
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Андрей Иванов Захариев, 

Факултет по Математика и Информатика на 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“(гост-преподавател) 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ в 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) 

 

 1. Информация за конкурса.  
Конкурсът е обявен в ДВ, бр.52 от 02.07.2019 г., за нуждите на Стопанския факултет при Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. Участвам състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед 

на Ректора  на Софийския университет „Св. Климент Охридски” № РД 38-530/30.08.2019 г. 

 

 2.Кратка информация за кандидатите в конкурса  
 В конкурса участват следните двама кандидати (подредени по азбучен ред): 

2.1.  д-р Ангел Ангелов Марчев; 

Д-р  Марчев, работи по основен трудов договор във УНСС, Факултет „Управление 

и администрация“, като доцент в катедра „Управление“ .  

2.2. д-р Павел Тодоров Стойнев. 

Д-р Стойнев работи по основен трудов договор в Софийския университет „Св. Климент Охридски” , 

Стопански факултет, като главен асистент в катедра „Статистика и иконометрия“.  

 3.  Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност  

  Изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент“ са изпълнени,  

както следва:  

 3.1. Задължителни изисквания по чл. 24 на ЗРАСРБ  

3.1.1. Кандидатът  д-р А. Марчев отговаря  на  изискванията  на чл.  24  на  ЗРАСРБ  за 

заемане  на академичната длъжност доцент а именно: докторска степен по администрация и 

управление(защитена  в УНСС през 2011), като е представил и съответните справки от НАЦИД. 

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

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

документи като доказателства за научната, преподавателска и професионална дейност на кандидата. 

3.1.2. Кандидатът  д-р П. Стойнев отговаря  на  изискванията  на чл.  24  на  ЗРАСРБ  за 

заемане  на академичната длъжност доцент, съгласно представените от него справки, като д-р П. 

Стойнев е защитил успешно  двете докторски тези - докторска степен в професионално направление 

4.4 - Науки за земята през 2015 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ и докторска степен в професионално 

направление 3.8 – Икономика през 2017 г. в УНСС.  

 3.2. Характеристика на научната и научно-приложната дейност на кандидатите. 

 3.2.1. Кандидатът д-р А. Марчев е представил списък с общо 50 заглавия, от които за участие 

в конкурса са избрани 16 заглавия  – 1 монография; 1 публикувана книга на база защитен 

дисертационен труд; 1 учебник и 13 статии и доклади. От тях 5(пет) броя са публикувани в списания с 

импакт-ранг (SJR) а останалите 8(осем) броя статии и доклади са публикувани в списания с научно 

рецензиране или в редактирани колективни томове. Публикациите са коректно представени и са 



основна база за изготвянето на настоящето становище. Осем от публикациите са на български език, а 

останалите са на английски език. 

От представените от д-р А. Марчев научни трудове бих отбелязал двете работи [6] и [7] използващи 

модерен подход базиран на теорията на размитите множества при оценяването на инвестиционни 

портфейли. 

Д-р А. Марчев е представил и доказателства за 10 цитирания на публикации от чуждестранни 

автори като между тях няма самоцитирания и косвени такива.  

3.2.2. Кандидатът д-р П. Стойнов е представил списък с общо 77 заглавия, от които 70 научни 

труда, 2 монографии, 2 публикувани книги на база защитени дисертационни тези и 3 помагала 

(ръководства). За участие в конкурса са избрани  22 заглавия – 2 монографии, 2 книги, 3 помагала и 15 

научни публикации – всички на английски език, като голяма част от тези научни публикации са 

публикувани в трудовете на 18 конференции и научни прояви в които кандидатът е взел участие. 

Статиите са описани с необходимите атрибути и са основна база за изготвянето на това становище. В 

представения за конкурса списък с публикации на д-р П. Стойнов фигурират само 15 научни 

публикации но предвид на представената от кандидата справка за изпълнението на минималните 

национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ (Excel файл) предположих, че 2-те монографии, 2-те 

публикувани книги на база защитени дисертационни тези и 3-те помагала (ръководства) следва да 

бъдат включени в списъка със заглавия за участие в конкретния конкурс (в противен случай комисията 

по допускането би елиминирала д-р П. Стойнов като участник на формална основа).  

От представените от д-р П. Стойнов научни трудове бих отбелязал работите [7] и [12]. В работата 

[7] например с елегантно използване на подхода за репараметризация е миксирано (смесено) 

отрицателно- биномното разпределение с теглова версия на гама-разпределението и са приведени като 

примери редица частни случаи на получения резултат, важни при актюерските пресмятания . 

Кандидатът д-р Стойнов е представил общо 5 цитирания – от тях 3 в списания с висок импакт –

фактор и 2 в не реферирани издания, като между тях няма самоцитирания и косвени такива. 

 

3.3. Обща характеристика на дейността на кандидатите 

3.3.1 Кандидатът д-р А. Марчев членува в четири професионални организации и е представил 

референции за експертното си участие в реализирани бизнес проекти в областта на моделирането на 

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

приложените материали преподавани дисциплини имат пряко отношение към професионалното 

направление на провеждания конкурс. Написаните от д-р А. Марчев 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 А. Марчев материали. 

3.3.2  Кандидатът д-р П. Стойнов е член на два технически комитета на БИС. Участвал е в научното 

редактиране/рецензиране на пет издания, като са представени хипервръзки към периодичните издания. 

От документите е видно, че д-р П. Стойнов има дългогодишен преподавателски опит, като посочените 

дисциплини имат връзка с обучението на студентите по професионално направление 3.7. 

Администрация и управление. Д-р П. Стойнов е автор на учебни пособия и помагала, които също се 

използват активно от студентите.  

Няма установено плагиатство или некоректно използване на литературни източници в 

представените от кандидата д-р П. Стойнов материали. 



В заключение смятам да отбележа, че и двамата кандидати имат необходимите качества и 

научна продукция за да за заемане на академичната длъжност „доцент“ в Софийски университет 

„Св. Климент Охридски”. 

 

4. Критични забележки и препоръки 

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

 Да увеличи броя на публикациите си в чуждестранни издания, като препоръчително е те да са 

с импакт-фактор и/или импакт-ранг; 

 Да използва програма за проверка на правописа на подготвените от него материали. 

4.2. Към д-р Стойнов могат да бъдат отправени следните препоръки: 

 Да отдели малко от времето си за по акуратна подготовка на документите с които участва в 

конкурси в това число и да използва програма за проверка на правописа на подготвените от 

него материали. Не прави добро впечатление когато на предоставения ми компакт-диск 

намерих 2 заявления – едно за настоящия конкурс и друго за друг такъв по професионално 

направление 3.8. 

 Да концентрира дейността си в най-силното си направление и да публикува поне 3 работи в 

списания с импакт-фактор, което не е непостижимо за него. 

Посочените препоръки не са форма на омаловажаване приносите на кандидатите от научната им и 

преподавателска работа. 

 

 

5. Заключение. 

 

Анализа на наукометричните показатели приведен по горе показват известно предимство на 

кандидата д-р А. Марчев, както и тематиката на представените от него публикации е в по тясна  връзка 

с направлението на обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“. Това 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 Охридски“ по професионално направление 3.7 

Администрация и управление (Моделиране и прогнозиране в управлението). 

 

21.10.2019 г.   Изготвил становището: .............................. 

гр. Пловдив            /проф. д-р Андрей Захариев/ 

 

 

 

 

 


