлението на 
проектния риск в организация от публичния сектор, базирана на 
нормативните и стратегическите изисквания, съществуващите системи, 
методологии и стандарти за управление. 

• Очертана е рамка на риск, свързан с интелигентността, която е 
отправна точка за дефиниране на описателните характеристики на 
възможните състояния на администрацията по нейните ключови 
елементи и е дефинирана матрица на организационна зрялост за 
управление на риска в проект, чрез приложение на интелигентен 
подход за управление на риска. 
В област планиране се открояват следните научни приноси: 

• Изведен е научен подход за привличане на заинтересованите страни в 
процеса по стратегическо планиране на регионалното развитие, като 
база за преодоляване на наличните дефицити от липсата на участие. 

• Дефинирани са спецификите при изграждането на система за 
управление на човешките ресурси в организацията и са изведени 
ползите от внедряването на подобна система. 
Научните трудове на кандидатът се отличават и с редица научно-

приложни приноси и в двете научно-изследователски области: 
В област управление на риска в публични проекти, научно-

приложните приноси са, както следва: 
• Извършен е критичен анализ на възможностите и ограниченията на 

нормативните изисквания за планиране, като основа за управлението на 
риска в публичния сектор и са откроени основните слабости на 
практиката по целеполагане в публичния сектор. 

• Изследвана е практиката по управление на риска в проекти на 
администрациите в страната и в частност на общинската 
администрация и са направени обобщаващи изводи с практико-
приложен характер. 

• Анализирана е прилаганата стандартизация при управлението на риска, 
утвърдените методологии, възможностите за гъвкаво управление и 
приложението му към управлението на риска и на тази основа са 
изведени основните насоки и методически предложения за гъвкаво 
управление на проекти в публичния сектор. 
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• Изследвани са мястото и ролята на управлението на риска в 
съществуващите системи и стандарти за управление на 
организационните процеси и е представена процедурата за управление 
на риска в организациите от публичния сектор. 

• Предложена е организационна рамка за управление на риска като 
елемент на финансовото управление и контрол и като част от 
стратегическата рамка за управление на риска. Потвърдена е 
хипотезата, че наличието на органи за управление на организационния 
риск въздейства върху нивото на риска, в посока неговото снижаване, 
което от своя страна налага необходимостта от регламентация на 
целеполагането в публичния сектор. 
В област планиране се очертават следните научно-приложни приноси: 

• Очертани са проблемите при разработването на иновационна стратегия 
за интелигентна специализация на страната и са дефинирани насоки за 
интегриране на приоритетите за интелигентна специализация в 
националните и регионални планови документи. 

• Изведени са препоръки за подобряване на прилагането на подхода 
ЛИДЕР като инструмент за провеждане на публични политики, като са 
отчетени неговите специфики и приложение по време на програмния 
период 2007-2013 г. 

• Обособени са две групи работни процеси в администрацията на 
изпълнителната власт - работни процеси, ориентирани към 
потребителите на публични услуги и работни процеси, ориентирани 
към вътрешната организация на административната дейност като са 
дефинирани техните характеристики и специфики. 

• Направен е проблемно-ориентиран анализ и на негова основа е 
изведена необходимостта от подобряване на стратегическата рамка за 
пространствено планиране, чрез внедряване на механизми, които да 
осигурят ефективно прилагане на разработените модели за 
териториално развитие, системност на интервенциите, в изпълнение на 
плановите документи, и интегрираност на политиките на всички 
йерархични нива. 

• Доказана е необходимостта от създаване на механизъм и 
инструментариум за интегриране на стратегическите планови 
документи за регионално развитие, чрез който да се осигури в 
плановата практика възможност за ресурсно и времево обвързване на 
политики, концепции, стратегии, планове, програми и други документи 
и на техните цели и приоритети. 

• Анализирани са основните проблеми при планирането, произтичащи от 
ограниченото участие на заинтересовани лица в процеса на 
реализиране на публичните политики за регионално развитие. 
Научно-приложните приноси с учебно-методически характер са 

свързани с по-доброто усвояване на учебния материал от обучаемите по 
отношение на управлението на риска, управлението на риска в проекти и 
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функционалния анализ за осигуряване на качеството в управлението на 
администрациите. 

В научноизследователската дейност на кандидата има последовател-
ност, логичност и приемственост. Кандидатът показва способности и умения 
за систематизиране и критично осмисляне на теории и методически подходи 
в изследваните научни области, ясно дефиниране на проблемите и 
формулиране на насоки за тяхното решаване. 

На тази основа може да се заключи, че гл. ас. д-р Евелина Божидарова 
Парашкевова-Великова е преподавател и научен работник с активна 
изследователска и приложна дейност. 

Личният принос на д-р Парашкевова се изразява главно в задълбочено 
изследване, творческо осмисляне и доразвиване на теорията и методологията 
на подходите и методите за управление на риска в проекти и планирането на 
регионалното развитие. 

Научните и научно-приложните приноси в трудовете на кандидата 
могат да се отнесат към следните групи: 

• доказване с нови средства на съществени нови страни на вече 
съществуващи научни проблеми, теории и методически подходи; 

• създаване на нови методи; 
• приноси за внедряване - методики и алгоритми. 
Така формулираните постижения приемам като значими за науката и 

практиката. Приносите са изцяло дело на кандидата и са резултат на 
последователна и целенасочена дейност. 

5.Академична известност. 
Представената справка за цитирания на научни публикации на 

кандидата за заемане на академична длъжност „Доцент" показва цитати в 
научни трудове на български автори, както следва: цитирания в монографии 
и колективни томове с научно рецензиране - 6 цитата и цитирания в 
нереферирани списания с научно рецензиране - 4 цитата. Общият брой точки 
по Група Д е 80, при минимален брой 50 точки, съобразно минималните 
национални изисквания за заемане на академична длъжност Доцент. 

6.Допуснати слабости, критични бележки и препоръки. 
Представените научни трудове на кандидата не ми дават основания за 

критични бележки, а провокират препоръки и пожелания за бъдещата й 
научноизследователска и преподавателска дейност в следните насоки: да 
продължи научните си търсения в изключително актуалната тема за 
управление на риска в проекти; и да увеличи публикационната си дейност в 
чуждестранни научни издания, което ще допринесе постигнатите от нея 
научни и научноприложни резултати да получат по-широка международна 
известност и признание. 
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7,Обобщена оценка. 
В заключение, представените материали по конкурса за заемане на 

академична длъжност „Доцент" на единствения кандидат гл. ас. д-р Евелина 
Божидарова Парашкевова-Великова показва, че тя е изграден и утвърден 
преподавател и изследовател, който тясно свързва научноизследователската, 
научноприложната и преподавателската дейност и е покрила в количествено 
и качествено отношение нормативните изисквания на Закона за развитие на 
академичния състав на Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 
неговото прилагане и съответно минималните национални изисквания за 
заемане на академична длъжност Доцент в професионално направление 3.7 
Администрация и управление и Правилника за прилагане на закона за 
развитието на академичния състав в СА "Д. А. Ценов". 

Давам положителна оценка на научноизследователската и 
преподавателска дейност на кандидата и предлагам на уважаемите членове 
на научното жури гл. ас. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-Великова да 
заеме академичната длъжност "Доцент" в област на висшето образование 3. 
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 
Администрация и управление и научна специалност „Организация и 
управление извън сферата на материалното производство (публична 
администрация)" за нуждите на Катедра „Стратегическо планиране", 
Факултет „Мениджмънт и маркетинг" в СА „Д. А. Ценов", гр. Свищов. 

Член на научното жури: 

07.07.2020 г. 
гр. Велико Търново 
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