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С Т А Н О В И Щ Е 

от: доц. Мария Иванова Нейчева, доктор по икономика, преподавател в 

Бургаския свободен университет  

относно: участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

“доцент” в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление (Моделиране и прогнозиране в управлението), обявен за 

нуждите на Стопанския факултет в Софийски университет „Св. 

Климент Охридски” – гр. София и публикуван в ДВ бр. 52/02.07.2019г. 

основание за становището: Заповед № РД 38 – 530 /30.08. 2019 г. на Ректора 

на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ за утвърждаване на 

научното жури 

допуснати кандидати: 1. доц. д-р Ангел Ангелов Марчев 

   2. гл. ас. д-р Павел Тодоров Стойнов 

 

В обявения конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в ПН 3.7. 

Администрация и управление (Моделиране и прогнозиране в управлението) са 

допуснати двама кандидати - доц. д-р Ангел Марчев, преподавател в Университета 

за световно и национално стопанство – гр. София (УНСС) и гл. ас. д-р Павел 

Стойнов, преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски“ (СУ). 

Изразеното тук становище се базира на съдържанието на предоставените от 

кандидатите материали за участие в конкурса и тяхното съответствие с 

нормативните изисквания според Закона за развитието на академичния състав в РБ 

и правилника за прилагането му, както и Правилникa за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ.  

 

I. Характеристика на кандидатите и съответствие с нормативните 

изисквания 

Доц. д-р Ангел Марчев притежава бакалавърска степен по финанси от 

УНСС (2002г.), магистърска степен по финанси от Бургаския свободен университет 

(2003г.) и ОНС „доктор“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление от УНСС (2008г.). От декември 2005г. работи като преподавател в 

УНСС, като през декември 2016г. е придобил академичното звание „доцент“ в  

професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна 

специалност „Социално управление (моделиране и прогнозиране в управлението и 

основи на управлението)“. От 2004г. е и хоноруван преподавател в Бургаския 

свободен университет. Доц. Марчев преподава на български и на английски език 

дисциплини в областта на управлението, финансовите пазари, борси и борсови 

операции, делови игри и симулации, анализ и прогнозиране. Притежава и 

международен опит като гост-преподавател в рамките на интензивна програма 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/204044/1386275/version/8/file/PURPNSZADSU-AS_17.07.2019.pdf
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Еразъм в Technical Education Institute – гр. Лариса, Гърция. Има практика в реалния 

сектор, както и активно участие в събития и професионални организации.  

Според представената автобиография и документи, гл. ас. д-р Павел 

Стойнов притежава бакалавърска (1999г.) и магистърска (2000г.) степен по 

специалност „Стопанско управление“ от Софийския университет “Св. Климент 

Охридски“. През 2017г. е придобил докторска степен по „Икономика и управление 

(отбрана и сигурност)“  в УНСС. От 2000г. работи в Стопанския факултет на СУ, а 

през периода 1992-2000г. е бил и хоноруван асистент по математика в СУ и 

Технически университет – гр. София. Членува в професионални организации и е 

изнасял лекции по програма Еразъм.  

Съответствието на академичната дейност на кандидатите с минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент” 

Минималните изисквания за преподавателската и научна дейност на 

кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент” в направлението на 

конкурса са посочени в Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България за област 3. Социални, стопански и 

правни науки. Изпълнението на изискванията според предоставените от 

кандидатите справки е представено в таблица 1.  

 

Таблица 1. Изпълнение на минималните национални изисквания 

за заемане на академична длъжност „доцент" 

 

 

Група от показатели 

Съдържание 

Минимални 

изисквани 

точки* 

Изпълнение 

доц.  

А. Марчев** 

гл.ас.  

П. Стойнов 

А.    Показател 1 50 50 50 

Б.    Показател 2  - -  

В.    Показател 3   100 100 100 

Г.     Сума от 

показателите от 4 до 10 
 200 200 325 

Д.     Сума от 

показателите от 11 до 13 
50  50 55 

*Според Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България за област 3. Социални, стопански и правни науки 
** Според приложените от кандидатите справки. 

