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Конкурсът е обявен за академичната длъжност «доцент» за нуж-
дите на катедра „Психология и лидерство“ в област на висшето образо-
вание 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направ-
ление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, за пре-
подаване на учебните дисциплини „Корпоративни комуникации и 
брандинг“, „Технология на публичните комуникации“, „Медиязнание и 
управление на медиите“, „Комуникационен мениджмънт“, „Стратеги-
ческо лидерство“, „Организационно поведение в сигурността и отбра-
ната“, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 78 от 04.09.2020 г. 

Становището е възложено по решение на Научното жури, опреде-
лено със Заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ Рег. 
№ СИ-29-7765/09.11.2020 г. 

Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Анна Иванова Вълка-
нова. Подадените документи отговарят на основните изисквания на За-
кона за развитие на академичния състав в Република България и на 
Правилника за неговото прилагане, както и на правилника на Академи-
ята за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

Гл. ас. д-р Анна Иванова Вълканова е родена на 10.03.1979 г. През 
2002 г. завършва специалност „Журналистика“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. 
През 2008 г. защитава дисертационен труд на тема „Темата развитие в 
дневния ред на българското общество“ и СНС и присъжда научната сте-
пен „доктор”. 

В професионалното си развитие през годините кандидатката пре-
минава през редица длъжности. От 2010 г. до момента е главен асис-
тент в катедра „Психология и лидерство“ на Факултет „Национална си-
гурност и отбрана“. Води лекции по дисциплините: „Корпоративни ко-
муникации и брандинг“, „Технология на публичните комуникации“, 
„Медиязнание и управление на медиите“, „Комуникационен менидж-
мънт“, „Стратегическо лидерство“, „Организационно поведение в си-
гурността и отбраната“. 

В конкурса кандидатката участва с 22 публикации, 17 от които 
предлага за рецензиране, показани в таблицата по-долу.  
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Списък на научните трудове 

Вид публикация 

Брой  
публикации 

Обем 
(страници) 

Общо За рецензи-
ране Общо За рецензи-

ране 
Дисертация, автореферат, 
трудове за присъждане  
на научна степен 

5 0 255 0 

Трудове по номенклатурната 
специалност 6 6 460 415 

Учебници, учебни пособия  
и монографии 0 0 0 0 

Статии, студии  
и научни доклади 11 11 118 118 

ВСИЧКО: 22 17 788 533 
 
От посочените публикации в списъка за рецензиране само една е 

в съавторство. 
Кандидатката представя научни публикации в обем от 788 стра-

ници, 533 от които за рецензиране. Това е заявка за видимо присъствие 
както на полето на третираната в тях научна проблематика, така и в 
образователната област.  

Публикациите на кандидатката са насочени към изясняване на 
темата за ролята и мястото на комуникацията в съвременното общес-
тво като продукт и средство за производство, на медийните стратегии, 
на стратегическите и корпоративните комуникации. 

Целта на публикационната дейност на кандидатката е да синте-
зира и допълни знанието по проблемите на обществените комуника-
ции за състоянието и методите за подобряване на мениджмънта на ин-
формационните процеси.  

В публикациите на кандидатката могат да бъдат открити и фор-
мулирани някои постижения с приносен характер. Условно, те биха 
могли да бъдат отнесени към следните две групи:  

• Проблеми на публичните комуникации, корпоративните кому-
никации и брандинга; 
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• Проблеми на стратегическите комуникации и публичните ко-
муникации на държавно и международно равнище (ЕС и НАТО). 

Справката за научните и приложните приноси показва ярко изразе-
ния интердисциплинарен характер на постиженията, получени в отговор 
на перфектно изпълнените професионални ангажименти на кандидат-
ката в области, тясно свързани с комуникациите, генериращи непрекъс-
ната потребност от съвременни знания и заявяващи ясна социална по-
ръчка за решаване на актуални и значими научни проблеми. Тези обстоя-
телства придават особен, преди всичко практико-приложен характер на 
представените публикации, насочени главно към потребители с доказана 
насъщна потребност от експертизи и модерни решения. 

Научната продукция на кандидатката се характеризира с издържа-
ност и прецизност както в методологично, така и в методическо отноше-
ние. Начинът на разработване и представяне на резултатите, стилът, ези-
кът и външната форма отговарят на изискванията и стандартите за ака-
демични научни публикации. 

От представените справки за учебна натовареност се вижда, че от 
2010 г. до началото на тази година кандидатката е имала средно по 390 
часа годишен хорариум. Само за зимния семестър на тази учебна година 
има 219 часа. 

Не намирам основание в представените публикации, а и в хода на 
конкурса до мен не са достигнали сигнали за дейност, която може да бъде 
окачествена като плагиатстване. 

Познавам лично кандидатката в конкурса в качеството и на ко-
лега, член на катедрата и като преподавател. Тя е организирана, де-
лова, трудолюбива и последователна в работата си, притежава много 
добра учебно-методическа и професионална подготовка, има широка 
обща култура, дълбоки и трайни научни интереси. Тези лични впечат-
ления допълват представа ми за кандидатката като преподавател, екс-
перт и изследовател. Мнението на студентите и на колегите на гл. ас. д-
р Анна Вълканова е, че тя се справя добре с възложените и задачи. 
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Склонна е към прилагане на творчество и търсене на нестандартни ре-
шения за постигане на целта.  

Частните бележки върху публикационната и досегашната и пре-
подавателска дейност съм обсъдил с кандидатката и смятам, че те не 
променят общото отлично впечатление от цялостната и дейност. Пре-
поръчвам на д-р Вълканова в бъдеще да обърне още по-голямо внима-
ние на публикации с дидактически характер - учебници, пособия, сви-
тъци с лекции, методики и т.н., които да обслужват учебния процес в 
Академията.  

Като имам предвид професионалния преподавателски опит на 
кандидатката смятам, че в новото и амплоа на изследовател и доцент в 
катедра „Психология и лидерство“ би била много полезна за обучени-
ето и възпитанието на слушателите и студентите в Академията.  

Въз основа на изложеното по-горе, предлагам на уважаемите чле-
нове на Научното жури да приемат материалите по конкурса, да ги оце-
нят положително и да предложат гл. ас. д-р Анна Иванова Вълканова да 
бъде назначена на академичната длъжност „доцент” в катедра „Психо-
логия и лидерство“ при Военна академия „Г. С. Раковски, гр. София.  

 
 

Дал становището: проф. д.ик.н. ........................................... 
Г. Петков 

27.11.2020 г.  
Гр. София  
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