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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.ик.н. Пенчо Стоянов Пенчев - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", 
катедра „Стопанско управление" 

Относно: участието на гл. асист. д-р Евелина Божидарова 
Парашкевова-Великова в обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент" по 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)", обн. в ДВ бр. 6/21.01.2020 г. за нуждите на катедра 
„Стратегическо планиране" при Стопанска академия „Димитър А. Ценов"-
Свищов 

I. Представяне на кандидата 
В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" 

по 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)", обн. в ДВ бр. 6/21.01.2020 г. за 
нуждите на Катедра „Стратегическо планиране" при Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов" участва един кандидат - гл. ас. д-р Евелина 
Божидарова Парашкевова-Великова. 

Във връзка с конкурса не са допуснати нарушения, тъй като: 
1. Спазени са -
а) изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Р 

България; 
б) Правилника за неговото приложение; 
в) Правилника за развитието на академичния състав в СА „Д. А. 

Ценов" - Свищов. 
2. Приложени са необходимите документи и публикации, доказващи 

наличието на съответствие с нормативните изисквания за заемане на 
академичната длъжност „доцент". 

II. Основание за написване на становището 
Основание за разработване на становището е: 
а) заповед № 306 от 21.05.2020 г. на Ректора на Стопанска академия 

„Димитър А. Ценов" - Свищов за определяне на научно жури за конкурс за 
заемане на академична длъжност „доцент" в научна област 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); 

б) решение на Факултетен съвет при факултет „Мениджмънт и 
маркетинг" (Протокол №1/19.05.2020 г.); 

в) решение на първото заседание на научното жури (вж. Протокол 
№1 от 1 юни 2020 г.). 

Процедурата е в съответствие с нормативната база - Закон за 
развитие на академичния състав в Р България, Правилник за прилагане на 
закона, Правилник за развитието на академичния състав в СА „Д. А. 
Ценов" - Свищов. 

Становището е изготвено съгласно примерната структура на 
становище, подготвено от член на научно жури за заемане на академична 
длъжност „доцент" по обявени конкурси от СА „Д. А. Ценов" - Свищов. 

III. Персонална характеристика на кандидата 
Гл. асист. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-Великова 

притежава ОКС „бакалавър" по специалност „Маркетинг" в СА „Д. А. 
Ценов" от 2002 г. и ОКС „магистър" по същата специалност от 2003 г. 

През 2016 г. кандидатката придобива ОНС „доктор" в област на 
висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, в докторска 
програма „Планиране" през 2016 г. (Диплома №2016012/10.09.2016 г.). 

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов" - Свищов с 
преподавателска дейност се занимава от 2008 г. като последователно заема 
академичните длъжности „асистент" и „главен асистент" от 2016 г. 

Освен с преподавателска и научноизследователска дейност 
кандидатката е заемала и административни позиции. Например през 
периода 2013-2016 г. е била координатор проекти към Института за научни 
изследвания. Това означава, че тя добре съчетава своите теоретични 
знания с решаването практически проблеми. 

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

От представените материали за конкурса по този елемент на 
становището изцяло може да се даде висока оценка. Основание за това ми 
дават: 

А. Има самостоятелно разработен учебник „Управление на риска в 
проект". 



Б. Кандидатката има дълъг преподавателски опит - над 11 години, 
като учебната й натовареност е над определения норматив в СА 
„Д.А.Ценов" 

В. Преподаваните дисциплини са непосредствено свързани с 
Публичната администрация, като има обвръзка между теория и практика. 

Г. Участва в разработването на учебни програми и учебни пособия 
по редица дисциплини: „Интегрирани процеси в проектното управление", 
„Управление на риска в проект" „Стратегическо планиране", 
„Методическа и нормативна рамка за разработване на проекти" и др. 

Д. Съавтор е на учебно-методически материали по „Организационно 
управление на проект" и „Управление на бизнес процеси в публичната 
администрация", които, според мен, са разработени на високо равнище. 

Е. Секретар е на магистърски програми „Образователен 
мениджмънт" и „Регионалистика" към катедра „Стратегическо планиране", 
СА „Д. А. Ценов". 

