РЕЦЕНЗИЯ
от проф. д-р Иванка Милкова Костова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
на материалите, представени за участие в
конкурс за заемане на академичната длъжност ‘доцент’
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки;
професионално направление 3.7. Администрация и управление (Икономика и
управление - Управление на човешките ресурси)
В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 31 от 12.04.2019 г. и в
интернет-страница на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за нуждите на катедра
Управление и количествени методи в икономиката към факултет Икономически и
социални науки, като кандидат участва главен асистент д-р Мина Николаева Ангелова от
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
1. Общо представяне на получените материали
Със заповед № P33-3749 от 11.07.2019 г. на Ректора на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски" (ПУ) съм определена за член на научното жури на конкурс за заемане
на академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и
управление (Икономика и управление - Управление на човешките ресурси), обявен за
нуждите на катедра Управление и количествени методи в икономиката към Факултета по
Икономически и социални науки.
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат:
главен асистент д-р Мина Николаева Ангелова от Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“.
Представеният от главен асистент д-р Мина Николаева Ангелова комплект материали на
хартиен носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ, и
включва следните документи:
1. молба по образец до ректора за допускане до участие в конкурса;
2. автобиография по европейски формат;
3. диплома за образователно-квалификационна степен ‘магистър’ - оригинал с приложение
или нотариално заверено копие;
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4. диплома за образователна и научна степен ‘доктор’ - оригинал или нотариално заверено
копие;
5. списък на научните трудове;
6. справка за съответствия с минималните национални и допълнителни факултетни
изисквания;
7. анотации на материалите, включително самооценка на приносите;
8. декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи;
9. преписи от протоколи от КС, ФС, АС във връзка с конкурса;
10. държавен вестник с обявата на конкурса (копие);
11. удостоверение за трудов стаж;
12. документи за учебна работа;
13. документи за научноизследователска работа;
14. документи съобразно допълнителни изисквания на съответния факултет;
15. други документи.
16. комплект документи на хартиен носител от т. 1 до т. 15 – 3 броя;
17. комплект документи на електронен носител т. 1, т. 2, от т. 4 до т. 14 - 8 броя.
Кандидатът главен асистент д-р Мина Николаева Ангелова е приложила общо 41
научни труда, от които 7 публикации са представени при придобиване на образователната и
научна степен „доктор“ в УНСС и 5 публикации са представени за участие в конкурс за
заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Приемат се за рецензиране в настоящия конкурс 29 публикации, от които 27 научни труда
и 2 учебника, които не са представени в процедурите за придобиване на образователната и
научна степен „доктор“ и за заемане на академичните длъжности „асистент“ и „главен
асистент“. Тяхната структура е както следва:
 Монография -1 бр. (самостоятелна, английски език);
 Книга - 1 бр (самостоятелна);
 Студия - 2 бр. (1 бр. самостоятелна; 1 бр., индексирана в Scopus, Web of Science);
 Статии и доклади - 23 бр. (9 бр. самостоятелни, 7 бр. публикувани в научни издания,
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Scopus, Web
of Science);
 Учебник - 2 бр. (самостоятелни; първо издание и второ преработено и допълнено
издание).
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Представените научни трудове са публикувани в България и в чужбина, както следва:
 Публикувани в България - 21 бр, от които на английски език - 13 бр (виж Приложение 5.
публикации с № 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28) и на български език - 8 бр (виж
Приложение 5. публикации с № 4, 5, 13, 15,22,26,27,29);
 Публикувани в чужбина - 6 бр (виж Приложение 5. публикации с №6, 9, 10, 11, 12, 16).
2. Кратки биографични данни на кандидата
Мина Ангелова завършва средното си образование в Образцова математическа гимназия
„Академик Кирил Попов” в Пловдив през 2005 г.
През

2009

г.

