Частно висше училище „Колеж по туризъм – Благоевград”
СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Елена Илиева Драгозова
Лесотехнически университет – София,
факултет „Стопанско управление“, катедра „Управление на ресурсите и
природоползването“
Като член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР,
обявен от „ Колеж по туризъм - Благоевград” в ДВ. бр, бр. 31/10.04.2018 г. и в сайта на
Частно висше училище Колеж по туризъм Благоевград,
Представя становище върху материали, представени за участие в конкурс
за заемане на академичната длъжност “ Професор”
по професионално направление 3.7. „Администрация и управление“,
научна специалност „Икономика и управление (Конкурентоспособност)“
от Райна Бойкова Димитрова
Основание за становището: Изготвена е в изпълнение решение на научното жури.
Протокол №1 назначено със Заповед № 278/25.04.2018 г. на Ректора на Частно висше
училище Колеж по туризъм Благоевград.
Кратки биографични данни
Кандидатът за академичната длъжност „Професор“ Райна Димитрова завършва
висшето си образование през 1986 г.във ВИИ «Карл Маркс», София в ОКС Магистър по
„Управление и икономика на аграрно-промишленото производство». През 2017 г. след множество
обучения и придобиване на допълнителни квалификации, придобива ОНС Доктор по шифър
05.02.18 „Икономика и управление (по отрасли)” след задочна докторантура в ЛТУ. Райна
Димитрова е уважаван преподавател и последователно е заемала длъжностите: старши ассистент
от 1988 г. ПИМЕ- Благоевград, главен ассистент от 1999г. в катедра “Мениджмънт и
маркетинг” при ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград, 2015 г., доцент в катедра „Мениджмънт и
маркетинг” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, от октомври 2017 г. и доцент в катедра „Бизнес
администрация” на Колеж по туризъм, Благоевград. През 2017 г. поема ръководството на
катедра „Бизнес администрация” на Колеж по туризъм, Благоевград.
Обобщение: Квалификацията и образователно и научна степен на кандидатът отговарят на
научната област на конкурса, както и последователно заеманите длъжности са основание за
израстване в академична длъжност „Проофесор“.
ОТНОСНО: Научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност
и продукция, представена от участниците в конкурса
I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата
Общо описание на представените материали
Кандидатът Райна Бойкова Димитрова участва в конкурса с общ брой от 23 публикации:
 Монографии - 6 броя;
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 Студии - 2 броя;
 Статии – 9 броя;
 Учебници - 4 броя;
 Други публикации - 2 броя.
Кандидатът по конкурса представя шест броя монографии с обобщен обем над 450
страници, като четири от представените монографични изследвания са чуждестранни
издания представени на чужд език. Представени са и две студийни публикации
самостоятелно разработени от кандидата с общ обем над 130 страници. Кандидатът е автор
и съавтор общо в 4 учебника, като два от тях са самостоятелни. Представени са 11 доклада
и статии представени и публикувани в български и чуждестранни издания. Има официални
данни за над 40 цитирания на разработки на Райна Димитрова в трудове на български и
чужди автори.
Направленията на представените научни разработки са свързани основно с проучване
на конкурентоспособността в аспекта на:
 Теоретико-методически и практико-приложни аспекти
конкурентните стратегии и конкурентния анализ

