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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Надя Миронова, УНСС - София 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 

 

за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

 

на Висшето училище по застраховане и финанси – София 

 

по област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки 

научно направление 3.7. Администрация и управление (Управление и иновации в туризма) 

 

В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 52 от 05.07.2022 г. и в интернет 

страницата на Висшето училище по застраховане и финанси – София, като кандидат участва 

д-р Радостина Робертова Димитрова, преподавател във Висшето училище по застраховане и 

финанси – София. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Със заповед № 369 от 10.11.2022 г. и заповед № 379 от 16.11.2022 г. на Ректора на 

Висшето училище по застраховане и финанси – София съм определена за член на научното 

жури на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ във Висшето училище по 

застраховане и финанси – София по област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление и 

иновации в туризма), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси – София. 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат, а именно д-р 

Радостина Робертова Димитрова, преподавател във Висшето училище по застраховане и 

финанси – София. 
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Представеният от д-р Радостина Робертова Димитрова комплект материали на хартия и 

в електронен вариант е в пълно съответствие с Правилника за условията и реда за заемане на 

академични длъжности във Висшето училище по застраховане и финанси – София, и включ-

ва следните документи: 

– автобиография по европейски формат; 

– копие от дипломата за притежаваната образователна и научна степен „доктор”; 

– монографичен труд с резюме, рецензиран най-малко от две хабилитирани лица; 

– списък на публикациите след защитата на докторската дисертация и екземпляри от 

тях; 

– резюмета на български и английски език на публикациите след защитата на докторс-

ката дисертация; 

– медицинско свидетелство; 

– свидетелство за съдимост; 

– удостоверение за изискващия се стаж; 

– доказателства за участие в научни проекти; 

– справка за изпълнението на минималните национални изисквания за заемане на ака-

демичната длъжност „доцент“; 

– справка за оригиналните научни приноси в трудовете и за цитиранията; 

– формуляр за съгласие за обработката на личните данни във връзка с участието в кон-

курса. 

Кандидатът д-р Радостина Димитрова е приложила общо 8 научни труда, а именно: 1 

хабилитационен труд, 1 монография, 1 книга /по дисертационен труд за „доктор“/, 5 статии, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране. Разпределението на научните 

трудове по съответни рубрики, в страната и в чужбина, е както следва: една публикация е в 

чужбина, а останалите са в страната, 5 публикации са на български език и 3 на английски 

език. 

Представените документи, както и доказателства за публикациите приемам без забе-

лежки. 

 

2. Кратки биографични данни 

Кандидатът в конкурса за „доцент“ д-р Радостина Димитрова е придобила бакалавърска 

степен в УНСС през 2015 г. и магистърска степен в УНСС през 2016 г. Успешно придобива 

ОНС „доктор“ през 2020 г. 
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Д-р Димитрова е ангажирана с преподавателска дейност във Висшето училище по заст-

раховане и финанси и е на позиция асистент и научен секретар. Същевременно с това, тя е 

хоноруван преподавател в Частно международно училище „Свeти Георги“ гр. София, където 

преподава на английски език в бизнес модул. 

Д-р Димитрова има богат професионален опит в бизнеса, завършила е различни ста-

жантски програми в сферата на туризма в компании като „Хотел Радисън Блу София 5*“, 

туристистическа агенция „Рад-Феста“ и др. Работела е 3 години като служител и в последст-

вие управител на офис на туристическа агенция „Алфатур АД“. В последните шест години 

работи като мениджър продажби в туристическа агенция „Аеротур ММ ООД“. 

Може категорично да се твърди, че професионалната, научната и академичната 

квалификация на кандидата, изцяло съответстват на обявения конкурс на „доцент“ на ВУЗФ. 

 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата и приносни моменти 

Представените от кандидата научни трудове напълно отговарят на обявения конкурс и 

са посветени на изследвания върху проблемите на управлението в туризма и иновациите. 

Публикациите на кандидата д-р Радостина Димитрова имат ясни научни, научно-приложни и 

приложни приноси. 

От съдържателна гледна точка, представеният за целите на конкурса хабилитационен 

труд, е изключително интересен. Заглавието на монографията е „Кризисен мениджмънт в 

туризма в условията на Ковид-19“. Трудът е с обем 137 страници и включва увод, две глави, 

заключение и библиографска справка. Първата глава е теоретична, а втората е с емпиричен 

характер. 

Авторът изследва последиците от глобалната пандемия върху туристическата индуст-

рия. Избраната от автора тема е значима и актуална за съвременните туристически организа-

ции, тъй като безпрецедентната усложнена глобална здравна обстановка оказа значение вър-

ху всички икономически сектори, включително и туризма. Основен принос има предложе-

ният авторов модел за кризисен мениджмънт в туристическите организации 

Особен изследователски интерес представлява и втората монография на д-р Димитрова, 

която носи заглавието „Управление на иновациите в туристическата индустрия в перспекти-

вата на XXI век“. Положителна страна на монографията е открояването на областите на ино-

вации в различните подсектори на туристическата индустрия и изясненото значение на акту-

алните тенденции в сферата на туризма. Основен принос представлява разработеният пет 

степенен авторов модел за ефективно управление на иновациите в туристическите организа-

ции. 
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В допълнение на научните приноси, бих откроила постиженията на кандидата за доцент 

в публикуваната книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на научна 

степен „доктор“. В нея са разграничени предимствата и недостатъците в туристическото 

предлагане на дестинация България и дестинация Гърция. Изяснено е как двете страни биха 

могли да взаимодействат помежду си с цел увеличаване на икономическите си резултати и 

привличане на повече посетители към Балканския регион. Предложен е и авторов модел за 

управление на промените в туристическото предлагане в условията на глобализация. 

Според представената документация категорично мога да откроя наличието на ясен ли-

чен принос на кандидата д-р Радостина Димитрова в съответните публикации, както и факта, 

че формулираните приноси и получени резултати, са нейна лична заслуга. 

Въз основа на представената информация относно изпълнение на национални мини-

мални изисквания съгласно ЗРАСРБ и Правилника за приложението му, може да се направи 

извод, че кандидатът д-р Радостина Димитрова отговаря на съответните критерии, както 

следва: група „А“ – 50 точки при минимум 50 точки; група „В“ – 100 точки при минимум 100 

точки; група „Г“ – 225 точки при минимум 200 точки и група „Д“ – 60 точки при минимум 50 

точки. 

 

4. Критични забележки и препоръки 

Нямам съществени принципни критични забележки към научните трудове и дейността 

на кандидата д-р Радостина Димитрова. Препоръката към кандидата е да продължи научната 

си дейност в посока публикации в съавторство, както и такива, които да бъдат публикувани в 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от кандидата д-р Радостина Робертова Ди-

митрова отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Ре-

публика България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник 

за условията и реда за заемане на академични длъжности във Висшето училище по застрахо-

ване и финанси – София.  

Кандидатът в конкурса е представил значителен брой научни трудове, публикувани 

след материалите, използвани при защитата на научната степен „доктор“. В работите на кан-

дидатът има оригинални научни и приложни приноси. Теоретичните разработки имат прак-
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тическо приложение. Научната и преподавателската квалификация на д-р Радостина Димит-

рова е несъмнена. 

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 Академичния съвет за избор на д-р Радостина Ди-

митрова на академичната длъжност „доцент“ във ВУЗФ по професионално направление 

3.7 Администрация и управление (Управление и иновации в туризма). 

 

 

24.11.2022 г.   Изготвил становището: .................................. 

    (проф. д-р Надя Миронова) 