 

Доц. д-р Ангел Марчев има издаден хабилитационен монографичен труд 

(Марчев, А. Приватизация чрез публично предлагане на фондовата борса. 

Евдемония Продъкшън, София, ISBN 978-6197209-22-8-2016). Списъкът на 

научните публикациите, предложени за рецензиране (Приложение 10), включва 

още: публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен 

"доктор на науките", 5 броя статии и доклади, публикувани в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, и 
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8 броя статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. Посочени са 10 

цитирания в чужбина (Приложение 13), включително Скопус. Приложени са 

доказателства с цел удостоверяване на публикационната активност на 

кандидата. Допълнително е даден и списък от всички публикации - 50 на брой 

(Приложение 10). Общата сума от показателите (табл. 1) е 400, което удовлетворява 

необходимата стойност.  Покрити са и критериите на Стопанския факултет за 

заемане на академична длъжност „доцент“.  

Гореизложеното показва, че доц. д-р Ангел Марчев изпълнява 

количествените критерии за заемане на длъжността „доцент" според 

съответната нормативна уредба. Наред с това трябва да се подчертае, че 

съдържанието на публикациите, наличието на статии и цитирания в световно 

признати научни бази данни потвърждава качеството на изследователската му 

дейност и авторитет сред академичната общност със сходни интереси. 

В приложената справка за изпълнение на минималните национални 

изисквания  гл. ас. д-р Павел Стойнов е посочил издаден хабилитационен труд. 

Кандидатът има още: една издадена монография, която не е хабилитационен труд, 

както и публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане 

на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен 

"доктор на науките", 15 броя статии и доклади, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 

томове, и 5 цитирания, с което се изпълняват минималните стойности за 

показателите в раздел Г и Д (таблица 1). Представена е самооценка за изпълнение 

и на специфичните изисквания на Стопански факултет за заемане на длъжността 

„доцент“. Представени са само резюмета на публикациите. 

Според приложените справки гл. ас. д-р Павел Стойнов изпълнява 

минималните национални изисквания за заемане на длъжността „доцент" с оглед 

количествения аспект на научната му продукция. Но, не са представени научните 

трудове за участие в конкурса според изискванията на чл. 107(1) от Правилникa 

за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ, което затруднява обективната оценка на академичния му 

профил и съответствие с нормативните изисквания.  

Оценка на допълнителните показатели за учебната и 

научноизследователската дейност според чл. 112 (2) от Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 

Кандидатурата на доц. Марчев е напълно издържана и в учебно-

преподавателски аспект. Издаденият учебник (Марчев, А., А. Марчев Моделиране 

и прогнозиране в управлението. Евдемония Продакшън, София, 2016г.) напълно 

съответства на научната област на конкурса и задълбочено и обстойно представя 

традиционни и съвременни методи за прогнозиране и статистико-математически 

модели за управленски цели. Наред с това, трябва да подчертая активната 

извънаудиторна дейност на Ангел.  Основател и съорганизатор е на редица научни 

прояви – семинари, конференции, състезания, професионални мрежи и други. Ще 

посоча само ежегодната конференция „Авангардни научни инструменти в 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/204044/1386275/version/8/file/PURPNSZADSU-AS_17.07.2019.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/204044/1386275/version/8/file/PURPNSZADSU-AS_17.07.2019.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/204044/1386275/version/8/file/PURPNSZADSU-AS_17.07.2019.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/204044/1386275/version/8/file/PURPNSZADSU-AS_17.07.2019.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/204044/1386275/version/8/file/PURPNSZADSU-AS_17.07.2019.pdf
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управлението“ (Vanguard Scientific Instruments in Management), която се превърна в 

признат международен форум за обмен на идеи, теоретични възгледи и емпирични 

проучвания по въпросите на съвременното управление и управленски практики 

сред изследователи, докторанти и студенти. Наред с това той работи активно за 

развитие на Data Science Society като организатор и участник в десетки семинари, 

школи, курсове и др. В учебен аспект ще подчертая приносът му за прилагане на 

новаторски практики, основани на дигитални решения, в преподаването и 

обучението и в тази връзка заслугите му за развитие на дисциплините „Делови 

игри“ и „Управленски игри и симулации“ в учебните планове по икономика и 

управление в българското висше образование. Също така, в периода 2007-2019г. 

