
СТАНОВИЩЕ 

 

От:  доц. д-р Атанас Димитров Георгиев 

Катедра Икономика и управление по отрасли, Стопански факултет, СУ 

„Св. Климент Охридски“ 

Научна специалност 3.8. Икономика, „Икономика и управление по отрасли 

– енергетика“ 

Относно: конкурс за доцент в професионалното направление 3.7 Администрация и 

управление (Моделиране и прогнозиране в управлението), обявен за 

нуждите на Стопанския факултет на „Св. Климент Охридски“, бр. 52 

от 02.07.2019 г. 

Конкурсът е обявен по решение на академичния съвет на Университета 

съгласно протокол №10 от 29.05.2019 г. Участвам в състава на научното 

жури на конкурса съгласно Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“, Заповед РД 38- 530 / 30.08.2019  г. 

 

В конкурса участват двама кандидати, а именно: 

1) Доц. д-р Ангел Ангелов Марчев 

2) Гл.ас. д-р Павел Тодоров Стойнов 

 

1. Кратко представяне на кандидатите и оценка за техния опит в областта 

на образованието и преподавателската дейност 

 

Доц. д-р Ангел Ангелов Марчев 

 Ангел Ангелов Марчев завършва Финансово-стопанската гимназия в София през 

1996 г., бакалавърска степен в УНСС по „Финанси“ през 2002 г., магистърска степен в 

БСУ по „Финанси“ през 2003 г. и защитава докторска дисертация в УНСС през 2011 г. 

по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално 

управление) с тема на дисертацията „Селекция на модели за управление на 

инвестиционни портфейли (на примера на Българския фондов пазар)“. Завършил е и 

специализация по „Risk theory and related topics“ в Института по математика към 

Полската академия на науките. 

 Работил е в държавната администрация и финансовия сектор, като през 2004 г. 

започва да преподава като хоноруван преподавател в Бургаския свободен университет и 

в Бизнес колеж “Евростандарт”. Преподава в УНСС като асистент от 2005 г., 

впоследствие като старши асистент (2008 г.), гл. асистент (2010 г.) и доцент (от 2016 г.), 

като води редица дисциплини, свързани с моделиране и прогнозиране в управлението и 

други управленски дисциплини. 

 В своята дейност като преподавател доц. д-р Ангел Марчев прилага и множество 

интерактивни и съвременни методи на преподаване и комуникация със студентите, което 

води и до по-активното им включване в учебната и изследователската дейност на УНСС, 

където той преподава до момента. 

 Личните ми наблюдения върху работата на доц. д-р Ангел Марчев са свързани с 

неговите инициативи съвместно с други колеги от Стопанския факултет на СУ „Св. 



Климент Охридски“, където той инициира работни семинари за студенти и докторанти, 

които са изключително позитивно приети от студентите и преподавателите. В 

допълнение, познавам доц. д-р Ангел Марчев във връзка с проект, финансиран от JRC 

(Европейската комисия), на който бях координатор, а доц. Ангел Марчев – старши 

изследовател. Проектът бе приет от възложителя с адмирации, а работата на доц. Ангел 

Марчев в него бе безупречна от научно-изследователска гледна точка. 

 

Гл.ас. д-р Павел Тодоров Стойнов 

 Павел Тодоров Стойнов е завършил следните специалности: 

- През 1996 г. магистърски степени по Математика в СУ „Св. Климент Охридски“ и по 

„Изчислителна техника“ в ТУ-София; 

- През 1999 г. – Бакалавърска степен по Стопанско управление и Магистърска степен 

(през 2005 г.) по Икономика и управление на туризма в Стопанския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“; 

- Защитава дисертация в професионално направление 4.4. Науки за земята на тема 

„Състояние и развитие на здравния туризъм в България“ в Геолого-географския факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. 

- Защитава и дисертация в професионално направление 3.8 Икономика - Икономика и 

управление (отбрана и сигурност) на тема „Усъвършенстване на анализа на риска от 

наводнения“ в УНСС през 2017 г. 