Ж. Реализирани преподавателски мобилности по програма Еразъм. 
3. Лектор е на редица обучения, организирани по проекти, което 

показва наличие на експертиза и практическа насоченост на преподаването 
и т.н. 

От представените материали по конкурса може да се обобщи, че 
учебно-преподавателската работа на гл. асист. д-р Евелина Божидарова 
Парашкевова-Великова отговаря на всички изисквания на 
Правилника за развитието на академичния състав в СА „Д. А. Ценов" -
Свищов за заемане на академична длъжност „доцент". 

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

От приложените по конкурса материали се вижда, че тя има много 
добра и отговаряща на конкурса научноизследователска дейност. За този 
извод ми дават основание: 

А. Представените публикации, от които -
а) самостоятелна монография (176 с.); 

б) статии и доклади - 19 бр., от които 2 са публикувани в научни 
издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 
научна информация; 

в) студии - 2 бр., от които една в съавторство; 
г) учебник (207 с.); 
д) учебно-методически пособия - 2 бр. 
Пет от представените материали са публикувани в чужбина, а пет са 

в съавторство (3 научни публикации и 2 учебно-методически пособия). 
Б. Всички публикации са ISBN и ISSN и са налични. 



В. Участие в пет научноизследователски проекти. 
Г. От количествена гледна точка представените научни публикации 

на гл. асист. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-Великова надвишават 
минималните изисквания за академична длъжност „доцент". 

По отношение на качеството на научноизследователката дейност ще 
посоча, че на представените материали може да се даде висока оценка. Те 
представят кандидатката като човек, който съчетава своята теоретична 
подготовка, информираност с непрекъснато търсене на новости в своята 
научноизследователска работа. Изследва актуални и значими проблеми. В 
публикациите й може да се изведат много нейни авторови тези. Освен това 
работите й се отличават и с много добър стил на изложение. 

VI. Характеризиране на научните приноси 
От представените за участие в конкурса публикации на гл. асист. д-р 

Евелина Божидарова Парашкевова-Великова научните приноси са 
коректно представени в Справката за научните и научно-приложни 
приноси и те могат да бъдат обособени в три групи: 

а) приноси с научен характер; 
б) приноси с научно-приложен характер; 
в̂  научно-приложни приноси с учебно-методичен характер. 
Смятам, че те са лично дело на кандидатката. 

VII. Академична известност 
Гл. асист. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-Великова е позната 

в академичните среди и в това отношение покрива изискванията за заемане 
на академичната длъжност „доцент". Основание за този извод ми дават: 

A. Справката за цитиранията - 10 бр. цитирания. 
Б. Участията в научни форуми в страната. 
B. Включването й в различни научни екипи. 
Г. Участието по Програма Еразъм и т.н. 

VIII. Допуснати слабости, критични бележки, препоръки 
Макар, че в задължителните минимални национални изисквания не 

се изисква за заемане на академична длъжност „доцент" да са публикувани 
учебници, учебни пособия и други, според мен, кандидатите за академични 
длъжности трябва да имат такива, тъй като те са именно в основата на 
тяхната преподавателска дейност. Ето защо препоръчвам на гл. асист. д-р 
Евелина Божидарова Парашкевова-Великова да увеличи писането на 
учебници и учебни пособия. 



IX. Обобщена оценка 
Гл. асист. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-Великова 

надвишава минималните изисквания за заемане на академичната длъжност 
„доцент", съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република 
България, Правилника за неговото приложение и Правилника за 
развитието на академичния състав в СА „Д. А. Ценов" - Свищов. Освен в 
количествено отношение, кандидатът покрива и качествените 
характеристики за заемане на тази длъжност. 

Всичко това ми дава основание да препоръчам на Научното жури да 
предложи на членовете на Факултетния съвет при факултет „Мениджмънт 
и маркетинг" да избере гл. асист. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-
Великова за заемане на академичната длъжност „доцент" по 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)" към катедра „Стратегическо 
планиране" при Стопанска академия „Димитър А. Ценов"- Свищов. 

10 юли 2020 г. 
В. Търново 

Подпис: .< 
(Проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев) 