завършва

образователно-квалификационна

Университет
степен

по

хранителни

Бакалавър,

с

технологии

професионална

и

придобива

квалификация

инженер–икономист (Индустриален мениджмънт).
През 2010 г. придобива образователно-квалификационна степен Магистър (Икономика на
хранителната индустрия) в Университета по хранителни технологии.
От 2011 г. до 2014 г. е редовен докторант в Университет за национално и световно стопанство,
Бизнес факултет, Катедра Индустриален бизнес и придобива образователна и научна степен Доктор
по 05.02.18 - Икономика и управление (Мотивация на човешките ресурси).
Работила е като експерт маркетинг, мениджър връзки с клиенти, управител на фирма.
От 2011 до 2014 г. е хоноруван асистент в УНСС, Бизнес факултет, катедра Индустриален
бизнес.
От 2015 г. до момента е главен асистент в ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултет по
икономически и социални науки, Катедра Управление и количествени методи в икономиката.
3. Обща характеристика на дейността на кандидата
Оценка на учебно-педагогическата дейност
Гл. ас. д-р Мина Ангелова има осигурена преподавателска натовареност, която отговаря
на приетия годишен норматив в ПУ „Паисий Хилендарски“. По спецификата на
професионалното направление са покрити минималните 45 часа лекции. По дисциплината
Управление на човешките ресурси за учебната 2018/2019 г. провежда 285 ч. (виж Приложен
Индивидуален план 2018/2019г.)
Съгласно Чл. 64 (2) е осигурена обща преподавателска натовареност (195 часа
лекции за 2018/2019г, общ годишна аудиторна заетост 585 часа лекции и семинарни
занятия, приравнени в упражнения по Индивидуален план), която надвишава
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минималното изискване (не по-малко от 120 часа лекции за академична година, от които
най-малко 45 часа по спецификата на професионалното направление).
Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата
Приемам самооценката на приносите на кандидата. Посочените приноси и тяхната
самооценка са подредени съобразно тематичната свързаност на отделните публикации Икономика и управление, Предприемачество, Управление на човешките ресурси.
Научни приноси
Научните приноси на д-р М. Ангелова имат потенциал да увеличат и развият научното
познание в следните три основни направления:
1) Извеждане на предизвикателствата пред МСП в български контекст, осигуряване на

възможности за повишаване на тяхната конкурентоспособност и устойчиво развитие
посредством внедряване на иновации, управление на бизнес процесите (БПМ) и
позиционирането им в глобалния пазар. За провеждане на изследванията е разработена и
апробирана методология и методически положения за диагностичен анализ и оценка на
факторите, които оказват влияние върху управлението на организациите. (Тематична област
Икономика и управление)
Доклад
Англ.език
SCOPUS
Доклад
Англ.език
SCOPUS
Статия
Англ. Език
SCOPUS

Статия
Доклад
Англ.език
SCOPUS

Pastarmadzhieva, D., Angelova, M. & Georgiev, P. (2019) The Impact of Political
(in)stability on the Innovation Performance: the Case of Bulgaria, International conference
on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CreBus 2019), Date of Conference:
18-21 March 2019, Conference Location: Sandanski, Bulgaria, indexed by IEEE/SCOPUS,
Publisher: IEEE, acceptance certificate, in print
Angelova, M., Pastarmadzhieva, D., Dimitrova, G. & Georgiev, P. (2019) Innovative
Practices in Wine Industry: Opportunities for Competitiveness Enhancement in Bulgaria,
International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CreBus
2019), Date of Conference: 18-21 March 2019, Conference Location: Sandanski, Bulgaria,
indexed by IEEE/SCOPUS, Publisher: IEEE, acceptance certificate, in print
Angelova, M., Pastarmadzhieva, D., Georgiev, P. & Dimitrova, G. (2018) An innovative
model for business financing in wine production. Journal of International Studies
(SCOPUS),
11(4),
106-119.
Cite
Score
2018
1.16;
SJR
0.33,
doi:10.14254/2071-8330.2018/11-4/8 (ISSN 2306-3483 Online, 2071-8330 Print),
Online available on:
https://www.jois.eu/?471,en_an-innovative-model-for-business-financing-in-wine-producti
on
Ангелова, М. (2019) Възможности за управление и устойчиво развитие на
машиностроително предприятие, Списание Управление и устойчиво развитие, ISSN
1311-4506, под печат, сертификат за приемане
Nikolova – Alexieva, V., Mihova, T. & Angelova, M. (2018) Factors affecting business
process management in the Bulgarian enterprises to achieve sustainable development,
Published in: 2018 International Conference on High Technology for Sustainable
Development (HiTech)
Date of Conference: 11-14 June 2018, Conference Location: Sofia, Bulgaria, ISBN
Information: Electronic ISBN: 978-1-5386-7039-2; CD-ROM ISBN: 978-1-5386-7038-5;
Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-7040-8; DOI: 10.1109/HiTech.2018.8566254;
INSPEC Accession Number: 18308430; Publisher: IEEE, SCOPUS indexed 2019
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Доклад
Англ.език