 Преподавал е като хоноруван асистент по Математика (1992-2000 г.) в СУ „Св. 

Климент Охридски“ и в ТУ-София. От 2000 г. е Асистент в Стопанския факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“. 

 Имам и лични наблюдения върху работата на гл.ас. д-р Павел Стойнов – те датират 

още от 2001 г., когато бях негов студент в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ по дисциплините „Статистика“ и „Иконометрия“. Твърдя, че неговите методи 

на преподаване тогава не бяха достатъчно професионални, но нямам по-скорошни 

наблюдения. Не мога да посоча конкретни инициативи на гл.ас. д-р Павел Стойнов в 

академичната общност на Стопанския факултет, където преподавам, които да са в 

подкрепа на неговата кандидатура за Доцент в настоящия конкурс. 

 

 Съгласно предоставените документи от двамата кандидати, систематиризам 

тяхната преподавателска и изследователска дейност в обобщена форма в следната 

таблица: 

 

Дейност Доц. д-р А. Марчев Гл.ас. д-р П. Стойнов 

Педагогическа Води следните курсове: 

- Основи на управлението 

- Управленски решения и риск 

- Метрика на предприятието 

- Методи за изследвания в бизнеса 

- Моделиране и прогнозиране в 

управлението 

- Финансови пазари и инструменти 

4 разработени курса в МП към 

Стопанския факултет: 

- Финансов анализ и екстремални 

статистики 

- Модели в актюерството 

- Теория на риска 

- Застрахователно и финансово 

моделиране с R 



- Делови игри в управлението 

- Социална отговорност на бизнеса 

- Корпоративни комуникации 

- Управленски игри и симулации 

- Финансови модели в управлението 

и др. 

Общ брой 

публикации 

1 монография 

1 глава от колективна монография 

1 книга 

1 учебник 

25 статии в списания и поредици 

2 монографии 

 

 

 

70 статии в списания и поредици 

Публикации за 

конкурса 

1 монография 

1 книга 

1 учебник 

5 статии и доклади в 

реферирани/инд. изд. 

8 статии и доклади (нерефер. с 

научна ред.) 

 

 

 

 

 

15 статии 

Публикации с 

импакт фактор 

Да (3) Да (1) 

Общ импакт 

фактор 

2 (Scopus) – 8 цитата 1 (Scopus) – 1 цитат 

Общ брой 

цитати 

3 (Web of Science/  Scopus) 

105 (Google Scholar) 

1 (Web of Science / Scopus) 

5 (Google Scholar) 

Цитати върху 

публикации за 

конкурса 

10 5 

Участия в 

конференции 

22 18 

Участия в 

проекти като 

ръководител 

Не Не 

Участия в 

проекти – член 

3 (университетски) 

3 (национални) 

2 (университетски) 

1 (национален) 

Предишни 

хабилитации 

Да – Доцент по научна специалност 

„Социално управление“ (моделиране 

и прогнозиране в управлението и 

основи на управлението) 

Не 

 

 По отношение на броя цитирания от двамата кандидати, препоръчвам на 

уважаемото Научно жури да се вземат предвид основно цитатите в реферирани и 

индексирани издания. В допълнение, част от посочените цитати от страна на гл.ас. д-р 



Павел Стойнов не могат да бъдат намерени в научните бази от данни, а цитиращите 

текстове не са предоставени от кандидата в документацията на конкурса. 

 

 

2. Научна дейност. Основни научни резултати и научно-приложни приноси 

на кандидатите 

 

Доц. д-р Ангел Ангелов Марчев 

 

 Видно от предоставените документи и справката по-горе, научната дейност на доц. 

д-р Ангел Марчев и особено публикациите, предоставени за участие в конкурса, са 

свързани с темата му, а именно „Моделиране и прогнозиране в управлението“. 

Публикационната и преподавателската дейност на кандидата е богата и многообразна, 

като научните му трудове са цитирани от множество международни и местни автори. 

