
ЧВУ Колеж по туризъм - Благоевград 

 

     СТАНОВИЩЕ 

 

от  проф. д-р Мария Младенова Кичева 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ПРОФЕСОР, обявен от „ Колеж по туризъм - Благоевград” в ДВ. 

бр31/10.04.2018 г. от Частно Висше Училище „Колеж по туризъм - 

Благоевград“ по професионално направление 3.7 Администрация и 

управление;  Научна специалност „Икономика и управление” 

(Конкурентоспособност)” 

  

Относно:  научната, научно-приложната и професионално -

академичната дейност и продукция, представена от единствения 

участник в конкурса  доц. д-р Райна Бойкова Димитрова   

От надлежно приложените документи има всички основания да се 

заключи, че процедурата по обявяването и провеждането на конкурса е 

осъществена в съответствие със ЗРАСРБ разработения от Министерството 

на образованието и науката Правилник за неговото приложение, както и с 

Правилника за развитие на АС при Колеж по туризъм - Благоевград 

 

  Обща оценка на кандидата 

 
Своя богат практически и научно изследователски опит доц. 

д-р Райна Димитрова придобива в процеса на трудовата си реализация, 

преминавайки последователно през различните нива на 

професионално изграждане 

 



 Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата                       

 Представеният от доц. д-р Райна Димитрова комплект материали и 

списък с научна продукция за периода 2015 – 2018 година включва общо 23 

броя публикации самостоятелни и в съавторство, както в България, така и в 

чужбина, възлизащи на 1468 страници:  2 монографии издадени в България 

и 4 колективни монографии – в чужбина; 2 студии; 2 учебника 2 от които 

самостоятелни и 2 в съавторство и учебни помагала в съавторство, с 

приложени разделителни протоколи; 7 самостоятелни статии публикувани в 

България, от които 3 самостоятелни и 4 в съавторство; 2 статии 

публикувани в чужбина; доклади  изнесени на престижни форуми в 

България  - 1 и в чужбина – 1.  Представена е и информация за участие на 

доц. д-р Райна Димитрова в 10 научно-изследователски проекти, като член 

на научния колектив в 7 университетски  проекта, 1 национален  и в 2 

международни проекта по Европейски програми.  Представена е и справка 

за рецензирани  от доц.  д-р Райна Димитрова 11 статии в чуждестранни 

издания. Доц.д-р Димитрова има  участия в две поредни години като член 

на редакционна колегия на студентска и докторанстка научна сесия.  Член е 

на 3  редакционни научни колегии в България и на 2 в чужбина. Член е на 2 

международни и на 2 национални научни организации/асоциации. 

Участието на доц.д-р  Райна Димитрова н научни експертни съвети, 

комисии и др. В областта на науката, висшето образование в страната са 2.  

Заслужават внимание и цитиранията на доц.д-р Димитрова, които 

възлизат на 41.   

 Въз основа на наукометричните критерии приложени от кандидатката 

и подкрепени с доказателства се установява, че доц. д-р Райна Димитрова е 

научен ръководител на 57 дипломанти, спечелвайки ги като последователи 

и съмишленици. Тя е била  научен ръководител на двама успешно защитили 

докторанти, а понастоящем е ръководител на 1 докторант.  



Публикационните изяви на доц. д-р Райна Димитрова (учебници, 

монографии и научни статии – самостоятелни и в съавторство), участието 

в научноизследователски проекти, научните разработки - внедрени в 

практиката, лекционнитe курсове, редакционната и др. дейност я 

определят като един специалист с богати научни интереси и подчертано 

висока икономическа култура. 

   

Педагогическа дейност  

 Много активна е работата на доц.  д-р Райна Димитрова като 

преподавател. За 30 годишния си педагогически стаж разработва и 

извежда редица лекционни курсове. Доц. д-р Райна Димитрова се ползва с 

уважението на студентите и колегите си от университета. Разработените от 

нея курсове, учебници и учебно-методични помагала се отличават с много 

добър научен стил, зад който прозира висок професионализъм, ерудиция и 

новаторство. Притежава много добра комуникативност и умение за работа в 

екип. Провежда лекционни курсове със студенти от ОКС”Професионален 

бакалавър” Като преподавател се отличава със системна и задълбочена 

работа, в учебния процес прилага иновативни методи на преподаване и се 

развива като сериозен и отговорен преподавател.  

 Задълбоченият подход на доц. д-р Райна Димитрова й позволява да 

засегне в своите публикации значими проблеми на науката и практиката. 

Изводите, които прави в тях обогатяват и доразвиват съществуващото 

теоретично познание, от една страна, а от друга имат подчертан приложен 

характер.  

Изграждайки академичната си кариера се утвърждава като 

авторитетен преподавател. 

 

 



 

Оценка на научните и практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

  
Научните и професионалните интереси на доц. д-р Райна Димитрова са 

построени върху строго издържана схема,  даваща възможност за: 

• установяването на една развиваща се теоретична приемственост ; 

• завидна логическа последователност при интерпретирането на 

научно  изследователските  постановки; 

• адекватни на реалностите приложни начинания. 

Научните приноси на кандидата може да се оформят в следните 

направления: първо, приноси от теоретико-методологичен характер и 

второ, приноси от практико-приложен характер. 

 
• теоретичните  постановки, допълват съществена част от 

неизследвана област в сферата на конкурентоспособността и 

управлението на човешките ресурси в контекста на туризма и 

туристическите предприятия 

•  практико - приложните констатации  могат да се препоръчат 

като регулаторен механизъм на реалната практика при 

управлението на конкурентоспособността на предприятията в 

стопанския сектор и по-конкретно в туризма и при процесите на 

пазара на труда 

• емпиричният характер на изследванията относно 

конкурентоспособността, конкурентния потенциал и вътрешните 

фактори за конкурентоспособност на предприятията от различни 

сектори на икономиката са  подходящи за вземане на 

институционални решения, насочени към регулиране на дейността 

в тези направления; 



 

II. Критични бележки  и препоръки 

 

 Безспорен е фактът, че доц. д-р Райна Димитрова е изследовател с 

разнообрази интереси, илюстрирани успешно и от предложените за 

рецензиране трудове. 

Като препоръки мога да предложа на кандидата: 

-  да засили научната дейност и известност като публикува в 

национални и международни реферирани издания; 

- бъдещата изследователска дейност би могла да се изрази в 

разработването на повече самостоятелни трудове и студии по 

проблемите по които работи; 

 Смятам, че идеите й са подходящи да се развият в бъдеще в 

публикации, които биха представлявали интерес за широк кръг от 

читатели. 

 

III. Заключение 

 

В заключение трябва да отбележа, че кандидатът за придобиване на 

академичната длъжност „професор” напълно отговаря на всички 

изисквания на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Правилника на Министерството на образованието и науката за 

неговото приложение и Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в ЧВУ Колеж по 

туризъм – Благоевград 

 
Научните постижения, преподавателската дейност и 

организационните умения на доц. д-р Райна Бойкова Димитрова ми дават 

основание да дам положителна оценка и убедено да препоръчам на 

членовете на уважаваното Научно жури да гласуват положително и да й 



предложат на  Академичния съвет да избере доц.д-р Райна Димитрова за 

„Професор” по научната област „Социални, стопански и правни науки”, 

професионално направление 3.7 Администрация и управление;  Научна 

специалност „Икономика и управление” (Конкурентоспособност)”,   

 

 

17.06.2018 

1777       Член на Научното журито: 

(проф. д-р Мария Кичева) 
 