на конкурентоспособността,

 Теоретични и практически въпроси на икономиката, организацията на дейността и
управлението на предприятието.
 Анализ и оценка на конкурентоспособността на туризма и на туристическите
предприятия. Състояние, развитие и конкурентоспособност на туризма. Конкурентен
анализ на туристическия пазар
 Характеристики и особености на здравеопазването и на пазара на здравни услуги.
Разходи за здравеопазване и качество на здравните услуги в България.
 Характеристики и тенденции на пазара на труда в сектора на информационните
технологии в България. Основни проблеми на управлението на човешките ресурси в
отрасъла.
 Население, работна сила, потенциал за трудов ресурс в определени териториални
граници, вкл. и в селските райони
Обобщение: Кандидатът показва умения за задълбочено изследване, има добра
публикационна дейност както в България, така и в чужбина. Тези изследвания са
представени в издържан академичен стил в различните публикации и съдържат научни,
научно приложни и приложни приноси. Представените публикации съответстват на
научното направление и специалност на конкурса. Цитирането на резултати от научната
работа на Райна Димитрова от български и чужди автори е доказателство, че кандидатът е
разпознаваем и уважаван в научната област, в която работи. Кандидатът е участвал в седем
научно-изследователски проекта и в два международни, научно-образователни проекта.
Кандидатът провежда лекционни курсове със студенти ОКС „Професионален
бакалавър” по дисциплините: Въведение в бизнесадминистрацията, Маркетинг и реклама,
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Банков маркетинг, прилагайки интерактивни методи на преподаване, използвайки
електронни средства за обучение, вкл. статистически програми и електронни бази данни.
Административната дейност на Райна Димитрова обхваща: разработване на нови и
актуализиране на действащи учебни планове, участие в разработването на доклади за за
институционална акредитация и за следакредитационен контрол на ЧВУ Колеж по туризъм,
Благоевград.
Обобщение: Кандидатът показва умения за задълбочено изследване на сектор туризъм, по
проблемите на конкурентостта на туристическите предприятия, управление на човешките
ресурси в тях. Тези изследвания са представени в издържан академичен стил в различните
публикации, които са представени в полза на практическите управленски решения на
управление на туристическите предприятия. Кандидатът притежава административноуправленски опит за подготовка на учебна документация и извежда лекционни курсове на
високо ниво, прилагайки различни съвременни методи на преподаване.
II. Оценка на научните, научно-приложните и приложни резултати и приноси на
представената за участие в конкурса творческа продукция. Считам, че могат да бъдат
разделен като:
Научни
Адаптиран и допълнен е подход и е разработена методическа рамка за анализ и
оценка на конкурентоспособността, на конкурентния потенциал и на външните фактори за
конкурентоспособност на туризма и на туристическите предприятия. Методическата рамка
включва система от показатели, формираща измерителния апарат на изследването и
методи за определяне на стойностите на отделните показатели и индикатори. Разработен е
алгоритъм на процеса на анализиране и оценяване на конкурентоспособността на
туристическите предприятия. (1.1.; 1.2.; 2.2.; 3.2.)
Научно-приложни
Установени са тенденциите в развитието на туризма, изведени са сравнителни
предимства и недостатъци, посочени са някои възможности, актуални проблеми и бъдещи
предизвикателства на ефективното развитие на сектора и неговата конкурентоспособност
на национално и регионално равнище. (1.1.; 1.2.; 2.1.)
Изведени са тенденции, свързани с процесите на пазара на труда в сектора на
информационните технологии в България. Изследвани са основни аспекти на управлението
на човешките ресурси в отрасъла. (1.5.; 4.1.; 4.3.; 4.8.; 4.9.; 5.2.)
Направен е анализ и оценка на числеността, структурата и динамиката на
населението като първостепенен фактор, определящ потенциала за трудов ресурс в
селските райони на България.
Изследвани са стойността и нарастването на разходите за здравеопазване и
качеството на здравните услуги в България. Направен е сравнителен анализ на равнището и
динамиката на качеството на здравните услуги в България, спрямо обхванатите в
измерването на Индекса на европейския здравен потребител държави. Оценено е
равнището на качеството на здравните услуги в страната. (4.6.; 4.7.)
Приложни
Разработени са компетентностни профили на заетите в сектора на информационните
и комуникационни технологии и компетентностни модели за управление на човешките
ресурси в отрасъла. (1.5.; 4.1.; 4.3.)
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III. Критични бележки и препоръки

Нямам критични бележки по представените материали. Мога да дам само препоръки
за разширяване на публикационната дейност с висока научна стойност по проблемите на
конкурентоспособността, както на отделните организации, така и на отделни сектори.
IV. Заключение
В обявения конкурс доц.д-р Райна Димитрова е единствен кандидат, има придобита
ОНС “доктор” и е заема академичната длъжност “доцент” в Частно висше училище Колеж
по туризъм-Благоевград. Автор и съавтор е в учебници и учебни помагала по преподавани
дисциплини в колежа. Представените публикации в преобладаващата част са конкретно
свързани с научната специалност на конкурса и съдържат научни, научно-приложни и
приложни приноси в конкурентоспособността на предприятия от туристическия сектор и от
сектора на информационните технологии. Доц.д-р Райна Димитрова е извела до успешна
защита двама редовни докторанта, има публикувани учебници и богат административноуправленски опит.
Обобощение: В съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на
академичния състав на Частно висше училище Колеж по туризъм - Благоевград за заемане
на академичната длъжност “професор” по професионално направление 3.7.
„Администрация и управление“,научна специалност „Икономика и управление
(Конкурентоспособност)“ давам положителна оценка за научната, научно-приложната
и професионално-академичната дейност и продукция, представена в конкурса от
Райна Димитрова.

Във връзка с гореизложеното предлагам кандидатът доц.д-р Райна Димитрова да
бъде избрана за заемане на академичната длъжност “Професор”, по професионално
направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Икономика и
управление (Конкурентоспособност)“ за нуждите на Частно висше училище Колеж по
туризъм – Благоевград.

Гр. София, 22.06.2018 г.

Изготвил становището:……………………
Доц.д-р Елена Драгозова
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