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СТАНОВИЩЕ 

 

 

От  проф.дфн Милко Димитров Петров, СУ "Св.Климент Охридски", 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

върху научните трудове за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 

"доцент", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки, обявен в ДВ, бр.13/12.02.2019г. с кандидат гл.ас.д-р Евелина 

Антонова Христова.   

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и 

изискванията на Нов български университет 

 Представената самооценка на гл.ас.д-р Евелина Христова убедително показва, 

че тя не само покрива, но и по редица показатели надхвърля изпълнението на 

минималните национални изисквания  в съответствие с Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ (изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 Юли 2018 г.)за получаване на академичната 

длъжност "доцент".  Например при изпълнението на показателите от 4 до 10 при 

изискуем минумум от 200т. тя покрива  515т. А при показателите от 11 до 13 при  

изискуем минимум от 50т., тя има 80т.  А при показателите от 14 до края при 

изискуем минимум от   0 точки за академичната длъжност "доцент"  тя покрива 

105т.Тези данни по безспорен начин потвърждават, че Евелина Христова  

отговаря напълно на изискванията с минималните национални изисквания, както и 

на изискванията на НБУ. 

 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

 

1. Монографичният труд "Комуникация на благотворителността" е  много 

задълбочено научно изследване на комуникацията на благотворителността в  

теоретичен и практико-приложен контекст.  Той цялостно анализира и   изследва  

развитието на благотворителността у нас с помощта на интегрална научна 

методология, която включва методи и инкатори, взети от медиазнанието, социалната 

психология, социалната педагогика, връзките с обществеността, социология на 

медиите. Гл.ас. д-р Евелина Христова  обстойно разглежда този много важен 

социален проблем в контекста на неговата история, на естествените връзки между 

благотворителността и обществото, на различните емпирични проучвания , които 

изследват  разгръщането на благотворителността в медиите. Публикуваните 

изследвания и собствени проучвания на гл.ас.д-р Евелина Христова са много 

сериозен  научен принос чрез това монографично изследване, и  като цяло  те са 

първи по рода си в българските анализи по социология на медиите. Тези емпирични 
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изследвания са осъществени в периода от 2012г. до 2016г.  и те се  основават на 

количествени и качествени методики. Въвеждането на различни методики 

(изследване по ключови думи; количествено  представително иследване на 895  

ученици от 12 клас от 15 града с население над 20 хил.души и под 20 хил. души с 

помощта на въпросник, който съдържа 6 блока въпроси; качествено дълбочинно 

изследване на благотворителността с група експерти) дава убедителна аргументация 

на извършените теоретични анализи и прави това научно изследване много 

аргументирано и убедително. Този  хабилитационен монографичен труд е наистина 

оригинално научно изследване на благотворителността,  което, освен теоретичния 

анализ,  предлага и поредица от емпирични  изследвания,  които съдържат 

впечатляваща по обем база данни, правещо го  научно убедително и много 

достоверно. Този внушителен емпиричен материал ще позволи на гл.ас. д-р Евелина 

Христова  да  надгради  и осмисли този важен научен проблем  в едно следващо 

научно изследване. Като цяло хабилитационният труд   създава  много широка 

панорама на благотворителността у нас - като история, развитие и водещи  

тенденции, която ще бъде  много  полезна за всички изследователи в тази научна 

област, експерти  по социология на общественото и връзки с обществеността, 

специалисти по социална психология, социология  на медиите, просветени читатели. 

 

2. Евелина Христова е представила и  монографията "Комуникацията и 

организацията в 21 век", а също и поредица научни статии, голяма част от които са 

научно рецензирани. Те показват  нейните широки и сериозни познания в областта 

на медиазнанието, връзките с обществеността, благотворителността и 

доброволчеството. 

 

3. Монографичният труд съдържа  още научна библиография, в която  се цитират  

над 120 заглавия на български, английски и руски език, които показват  сериозните 

теоретични  познания и професионална компетентност на кандидата. Тази 

библиография показва, че кандидатът  гл.ас.д-р Евелина Христова  отлично познава  

водещите  изследователи в тази научна област - у нас и в чужбина. 