Статия
Англ.език
Статия
Англ.език
Статия
Англ. език
Статия

Статия

Date Added to IEEE Xplore: 10 December 2018
Online available on:
https://ieeexplore.ieee.org/document/8566254
Nikolova – Alexieva, V., Mihova, T., Angelova, M. & Bakardzhieva, M. (2018) Increasing
organization’s performance by driving business agility and operational excellence through
BPM, Proceedings of the 15th International Conference on Business Economics ”Çhallenges
to industrial growth”, vol. 1, pp. 43-56; 12-14 October 2018, 70th Anniversary of the
Industrial Business Department of the University of National and World Economy, Sofia,
Bulgaria
Mihova, T., Nikolova–Alexieva, V. & Angelova, M. (2018) Conceptual IMPACT Model of
Process Management on the meat industry enterprises in Bulgaria, Journal “Fundamental
Sciences and Applications”, ISSN 1310-8271, vol. 24/2018, pp.187-192
Angelova, M. & Nikolova–Alexieva, V. (2018) Business climate and preconditions for
reviving the Bulgarian industry, International scientific journal “Machines. Technologies.
Materials.” issue 2/2018, pp. 69-72 (Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 1314-507X)
Angelova, М. & Pastarmadzhieva, D. (2017) Challenges and opportunities for flexible
crediting of small and medium-sized enterprises in Bulgaria, Journal “Fundamental
Sciences and Applications”, ISSN 1310-8271, vol. 23/2017, pp.167-170
Ангелова, М. (2016) Реинженеринг на бизнес процесите в машиностроително
предприятие, Периодично издание „Научни известия на НТС по машиностроене”, vol.
2,
с.
108-110,
ISSN
1310-3946,
online
available
on
:
http://hightechsociety.eu/sbornik/2016/2/29.BUSINESS%20PROCESS%20REENGINEER
ING%20IN%20MACHINE-BUILDING%20ENTERPRISE.pdf
Ангелова, М. (2016), Възможности за внедряване на иновации в машиностроително
предприятие, Периодично издание „Научни известия на НТС по машиностроене”, vol.
1,
с.
31-34,
ISSN
1310-3946,
online
available
on:
http://mtmcongress.com/proceedngs/2016/Winter/1/08.OPPORTUNITIES%20TO%20INT
RODUCE%20INNOVATIONS%20IN%20MACHINE-BUILDING%20ENTERPRISE.pdf

2) Представяне в систематизиран вид на концептуалната рамка, касаеща взаимовръзката

и взаимното влияние на предприемаческата култура, от една страна, и определени
икономически показатели, касаещи развитието на предприемачество в България, от друга.
Разгледани са социалните явления на българския пазар, свързани със социалните
предприемачи и социалното предприемачество. Изследвана е ролята на дигиталното
предприемачество като съществен фактор за повишаване на креативността и иновативността
за устойчив растеж на българската биоикономика. Освен систематизиране на научното знание,
са приведени и емпирични доказателства, основани на реализирани от д-р М. Ангелова
проучвания в редица МСП от 2011 г. до момента. В научните трудове е използван принципът
триангулация - съвместяване на количествени и качествени изследователски методи, като по
този начин комбинирането на количествените и качествените изследвания представят
по-детайлно предмета на изследване посредством взаимно допълване и триангулация.
(Тематична област Предприемачество)
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Монография
Англ.език
Студия
Англ.език
SCOPUS

