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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов, ФИСН – ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

 

на материалите, представени за участие в конкурс 
за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

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

професионално направление 3.7 Администрация и управление (Моделиране и прогнозиране в 

управлението) 

 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр.52 от 02.07.2019 г. и в интернет-

страница на СУ "Св. Климент Охридски", като кандидати участват: 

1) доц. д-р Ангел Ангелов Марчев, Факултет „Управление и администрация“, УНСС 

2) гл. ас. д-р Павел Тодоров Стойнов, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидатите 

 

Със заповед РД 38-530 от 30.08.2019 г. на Ректора на Софийски университет „Св. Кли-

мент Охридски“ (СУ) съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на ака-

демичната длъжност “доцент” в СУ по област на висше образование 3. Социални, стопанс-

ки и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Модели-

ране и прогнозиране в управлението), обявен за нуждите на Стопански факултет. 

За участие в обявения конкурс са подали документи двама кандидати – доц. д-р Ан-

гел Ангелов Марчев, преподавател в катедра „Управление“ към Факултет „Управление и 

администрация“ на УНСС и гл. ас. д-р Павел Тодоров Стойнов, преподавател в катедра 

„Статистика и иконометрия“ към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Д-р Марчев защитава докторска степен по администрация и управление в УНСС през 

2011 г., като е част от преподавателския екип на катедра „Управление“ във Факултет „Уп-

равление и администрация“ на УНСС от 2005 г. От 2017 г. е избран за доцент по Социално 

управление („Моделиране и прогнозиране в управлението и основи на управлението“) във 

същия факултет. Кандидатът има много богат и разнообразен професионален и академичен 
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опит, както и участие в редица проекти, програми и инициативи с национален и междунаро-

ден обхват. Научно-изследователските интереси на д-р Марчев са в областта на приложение 

на информационните технологии и анализа на данни в управлението и финансите. Предста-

веният от д-р Ангел Марчев комплект материали е в пълно съответствие с Правилника за 

развитие на академичния състав на СУ „Св. Климент Охридски“. Включени са необходимите 

документи и доказателства за научната, преподавателска и професионална дейност на канди-

дата. 

Д-р Стойнов защитава докторска степен в ПН 4.4 - Науки за земята през 2015 г. в СУ 

„Св. Климент Охридски“ и докторска степен в ПН 3.8 – Икономика през 2017 г. в УНСС. 

Кандидатът има сериозен преподавателски опит в СУ и Технически университет – София, 

включително участие в университетски и национални изследователски проекти. Научно-

изследователските интереси на д-р Стойнов са свързани с моделите и методите за оценка на 

финансови инструменти, анализ на риска (включително в сферата на сигурността), полити-

ческите и икономически аспекти на глобализацията. Представените от кандидата материали 

съответстват на Правилника за развитие на академичния състав на СУ „Св. Климент Охридс-

ки“. В електронния набор документи се съдържат доказателства за научната и преподавател-

ска работа на д-р Стойнов. 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидатите 

 

Д-р Ангел Марчев е приложил списък с общо 50 научни труда, от които за участие в 

конкурса са подробно обозначени 16 – 1 монография; 1 публикувана книга на база защитен 

дисертационен труд; 1 учебник; 5 статии публикувани в издания, реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни с научна информация; 8 статии и доклади публикувани в спи-

сания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове. Публикациите са корект-

но и пълно описани и са отчетени при изготвянето на настоящето становище. Осем от пуб-

ликациите са на български език, а останалите са на английски език. Интерес представляват 

тезите и резултатите от публикации №7 и №10 от списъка. 

Кандидатът д-р Марчев е представил доказателства за 10 цитирания на публикации от 

чуждестранни автори. Няма общи автори между цитираните и цитиращите публикации, кое-

то е основание посочените цитирания да бъдат приети. 

Д-р Марчев членува в четири професионални организации и е представил референции 

за експертното си участие в реализирани бизнес проекти в областта на моделирането на сто-

пански системи. 
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Преподавателският опит на кандидата е впечатляващ, като изброените в приложените 

материали преподавани дисциплини имат пряко отношение към провеждания конкурс. Д-р 

Марчев е автор на учебни пособия и помагала, които се използват от студентите в няколко 

висши училища. 

Няма установено плагиатство или некоректно използване на литературни източници в 

представените от кандидата д-р Ангел Марчев материали. 

 

Д-р Павел Стойнов е приложил списък с общо 70 научни труда, от които за участие в 

конкурса са подробно обозначени 15 научни публикации – всички на английски език, както и 

участия в 18 конференции и научни прояви. Публикациите са описани с необходимите атри-

бути и са взети предвид при изготвянето на това становище. В общия списък с публикации 

на д-р Стойнов има монографични изследвания, но не става еднозначно ясно кои от тях учас-

тват в конкретния конкурс. Интерес от гледна точка на практическата им приложимост са 

публикации №9 и №10 от приложения списък. 

Кандидатът д-р Стойнов е представил общо 5 цитирания (3 в издания реферирани и ин-

дексирани в световноизвестни бази данни с научна информация и 2 в нереферирани изда-

ния). Няма общи автори между цитираните и цитиращите публикации, което е основание по-

сочените цитирания да бъдат приети. 

Д-р Стойнов е член на два технически комитета на БИС. Участвал е в научното редак-

тиране/рецензиране на пет издания, като са представени хипервръзки към периодичните из-

дания. 

Кандидатът д-р Стойнов има дългогодишен преподавателски опит, като посочените 

дисциплини имат връзка с обучението на студентите по Икономика и Администрация и уп-

равление. Д-р Стойнов е автор на учебни пособия и помагала, които също се използват ак-

тивно от студентите.  

Няма установено плагиатство или некоректно използване на литературни източници в 

представените от кандидата д-р Павел Стойнов материали. 

 

3. Критични забележки и препоръки 

 

Към д-р Марчев могат да бъдат отправени следните препоръки: 

-     да разшири кръга от електронни ресурси, предоставяни на студентите по отделните 

дисциплини, по които преподава; 
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Към д-р Стойнов могат да бъдат отправени следните препоръки: 

 

-     да увеличи броя на публикациите си в чуждестранни издания; 

-     да насочи по-голяма част от следващите си разработки за публикуване в списания 

индексирани в SCOPUS и Web Of Science; 

 

Посочените препоръки не елиминират приносите и ползите от научната и преподава-

телска работа на кандидатите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Документите и материалите, представени от кандидатите отговарят на изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Тематиката на представените публикации и връзката им с обявения конкурс за заемане 

на академична длъжност, участието на кандидатите в научноизследователски проекти, пре-

подавателската им дейност и показаните доказателства за успешно реализирани професио-

нални ангажименти ми дават основание: 

- Да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния 

съвет на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за избор на доц. д-р 

Ангел Ангелов Марчев на академичната длъжност „доцент“ в СУ „Св. Климент Ох-

ридски“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Модели-

ране и прогнозиране в управлението). 

- Да препоръчам на катедра „Статистика и иконометрия“ на Стопански факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“ при първа възможност да обяви конкурс за заемане на ака-

демичната длъжност „доцент“, който да отговаря на научните интереси на гл. ас. Па-

вел Стойнов и би му позволил да се възползва пълноценно от резултатите получените 

в монографичните му изследвания и посочените в пълния списък с публикации ста-

тии и доклади. 

18.10.2019 г.   Изготвил становището: .................................. 

гр. Пловдив            /доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов/ 

 