 

4. Евелина Христова има участия в 15 научно-изследователски проекта, от които 9 

са международни, а 6 са национални. Ето някои  участия  в международни проекти 

- конференция "Истината за Украина"; осми международен пътуващ университет за 

регионално устойчиво развитие в Западна Стара планина - градове на бъдещето; 

STORYTECH StORYtelling TECHnologies for European values and 
HERitage по програмата Хоризонт 2020; Участие в българския екип на 

европейския проект Master International Communication 2010-2012,  Geert Hofstede 

Consortiumр DG Education and Culture, European Commission, Lifelong Learning 

Programme Тя е автор на проектното предложение и ръководител на проект 

„Студентски практики“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, до 

13 март 2013 г. Автор е и на проектното предложение и ръководител на проект 

„Ученически практики“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, до 
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13 март 2013 г.. Има участие  в проект „Разширяване на уменията и квалификацията 

на докторанти, пост докторанти и млади учени в интердисциплинарни области 

(визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви 

връзки между образованието, професионалното обучение и  бизнеса” BG051PO001-

3.3.06.-0060, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Тя е автор на 

проектното предложение и ръководител на проект „Студентски практики“, 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, до 13 март 2013 г. Както и  

автор на проектното предложение и ръководител на проект „Ученически практики“, 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, до 13 март 2013 г.От 2013г. 

до 2018г. е научен ръководител на Лятна школа по ПР ХVI ЛЯТНА ШКОЛА по 

Пъблик Рилейшънс. Всичко това показва много активната работа на гл.ас.д-р 

Евелина Христова в проектната дейност на НБУ - в международен и национален 

план. 

 

ІII. Учебна и преподавателска дейност 

 

1. От учебната 2012-2013г. до учебната 2018-2019г.  Евелина Христова изпълнява от 

296ч. до 395 часа годишна аудиторна заетост,  и от 240ч. до 600 часа годишна 

извънаудиторна заетост. Което показва, че тя изпълнява необходимият  норматив за 

аудиторната и извънаудиторната заетост по правилата на НБУ.  Гл.ас.д-р Евелина 

Христова  активно работи със студенти и докторанти, тя води летните школи по ПР 

на НБУ, участва в проекти, свързани със студентските практики по линия на 

оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и др. Тя е разработила и 

преподава 18  курса лекции - на български и на  английски език. От курсовете на 

български език бих споменал "Управление на организационните комуникации"; 

"Социалният интранет"; "Събития за вътрешни публики- първа и втора част"; 

"Управление за вътрешни сбития" и др. От курсовете на английски език бих 

отбелязал "Особености на комуникацията в международни 

организации";"Интегрирани маркетингови комуникации";"Вътрешна комуникация- 

корпоративна идентичност и имидж"; "Вътрешно- организационни комуникации" 

и др. Гл.ас.д-р Евелина Христова има активна дейност със студенти и докторанти. 

Ще отбележа само най-важните нейни нициативи  през последните две години. През 

2017г.  нейната работа  със студенти и докторанти   е  представена в следните 

образователни събития: 

- Организиране на Национална кръгла маса „Политическата комуникация: 

президентски избори 2016 година“, съорганизатор и модератор;   

- Организиране на научна конференция Юбилейна международна 

конференция „Русистика: руски език, култура и литература“ (16 – 17.12.2016 г.) 

Корпус 1, зала 20. Организатор: департамент „Нова българистика“ . Водещ: гл. ас. д-

р Евелина Христова. Модератори: гл. ас. д-р Галина Куртева, доц. д-р Татяна Фед, 

доц. д-р Ирина Георгиева;  
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- Организиране на семинар към Конференция на НБУ на тема "Програмно 

развитие - очаквания и реалности" 12 декември 2016 г. , 15 -17,30 ч. в зала 310, 1 

корпус. Организират департамент "Масови комуникации" и департамент 

"Политически науки" Организационен екип - гл. ас. д-р Иван Начев и гл. ас. д-р 

Евелина Христова ;  

- Организиране на семинар с директори на училища от гр. София по проект на 

Университетски театър, 19 декември 2016 г.;   

- Организиране на постоянен общоуниверситетски интердисциплинарен 

научен семинар „Презентация". Департаменти "Дизайн", „Изящни изкуства“, 

„Масови комуникации“ и „Икономика“;  

- Отговорник, организатор и модератор на Семинар на департамент "Масова 

комуникации", „Знания за ПР практици и журналисти“,НБУ; 

- Презентационни умения. Лекция пред участниците в Летен университет 

2017, организиран от Националното представителство на студентските съвети, к.к. 

Албена, м. август 2017 г.;  

- Научен ръководител на Лятна школа по ПР 2017  

- Организиране на събиране на Алумни на департамент "Масови 

комуникации" на дата 2017 г.  

През 2018г.  нейната работа със студенти и докторанти   е представена в 

следните образователни събития: 

- Връчване на сертификати от Проект "Достъп до информация", съвместно с 

Програма Достъп до информация, осигуряващ обучение и стаж за студенти от 

направление Обществени комуникации - 

- Организиране на постоянен общоуниверситетски интердисциплинарен 

научен семинар  

- Между-департамeнтен семинар за Презентационни умения - съорганизатор и 

лектор. Департаменти "Масови комуникации", "Икономика", "Изащни изкуства" и 

"Дизайн"  

- Отговорник, организатор и модератор на Семинар на департамент "Масова 

комуникации" „Знания за ПР практици и журналисти“,НБУ  

- Организиране на международна научна конференция, ХХ ЛЯТНА 

ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс „Трансформация на общуването“ :: отговорник за 

сесията на английски език НБУ  
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- Организиране на събиране на Алумни на департамент "Масови 

комуникации" на дата 2018 г. и подпомагане на организиране на Алумни клуб. 

