СТАНОВИЩЕ
ОТ ПРОФ. Д.ИК.Н. КИРИЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
(НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ: “ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”,
„ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО” И
„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ”)

ПО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ”
В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ,
ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ,
НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ“, ОБЯВЕН В ДВ 50/15.06.2021 г.
С КАНДИДАТ ГЛ. АС. Д-Р НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА
ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕТО: ЗАПОВЕД № 3-01-387/28.09.2021Г. НА РЕКТОРА
НА ТУ- ГАБРОВО.

1. Обща характеристика на научноизследователската и научно-приложната
дейност на кандидата
Гл. ас. д-р Нели Иванова Николова е единствен кандидат по този конкурс. В него
кандидатът участва с 32 научни труда: 1 монография, 1 студия, 6 статии и 19 доклади
(сред тях и такива, индексирани в SCOPUS) и 3 учебника и 2 учебни пособия. От тях 29 са
публикувани в България, а 3 в чужбина. 29 от научните трудове са на български, а 3 на
английски език. Монографията, студията, статиите, докладите, два от учебниците и
учебните пособия са самостоятелни. Учебникът по „Стратегическо управление“ е в
съавторство. Кандидатът е автор на 2 издадени учебника за дуалното обучение на
ученици. Кандидатът е автор на монография на тема: „Предприемачество и устойчиво
организационно развитие – управленски теоретико-приложни аспекти“. Статиите са
основно в областите на предприемачеството, управление на човешкия капитал,
преструктуриране и устойчивото развитие. Трудовете определено имат характер на такива
от професионално направление 3.7. Администрация и управление и научната специалност
„Управление и развитие на организацията и човешките ресурси “. Трудовете, посочени по
конкурса, не повтарят тези за придобиване на ОНС „доктор“ и заемане на академичната
длъжност „главен асистент“.
Кандидатът е изпълнявал и изпълнява научни и образователни проекти, на два от
които е ръководител.
Кандидатът е защитил ОНС „доктор“, по научната специалност „Икономика и
управление (индустрия)”, с тема на дисертационния труд „Управление на интелектуалния
капитал за оптимизиране дейността на МСП“.
Посредством трудовете си и дейността си на университетски преподавател от
01.06.1999 г., д-р Нели Николова е разпознаваем учен в българското и чуждестранното
научно пространство. За това белег са цитиранията на трудовете. В трудовете се открояват
научни, научно-приложни и приложни приноси от областта на конкурса.
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В над 20 годишната си дейност на университетски преподавател, д-р Нели
Николова убедително се развива като преподавател и учен в професионалното
направление 3.7 „Администрация и управление”.
С посочените трудове кандидатът значително преизпълнява минималните
национални наукометрични изисквания на чл. 2б от ЗРАСРБ и релевантните изисквания
на ТУ-Габрово.
2. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата
Кандидатът за академичната длъжност доцент е назначен на академичната
длъжност асистент в Технически университет - Габрово, Стопански факултет, катедра
„Управление и маркетинг” на 01 юни 1999 г. В следващите повече от 20 години
кандиидатът е заемал научните звания/академичните длъжности старши асистент и главен
асистент в същия университет и същия факултет.
През цялостното си развитие като преподавател д-р Николова е провеждала
занятия (лекции и упражнения) по редица учебни дисциплини като: „Основи на
управлението“, “Управление на човешките ресурси“, „Основи в управлението на
проекти”, „Управление на проекти”, „Предприемачество и предприемаческо поведение“,
„Стратегическо управление”, „Стратегии за развитие на човешките ресурси”, „Фирмена
култура”, „Застраховане и осигуряване”, „Риск и застраховане”, „Инвестиционен риск и
застраховане”, „Финансови пазари и посредници” и др. За провежданите от кандидата
лекции и упражнения, д-р Николова разработва съответните учебни материали. По този
начин кандидатът способства за създаване на нови курсове и развитие на вече
съществуващи такива. В тази връзка са издадените в съавторство учебници и учебни
пособия.
Освен аудиторната заетост, кандидатът е потвърдил многократно през годините
своята професионална компетентност при ръководство на курсови и дипломни работи на
студенти и разработване на рецензии за тях. Значителна е учебната заетост на кандидата:
за последните пет години, са проведени над 4700 часа.
Цялата преподавателска активност на кандидата е съсредоточена в бакалавърски и
магистърски специалности от професионалното направление 3.7 „Администрация и
управление“. Тя отговаря напълно на спецификата на специалностите на Технически
университет - Габрово.
Така представената педагогическа подготовка и дейност на кандидата еднозначно
характеризират гл. ас. д-р Нели Николова като напълно подходящ за заемане на
академичната длъжност по този конкурс.
3. Основни научни и научно приложни приноси
Гл. ас. д-р Нели Николова е представила подробна справка с 13 приноса.
Запознаването ми с предоставените по конкурса научни трудове са основание да се
направи общият извод, че в тях се съдържат научни, научно-приложни и приложни
резултати, които се отнасят до обогатяване на научните знания основно в областите на
предприемачеството, управление на човешкия капитал, преструктуриране и устойчивото
развитие.
Приемам като напълно релевантни на действителността претенциите на кандидата
за научните, научно приложните и приложните приноси на неговата продукция. Оставам с
впечатлението, че някои от тях могат да бъдат заявени и по-убедително, което
включително предполага групирането им.
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4. Значимост на приносите за науката и практиката
Много от приносите на д-р Нели Николова намират своята реализация както в
научно-приложни проекти в индустрията, така и в учебния процес. Сред тях се откроява
внедреният мотивационен модел за изграждане на позитивна трудова атмосфера и
ефективни междуличностни взаимоотношения, който преобразува организационното
поведение на квалифицираните специалисти в „Алфрида Пеев” ЕООД – Габрово.
Научните трудове са цитирани в реферирани издания, в монографии и в
нереферирани издания, което показва разпознаваемостта на д-р Нели Николова по
отношение на нейната научна продукция.
5. Оценка на личния принос на кандидата
В представените научни трудове д-р инж. Нели Николова е единствен автор. Не
мога да открия някакво разностилие между тях. През годините се забелязва развитие на
кандидата като учен, посредством доизясняване на гледните му точки и използваните
методически похвати. На тази основа считам, че представените приноси са лично дело на
кандидата.
6. Лични впечатления
Не познавам кандидата. Правя своите заключения единствено на основата на
представената ми научна продукция.
7. Критични бележки и препоръки
Кандидатурата на д-р Нели Николова е убедителна, което ми дава основание да
отправя конкретни препоръки, с цел задълбочаване на постигнатото досега.
Считам, че кандидатът има потенциал да разшири научното си влияние като засили
публикационната си активност в реферирани издания в световни бази, включително и
посредством публикуване на емпирични изследвания по посочените области.
Считам, че кандидатът може да увеличи своя импакт, ако във връзка с разработване
на конкретни научни проблеми, работи в колектив с други учени. Това определено може
да способства за издигане на ново ниво на научната продукция на кандидата.
8. Заключение
Налице са всички необходими основания да декларирам своята положителна
оценка и да препоръчам на членовете на научното жури да подкрепят избора на
единствения кандидат в конкурса гл. ас. д-р Нели Иванова Николова за заемане на
академичната длъжност ДОЦЕНТ в научна област 3. Социални, стопански и правни науки,
ПН 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Управление и развитие на
организацията и човешките ресурси“ за нуждите на Технически университет - Габрово,
Стопански факултет.

21.10.2021 г.
гр.София

Член на научното жури: /п/
/проф. д.ик.н. Кирил Ангелов/
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