Доклад
Англ.език
SCOPUS

Доклад
Англ.език
SCOPUS
Статия
Англ.език
Статия
Англ.език
Статия

Статия
Англ.език
Доклад

Статия
Англ.език

Angelova, M. (2019) Social Entrepreneurs and Social Entrepreneurship (the Case of
Bulgaria), monograph, Plovdiv University Press, 146 p., ISBN 978-619-202-404-8
Nikolova – Alexieva, V. & Angelova, M. (20xx) Opportunities for raising the
entrepreneurial culture – a factor for competitiveness of the Bulgarian economy;
International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. xx/ 20xx, pp. xxxx,
Scopus Indexed, Inderscience publisher (ISSN online: 1741-8054, ISSN print: 1476-1297),
accepted for print, acceptance certificate, DOI: 10.1504/IJESB.2019.10014160
The paper can be seen listed as forthcoming at:
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=IJESB
Alexieva, V & Angelova, M. (2019) Digital Entrepreneurship: Doing Business for Smart
and Sustainable Bio-Based Economy; 8th International Scientific Conference “TechSys
2019” – Engineering, Technologies and Systems, Technical University of Sofia, Plovdiv
Branch 16-18 May 2019; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
(DOI:10.1088/ ISSN 1757- 899X; Online ISSN: 1757-899X; Print ISSN: 1757-8981);
indexed in Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)
Pastarmadzhieva, D. & Angelova, M. (2019) Optimization of Bulgarian Political Culture as
a Prerequisite for Enhancement of the Entrepreneurship, International conference on
Creative Business for Smart and Sustainable Growth (CreBus 2019), Date of Conference:
18-21 March 2019, Conference Location: Sandanski, Bulgaria, indexed by IEEE/SCOPUS,
Publisher: IEEE, acceptance certificate, in print
Angelova, M. (2019) Possibilities for Social Entrepreneurship in Wine Industry: an
Exploratory Approach, International scientific journal “Science. Business. Society.”, Vol. 4,
Issue 1/2019, pp. 15-18. (Print ISSN 2367-8380, Web ISSN 2534-8485). Publisher: Science
technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0” (Plenary Report)
Angelova, M. & Nikolova – Alexieva, V. (2018) Developing a conceptual model of
entrepreneurial culture, Journal “Scientific Researches of the Union of Scientists in
Bulgaria – Plovdiv”, Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. XVIII/2018, pp.
292-295, ISSN-1311-9192 (Print), ISSN-2534-9376 ( Online)
Пастармаджиева, Д. и Ангелова, М. (2017) Субординация между политическата и
предприемаческа култура – перспективи за икономически растеж, публикувана в
рецензираното, реферирано и индексирано научно списание Научни трудове на Съюза
на учените в България–Пловдив Серия A. Обществени науки, изкуство и култура том
IV, стр. 61-64, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (On-line)
Angelova, М. (2017) An Entrepreneurship in Bulgaria – possible or not for young people,
Internаtional scientific journal "Мachines. Technologies. Materials”, vol.2/2017г, pp.42-44
Ангелова, М. (2016) Перспективи и предизвикателства пред младите предприемачи в
България, Сборник с доклади, ISSN 1310-3946; 1314-6327, с. 736-743; XIV
Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 16”, 19-23.06.2016
г., гр. Созопол
Angelova, M. (2018) The crowdfunding process – an underestimated opportunity in
Bulgaria, International scientific journal “Science. Business. Society.” Issue 1/2018, pp.
15-18 (Print ISSN 1313-0226 Web ISSN 2534-8485)
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3) Обогатяване на знанието за възможностите за оптимизиране на работната среда и

прилагане на модерни методи и техники при управлението на човешките ресурси и в частност
управлението на мотивационния процес. (Тематична област Управление на човешките
ресурси)
Книга
Студия