Аналогична е нейната работа със студенти и докторанти и в годините от 

2013г. до 2017г. Което показва, че тя работи много активно със студенти и 

докторанти по отношение на организацията на студентски курсове и семинари, 

международни научни конференции, лятна школа по ПР  и др. Оценката на 

студентите за нейната работа е отличен 4,51 (при максимална оценка 5). 

Гл.ас.д-р Евелина Христова  работи със студенти по линия на програма Еразъм  в 

курсовете, които води  на английски език, както  и в някои отделни проекти. 

Обичайно  това са специални събития на територията на НБУ, в които такива 

студенти се  включват като организатори и/или участници. 

IV. Административна и обществена  дейност 

 

1. Вмомента гл.ас.д-р Евелина Христова е член на Факултетния съвет на Факултета 

за базово образование и член на програмния съвет на департамент „Масови 

комуникации“. В продължение  на 5 годни тя изпълнява длъжността  отговарящ за 

Връзките с обществеността на НБУ (член на академичната администрация на 

университета). 

 

2. Евелина Христова има сериозна обществена активност.Тя е член на  8 

обществени научни организации и форуми:  

-Член  е  на Комисия по професионална етика на Българско  дружество по връзки с  

обществеността от 2017 (в мандат  с  продължителност 3 години) 

- Член  е  на Българска  академична асоциация по комуникации (БААК) 

-Член и съучредител на Българска асоциация на специалистите по връзки с 

институциите (БАСВИ)  

-Член е на УС на дружество „Толкова близо, толкова далече“ 

-Член е  на програмния съвет на БНТ – 2011 - 2013 г. 

-Член е на жури на национален конкурс ПР ПРИЗ 2016  

-Член е на журито в Училище за политика 2011 и 2012 г. 

-Член е  на журито на Студент на годината за 2010, 2011 и 2012 г. 

-Участвала е в подготовката на стратегически документи в областта на науката и 

висшето образование – „Стратегия за развитие на научните изследвания 2020“, ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

-Участие в работна група по планиране на приоритетите на България 2020 по 

отношение на  многогодишната финансова рамка на ЕС в частта образование и наука; 

 -Нещатен сътрудник  към 41 НС, народен представител, член на Комисия по 
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образованието, науката   и въпросите на децата, младежта и спорта. 

-Участие в академичния живот на НБУ – благотворителни акции, материали в  

Университетски дневник, междудепартаментна дейност  

 

3. Евелина  Христова  работи активно и  за привличане на студенти в програмата,  

както и  за оптимизиране на кандидат-студентската кампания. 

 

V. Лични  впечатления от кандидата (ако  има  такива) 

 

1.Моите общи  впечатления  от Евелина Христова са изцяло положителни. Тя 

работи много сериозно, нейните научни трудове впечатляват с професионални 

познания и компетентност, има редица  участия в проектната дейност на НБУ- на 

национално и международно ниво, активно работи със студенти и докторанти. За 

мен тя е напълно изграден университетски преподавател, който тепърва ще се 

развива и доказва своите научни възможности. 

 

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

кандидата. 

 

1. Главната ми препоръка е да публикува онлайн основните си  научни трудове, за 

да бъдат изцяло достъпни за нейните студенти и докторанти, както и за всички 

специалисти в областта на медиите, връзките с обществеността  и медийната 

социология. 

 

Заключение  
 

Като изхождам от високото качество на представения хабилитационен труд и  

другите  научни публикации, активната преподавателска дейност на български и 

английски език,  сериозното участие на гл.ас.д-р Евелина Христова  в изпълнението 

на множество научно-образователни проекти - национални и международни, 

активната й работа със студенти и докторанти, организирането на научни 

конференции, семинари летни школи в НБУ, заемането на определени 

организационни позиции,  нейното членство  в редица обществени медийни 

организации, напълно убедено препоръчвам на уважаемото научно жури да 

присъди академичната длъжност "доцент" на гл.ас.д-р Евелина Антонова Христова, 

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

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки. 

 

 

София,  20 май 2019г..    Подпис:  проф.дфн Милко Петров 

 



 Образец за структура на рецензия/становище по конкурс за заемане 

на академичните длъжности доцент и професор в НБУ 

 

Приложение 3 към Наредба за развитието на академичния състав на НБУ 
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