 Някои от по-важните научни приноси на кандидата са: 

- разработил e оригинален подход към процеса за управление на инвестиционни 

портфейли, базиран на кибернетичната теория; 

- универсален модел на инвеститор с неговата структурна схема и формулирани 

функции на основните блокове в нея, който позволява да се обхванат (и 

моделират) много широк клас инвеститорски модели 

- методика за експериментален сравнителен анализ на различни модели на 

инвеститори, опериращи в една и съща инвестиционна среда; 

- алгоритми (и съответното им програмно осигуряване) за компютъризирана 

симулационна среда, позволяваща висока степен на автоматизация при 

провеждането на сравнителния емпиричен анализ („състезанието”) между модели 

на различни инвеститори. 

- нов модел за автоматизирано генериране на нови (по-сложни и по-ефективни) 

инвестиционни портфейли на основата на „оцелелите най-добри” от предходните 

фази (многоредна селекция на портфейлни структури), за който са разработени 

необходимите алгоритми и съответното програмно осигуряване.  

- серия от експерименти със различни модели на инвеститори при различни 

стойности на техните варируеми параметри 

 

Гл.ас. д-р Павел Тодоров Стойнов 

 

 Голяма част от приносите, докладвани от кандидата, не съответстват на научното 

направление, в което е обявен настоящият конкурс. В темата на конкурса кандидатът 

докладва следния принос: 

- построени са приложни модели за оценяване на финансови инструменти и деривати 

и за изследване на пазарен и кредитен риск (4 публикации по темата в национални 

издания) 

 

Извън темата на настоящия конкурс, кандидатът твърди и следните приноси: 



- Извършени са приложни изследвания на търсенето и предлагането в туризма (1 

публикация в национално издание); 

- Извършени са изследвания на политико-икономическите аспекти на 

глобализацията и интеграцията (2 публикации в национални издания); 

- Извършени са изследвания на политико-икономическите аспекти на сигурността (2 

публикации в национални издания) 

 

 Без да подценяваме научно-приложните приноси на автора в допълнителните 

научни направления, следва да отбележим, че за темата на конкурса (3.7 Администрация 

и управление (Моделиране и прогнозиране в управлението)) те са недостатъчни. 

 

 

3. Заключение 

 

Научната работа на доц. д-р Ангел Ангелов Марчев е насочена изцяло към 

моделиране и прогнозиране в управлението и управленските дисциплини в по-широк 

смисъл, като научните му приноси в областта на конкурса са значителни. Неговата 

преподавателска работа до момента е свързана тематично с настоящия конкурс, а 

докладваната научна продукция отговаря на условията за участие в конкурса и на 

законовите изисквания. 

Научната работа на гл. ас. д-р Павел Тодоров Стойнов е в повече области и само 

частично отговаря на темата на настоящия конкурс. Докладваните публикации и 

приноси по темата на конкурса не са достатъчни, а част от твърдените цитати не могат 

да бъдат открити, което поставя под въпрос и спазването на изискванията в Закона за 

развитие на академичния състав и количествените индикатори от Правилника за 

прилагане на ЗРАС. Преподавателската работа на гл.ас. д-р Павел Стойнов до момента 

също не е свързана в достатъчна степен с темата на обявения конкурс. 

 

В заключение на гореизложеното смятам, че кандидатурата на доц. д-р Ангел 

Ангелов Марчев е далеч по-убедителна и отговаряща напълно на изискванията на 

обявения конкурс както по отношение на научната, така и на преподавателската 

дейност. 

Въз основа на всичко казано дотук, с пълна убеденост препоръчвам на 

членовете на почитаемото Научно жури да гласуват положително за присъждането 

на академичната длъжност „доцент“ по направление 3.7 Администрация и 

управление (Моделиране и прогнозиране в управлението) на доц. д-р Ангел 

Ангелов Марчев. 

 

 

София, 18.10.2019 г.    Подпис: 

/доц. д-р Атанас Димитров Георгиев/ 