Доклад
Англ.език
SCOPUS

Доклад

Статия
Англ.език
Доклад
Англ.език

Ангелова, М. (2019) Оптимизиране на работната среда посредством
преодоляване на демотивацията на човешките ресурси, книга, Унив. изд.
„Паисий Хилендарски“, 230 стр., ISBN 978-619-202-453-6
Ангелова, М. (2018) Управление на (де)мотивационния процес и неговото влияние
върху човешкия капитал, Научни трудове на Факултета по икономически и
социални науки, том 11, с. 7-57, Унив. изд. „Паисий Хилендарски“, ISSN:
1313-227Х, сертификат за приемане
Angelova, М., Georgiev Р., Dimitrova G. & Pastarmadzhieva D. (2019)
Business-Science-Education: a Collaboration for Competitive and Sustainable Growth
of the Wine Industry, 8th International Scientific Conference “TechSys 2019” Engineering, Technologies and Systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch
16-18 May 2019; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
(DOI:10.1088/ ISSN 1757- 899X; Online ISSN: 1757-899X; Print ISSN: 1757-8981);
indexed in Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)
Angelova, M., Georgiev, P., Pastarmadzhieva, D. & Dimitrova, G. (2019) A Model for
Informal Learning of Specialists Employee from Wine Industry, proceedings Vol. II
“Knowledge. Creativity. Innovations. Industrial Management.” Vol. 3, issue 2/2019, pp.
189-193 (Print ISSN 2535-0021, Web ISSN 2535-003X); XVI International Scientific
Congress “Machines. Technologies. Materials” Borovets
Angelova, M. (2017) The human capital ratification - a key factor for development,
International scientific journal “Science. Business. Society.” vol.2/2017, pp.134-136
(Print ISSN 1313-0226, Web ISSN 2534-8485)
Angelova, M. (2016) Management of the motivation process in Enterprises,
Proceedings of International Conference on Engineering, Technologies and Systems
TECHSYS 2016, pp. 415 - 418

Научно-приложни приноси
1)

В съответствие с националните приоритети в областта на научните изследвания,

съгласно актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в
България 2017-2030
Връзката бизнес-наука
Сред

основните

слабости

на

научните

изследвания

в

България,

стратегията

идентифицира „слаби връзки на научните организации с бизнеса“, но посоченото се разглежда
и като възможност за „укрепване на ролята на триъгълника на знанието - образование, научни
изследвания и иновации“ и за „значително разширяване на връзките наука-бизнес и
стимулиране на иновациите на основата на научни резултати“. [Национална стратегия за
развитие на научните изследвания в България 2017-2030 г., с. 22]
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Резултатите от реализираните научни изследвания на д-р М. Ангелова допринасят за
повишаване конкурентоспособността на проучваните организации. Идентифицирането на
предизвикателства пред МСП и научно-изследователската експертиза на д-р Ангелова
предлагат решения на установените проблеми с цел оптимизиране на работната среда.
В съответствие с европейските приоритети в областта на научните изследвания

2)

Научно-изследователската и проектна дейност на д-р Ангелова напълно се вписват в
европейските приоритети, а по-специално в Европа 2020: Стратегия за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж и Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и
иновации Хоризонт 2020.
Резултатите от проведените от д-р Ангелова изследвания са предпоставка за
оптимизиране на дейността на МСП, като фокусът е поставен върху управлението на
човешките ресурси, предприемачеството, иновациите в тези предприятия и управление на
мотивационния процес. Това би допринесло за по-устойчива и конкурентоспособна
икономика.
Европа 2020, подобно на национална стратегия, акцентира върху необходимостта от
сътрудничество между науката и бизнеса, за „да се поддържа силна индустриална и
познавателна база и ЕС да бъде в състояние да поведе глобалното устойчиво
развитие“ [Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж].
Посоченото сътрудничество е приоритет и на Рамковата програма на ЕС за научни
изследвания и иновации Хоризонт 2020, където един от приоритетите е „Наука със и за
обществото“ [Рамковата програма на ЕС за научни изследвания Хоризонт 2020, с. 17]. Сред
ключовите приоритети на работната програма за 2016/2017 г. са МСП и по-специално тяхната
иновационна дейност [Horizon 2020 Work Programme 2016-2017, р. 7].
На основа гореизложеното може да се направи заключение, че научно-приложните
приноси на д-р М. Ангелова кореспондират както с регионалните, така и на националните и
европейските приоритети относно научните изследвания, заложени в стратегическите
документи.
Други приноси
Интердисциплинарност
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030
разглежда интердисциплинарностга като „предпоставка за развитие на всички основни
научни

