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СТАНОВИЩЕ 

 

От доц. д-р Христо Георгиев Сирашки 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, научна специалност „Социално управление“, 

професионално направление 3.7 “Администрация и управление” 

Относно: участие в конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално 

направление 3.7. Администрация и управление (управление на виртуални екипи), съгласно 

Заповед З-РК-258 от 17.06.2022 г на на Ректора на НБУ, обявен в ДВ брой 38 от  20.05.2022 г.,  

с единствен кандидат в конкурса доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев. 

 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на Нов 

български университет 

 Конкурсът за професор по професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(управление на виртуални екипи) е обявен по установения законов ред за нуждите на департамент 

„Администрация и управление“ в Нов български университет. 

Единствен кандидат в конкурса е доц. д-р Кристиян Хаджиев. Представената за конкурса 

документация отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, Правилника за приложение на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, Наредбата за развитие на академичния състав в НБУ.  

От предоставената от кандидата доц. д-р Кристиян Хаджиев справка за самооценка за 

изпълнение на минималните национални изисквания и изисквание на НБУ за научна, 

преподавателска и творческа дейност за заеманена академичната длъжност „Професор“ в ПН 

Администрация и управление и справката за оригинални научни приноси към доказателствата 

Приложение 2, се вижда, че кандидата покрива минималните изисквания за заемане на 

академичната длъжност „професор“ както следва: 

 Група А (мин. изискуеми 50 точки) – събрани 50 точки; 

 Група В (мин. изискуеми 100 точки) – събрани 100 точки; 

 Група Г (мин. изискуеми 200 точки) – събрани 366,4 точки; 

 Група Д (мин. изискуеми 100 точки) – събрани 580 точки; 

 Група Е (мин. изискуеми 100 точки) – събрани 250,6 точки; 

 Група Ж (мин. изискуеми 70 точки) – събрани 150 точки; 

 Група З (мин. изискуеми 70 точки) – събрани 120 точки; 

 Група И (мин. изискуеми 70 точки) – събрани 90 точки. 

Общият брой събрани точки на кандидата са 1707 и както е видно той е значително по-голям 

от необходимия минимум 760 точки.  

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

 За участие в конкурса доц. д-р Кристиян Хаджиев е представил един монографичен труд; 

шест учебника; 29 публикации в сборници (студии), като три от тях в чуждестранни издателства; 

14 публикации в списания (статии), една от тях в чуждестранно издателство. Всички публикации 

са с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни издания. 

1. Оценка на монографичния труд, творчески изяви или други публикации, съответстващи по 

обем и цялостност на монографичен труд, включваща оценка на научните и научно-

приложните приноси на автора.  
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Темата на монографичният труд е “Управление на виртуални екипи (теория и методология)” 

Авторът доц. д-р Кристиян Хаджиев развива редица виждания, концепции и решения на 

проблеми в областта на управлението на виртуалните екипи. Научен интерес представлява 

изследването на ключовите организационни предпоставки и елементи, свързани с проектирането 

и функционирането на високо ефективни виртуални екипи от структурна, управленска и 

процесна гледна точка. Принос на автора е теоретичният синтез на модели за управление и 

ефективност на виртуалните екипи и разработването на нов концептуален интегративен модел за 

ефективност на виртуалните екипи. За особен принос считам разработената методология за 

изграждане на ефективни виртуални екипи и предложената авторова технологична 

последователност за апробирането в практиката на методологията. Набелязаната цел на автора 

считам за постигната в монографичния труд. 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации (творчески изяви), направени 

след назначаването на академичната длъжност „гл.асистент“ или академичната 

длъжност „доцент“ (при кандидатите за професор). Тя включва и оценка на изискването 

за рецензираност на изданията.  

В представените за конкурса публикации проличава сериозната изследователска работа на 

доц. д-р Кристиян Хаджиев. Всички публикации се отличават с актуалност и практическа 

насоченост. Безспорни са приносите на публикациите, като се открояват сериозните 

анализаторски способности и възможности за обобщаване и извеждане на собствени виждания и 

мнение.  От представените публикации, може да заключим, че кандидата е сериозен и утвърден 

изследовател, способен да анализира и синтезира значими научни тези и изводи.    

3. Цитиране от други автори.  

От представената справка с цитиранията на научните трудове на кандидата се вижда, че 

общият брой цитирания е 65 броя. Посочените цитирания са в авторитетни издания от утвърдени 

специалисти в областта на администрацията и управлението. 

4. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти и приложение на 

получените резултати в практиката.  

 Доц. д-р Кристиян Хаджиев е участвал в 21 външни изследоветелски проекта и 5 вътрешни 

проекта на НБУ. Кандидата участва в множество научни форуми и семинари. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

 

От предоставените материали за конкурса се вижда активната учабна и преподавателска работа 

на кандидата – изнасяне на публични лекции, водене на курсове, практическо обучение на студенти, 

научни ръководства, участие в различни комисии. Участва в създаването на бакалавърски и 

магистърски програми, създава електронни обучителни курсове и др. Средната оценка от 

студентските анкети е 4,53 при  максимална 5. Кандидатът се ползва с добро име в научните среди 

и студентите. Това е надежден показател за неговата научна зрялост и компетентност като 

преподавател в НБУ. 

Общата ми оценка за учебната и преподавателска работа на доц. д-р Кристиян Хаджиев е 

положителна и напълно отговаря за заемане на академичната длъжност „професор“. 

 

 

IV. Административна и обществена дейност  

От 2016 г. доц. д-р Кристиян Хаджиев успешно ръководи департамент „Администрация и 

управление”. Участва в колективните органи на управление на НБУ. Участието и дейността му в 

сдружения и фондации е свързано с социално отговорни проекти за обществото. 
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V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  

 Познавам доц. д-р Кристиян Хаджиев като високо отговорен инициативен и прецизен в 

работата си. Успешен ръководител и активен участник в учебната и научно-изследователска 

дейност на НБУ. Ползва се с авторитет в научните среди и експертното му мнение се цени от 

бизнеса. 

 

VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата  

 Общото ми мнение за кандидата е изцяло положително. Представената за конкурса 

продукция е на високо научно ниво. Нямам конкретни бележки по съдържанието на научните 

трудове.  

 

Заключение  

 

 Представените материали по конкурса показват по безспорен начин, че доц. д-р Кристиян 

Хаджиев е утвърден, авторитетен преподавател и научен работник в НБУ. Като имам предвид 

качествата на научната и изследователска дейност на доц. д-р Кристиян Хаджиев, както и 

административната му активност в НБУ, убедено препоръчвам да бъде избран за професор по 

професионално направление 3.7. Администрация и управление (управление на виртуални екипи) 

в  Нов български университет. 

 

 

 

Дата 12.09.2022 г.       Подпис ……………. 

 