доц. Марчев е участвал в 8 национални и международни проекти от образователен 

и научен характер, научен ръководител и консултант е на над 80 дипломанти и 

докторанти.  

Гл. ас. Стойнов е представил справка за изпълнение на допълнителните 

показатели по чл. 112 (2) от Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ. Ръководил е двама 

дипломанти  и е разработил 4 лекционни курса, обезпечени с три ръководства. 

Преподаваните дисциплини са в областта на финансовия анализ, теория на риска, 

моделиране в актюерството, застрахователно и финансово моделиране. Д-р 

Стойнов е участвал в 2 университетски и 2 национални проекта. Рецензент е на 

множество статии в международни научни издания.  

 

II. Основни приноси на кандидатите 

Приносите на доц. д-р А. Марчев са пряко свързани с темата на конкурса и 

касаят предимно моделиране и управление на инвестиционни решения. Признавам 

посочените приноси и бих ги обобщила, както следва: 

1. Моделиране и управление на инвестиционен  портфейл в теоретичен и 

емпиричен аспект.  

2. Изграждане, развитие и приложение на дигитални симулационни модели за 

управление и анализ на инвестиционни портфейли и модели на инвеститори. 

3. Разработка на бази данни и съответни емпирични анализи за целите на 

инвестиционното управление и прогнозиране. 

4. Препоръки за последващи теоретични и практико-приложни изследвания за 

управление на инвестиционни портфейли, включително в български 

условия. 

В допълнение ще посоча и следния принос:   

5. Систематичен подход и класификация на основните въпроси и проблеми 

при моделирането и прогнозирането за управленски цели.  

Приносите, посочени от гл. ас. д-р Павел Стойнов, са сферата на 

икономиката и управлението, засягайки проблематика в по-широк аспект: 

1. Разработка на приложни модели за оценяване на финансови инструменти  и 

деривати и за изследване на пазарен и кредитен риск. 

2. Приложни изследвания на търсенето и предлагането в туризма.  

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/204044/1386275/version/8/file/PURPNSZADSU-AS_17.07.2019.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/204044/1386275/version/8/file/PURPNSZADSU-AS_17.07.2019.pdf
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3. Изследвания на политико-икономическите аспекти на глобализацията, 

интеграцията и сигурността. 

 

III. Бележки и препоръки 

Предвид обема и качеството на представените от него материали по 

конкурса нямам критични бележки към доц. д-р А. Марчев. Пожелавам му да 

продължава активната си, целенасочена учебна и научна дейност, както и да 

разшири обхвата на публикациите си в признати международни научни бази данни.  

Забележката и препоръката ми към гл. ас. д-р П. Стойнов е да бъде по-прецизен 

при подготовката и представянето на материалите при подобни участия, както и да 

разшири работата си по проекти в сферата на научната си специалност и 

преподавателска дейност.   

 

IV. Заключение 

Имайки предвид предоставените материали, количеството и 

качеството на публикациите, приносите, както и изпълнението на 

допълнителните показатели за учебна и научноизследователска дейност, 

убедено изразявам становището си за класиране на кандидатите според 

общата си оценка за съответствие с обявения конкурс за „доцент“ в 

професионално направление 3.7. Администрация и управление (Моделиране 

и прогнозиране в управлението) в Стопански факултет на СУ, както следва: 

1. доц. д-р Ангел Ангелов Марчев  

2. гл. ас. д-р Павел Тодоров Стойнов. 

 

 

 

 

 

17.10.2019г.    Член на научното жури: 

гр. Бургас       /доц. д-р М. Нейчева/ 