области,

в

които

България

може

8

да

изгради

необходимия

научен

капацитет“ [Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030
г., с. 27].
Д-р М. Ангелова работи активно в екип с изследователи от други научни направления, в
т.ч. 3.8. Икономика, 3.3. Политически науки и 4.6. Информатика и компютърни науки. В
резултат на качествената съвместна дейност, д-р Ангелова е ръководител на национален
проект, финансиран от ФНИ 2018-2020г., като колективът на проекта е изграден от учени от
различни научни области. Формираните интердисциплинарни екипи дават възможност да се
обхванат различните аспекти на изучаваните научни проблеми. Разглежданата всеобхватност
дава възможност за съчетаване на научната експертиза и постигане на високи резултати, както
в областта на научното познание, така и такива, които биха могли да бъдат основа за
конкретни практически действия.
Цитирания
В съответствие с изискванията на ЗРАС в Република България, Д.В. бр. 56, 06.07.2018 г. в
Група Д. за участие в конкурса са представени общо 13 цитирания, които са в следните 3 групи
(виж Приложение 6. Справка за съответствия с минималните национални и допълнителни
факултетни изисквания):
- Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове - 2
бр;
- Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране - Збр;
- Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране - 8 бр.
За участие в конкурса са представени доказателства и в Група Е. от ЗРАС (виж
Приложение 6), както следва:
 Участие в национален научен или образователен проект - 3 бр;
 Участие в международен научен или образователен проект - 3 бр;
 Ръководство на национален научен или образователен проект -1 бр;
 Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа
- 2 бр.
В резултат на научно-изследователската работа, научните резултати са представени на
общо 36 международни, национални, регионални, университетски конференции и семинари
(виж Приложение 13. Документи за научноизследователска работа).
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Отговаря на допълнителните факултетни изисквания за академичната длъжност
“доцент”, приети с решение на ФС на ФИСН с протокол № 134 от 22.04.2019 г. (виж
Приложение 14.).
4. Оценка на личния принос на кандидата
Формулираните приноси са лична заслуга на кандидата за доцент.
5. Критични забележки и препоръки
Препоръките ми към кандидата са да продължи и задълбочи изследванията, свързани с
управлението на човешките ресурси.
6. Лични впечатления
Гл. ас. д-р Мина Ангелова взема участие в 5 кръгли маси, организирани от авторитетни
български научни организации, и в 2 бр. научни форуми в ролята на научно жури. Активната
дейност на д-р М. Ангелова включва и участието й като рецензент на Международни научни
конференции в България и чужбина, индексирани в SCOPUS, в т.ч. рецензиране на 6 статии.
Тя има дългогодишно членство в професионални научни организации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Документите и материалите, представени от главен асистент д-р Мина

Николаева

Ангелова отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в
Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник
на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Кандидатът в конкурса е представил значителен брой научни трудове, публикувани след
материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’ и асистент и главен асистент. В
работите на кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са получили
международно признание като представителна част от тях са публикувани в списания и
научни сборници, издадени от международни академични издателства. Теоретичните й
разработки имат практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към
учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на главен асистент д-р Мина
Николаева Ангелова е несъмнена.
Постигнатите

от

Мина

Николаева

Ангелова

резултати

в

учебната

и

научно-изследователската дейност, напълно съответстват на специфичните изисквания на

10

Факултета по икономически и социални науки, приети във връзка с Правилника на ПУ за
приложение на ЗРАСРБ.
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на
тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси,
намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното
жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на Факултета по икономически и
социални науки за избор на главен асистент д-р Мина Николаева Ангелова на академичната
длъжност ‘доцент’ в ПУ „П. Хилендарски“ по професионално направление 3.7.
Администрация и управление (Икономика и управление - Управление на човешките
ресурси.

02.09.2019 г.

Рецензент: ..............................................
проф. д-р Иванка Костова
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