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проф. д-р Ганета Минкова Минкова,  

катедра „Регионално развитие“, Геолого-географски факултет,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

 

Относно: Конкурс за „Доцент“ в професионално направление 3.8. Икономика, по научна 

специалност „Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)“, област на 

висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, обявен в ДВ, бр. 96 от 

19.11.2021 г. 

 

Информация за конкурса: Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 96 от 19.11.2021 г. за нуждите 

на катедра „Регионално развитие“. В състава на научното жури участвам съгласно 

Заповед РД-38- 7/04.01.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“. Единствен кандидат 

по конкурса е гл. ас. д-р Методи Валериев Иванов, който отговаря на националните 

минимални изисквания от ППЗРАС в Р. България и на допълнителните изисквания на 

СУ.  

 

1. Данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Методи Валериев Иванов е завършил магистърски програма по „Публична 

администрация“ през 2010г. и магистърска програма по „Икономика на търговията“ през 

2012г.  в Университета за национално и световно стопанство. През 2014г. придобива  

ОНС „Доктор“ в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 

Народно стопанство (Регионална икономика и администрация). Прегледът на 

предоставените документи от кандидата за участие в конкурса показва, че д-р Иванов е 

преподавател на редовно щатно място в катедра „Регионално развитие“ като 

последователно е заемал длъжностите асистент в периода от 22.04.2016г. до 28.02.2017г. 

и главен асистент от 01.03.2017г. и към момента на обявяването на конкурса. През 

академичната си кариера в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ участва в 

редица научни, научно-образователни и приложни проекти, за които е приложена 

справка. Кандидатът членува и в Съюза на икономистите в България.  

 



 

2. Оценка на учебно-преподавателската дейност 

Кандидатът изнася основно лекционни курсове и упражнения пред студенти от 

професионално направление "Администрация и управление ", специалност „Регионално 

развитие и политика“ в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" на Софийски университет 

"Св. Климент Охридски". Предоставената справка показва, че преподавателските 

ангажименти включват провеждане на лекции и/или семинарни упражнения по следните 

дисциплини: Микро- и макроикономика, Регионална икономика, Местно 

самоуправление, Регионално планиране, Стратегическо планиране, Политики на 

европейска интеграция, Икономически аспекти на сигурността, Икономика на труда, 

Обща икономическа теория, Регионално развитие и местно самоуправление, 

Образователен маркетинг – регионални аспекти.  

Аудиторната заетост на гл. ас. д-р Методи Иванов за периода на последните три 

учебни години преди обявяването на конкурса ( 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021г.) е 

средно 960ч., а извън аудиторната заетост е средно 2138ч. През периода 2017 г. - 2021 г. 

кандидатът е бил научен ръководител на 29 дипломанта.  

Като преподавател в катедра „Регионално развитие " д-р Методи Иванов участва в 

заседанията на Катедрения съвет и Общото събрание на Геолого-географския факултет. 

Избран е и за член на Факултетния съвет на Геолого-географски факултет при СУ „Св. 

Климент Охридски“ в периода 2019-2023г. 

 

3. Оценка на научно-изследователска дейност. 

В конкурса за заемане на академична длъжност „доцент”, гл. ас. д-р Методи Валериев 

Иванов е представил списък от 50 научни публикации, които обхващат 1 

хабилитационен монографичен труд и 49 други научни публикации. Представени са 5 

публикации в Scopus, от които четири са самостоятелни и една редакторска статия в 

съавторство. Кандидат е представил и 1 статия в Web of Science. От останалите 43 научни 

труда 31 са самостоятелни и 12 са в съавторство основно с преподаватели от катедра 

„Регионално развитие“ и са публикувани в различни български и чуждестранни издания. 

Кандидатът е представил списък със забелязани от него общо 50 цитата в различни 

български и  чуждестранни публикации, с което се показва разпознаваемост на автора 

сред специализираната академична колегия в областта на регионалната икономика и 

регионалното развитие и администрация в страната.  

 



 

На английски език са общо 28 (двадесет и осем) публикации, които представляват 

56% от представената творческата продукция на кандидата, в т.ч. са 6 (шест) публикации 

в съавторство и 22 публикации самостоятелни на английски език. От представената 

справка за цитиранията е видно, че кандидата притежава забелязани от него 15 цитата в 

статии в Scopus. Преобладаващата част от цитиранията на научната продукция на 

кандидата са в България.  

Представената научна продукция от кандидата в тематично отношение отговаря на 

наименованието на обявения конкурс и би могла да се систематизира в следните четири 

тематични направления:  

- Регионална икономика включваща представената научна продукция, както 

следва: 1.1, 2.8, 2.11, 2.13, 2.16, 2.18, 2.21, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.35, 2.36, 2.38, 

2.39, 2.40, 2.41, 2.47, 2.49. 

- Регионална политика и демография включваща представената научна продукция, 

както следва: 2.2., 2.5, 2.6, 2.7., 2.9, 2.20, 2.22, 2.28, 2.33, 2.42, 2.45 

- Регионално развитие, стратегическо и регионално планиране включваща 

представената научна продукция, както следва: 2.1, 2.4, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.19, 

2.34, 2.37, 2.46 

- Местно самоуправление и администрация включваща представената научна 

продукция, както следва: 2.3, 2.17, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.43, 2.44, 2.48 

 

Основната тежест на публикациите е по тематично направление регионална 

икономика, докато останалите тематични направления притежават относителна 

равнопоставеност и допълват обхвата на полето на изследване, където се открояват 

задълбочените изследвания по проблемни въпроси на регионалното развитие, 

регионалната политика и местното самоуправление. Доброто познаване на изследваните 

проблеми се потвърждава от добре структурирания езиков текст и логическа структура 

на представените от кандидата трудове за участие в конкурса.  

Общо впечатление от представената научна продукция е, че се наблюдава градация 

и разширяване на изследвания кръг въпроси свързани с регионалната икономика, 

регионалното развитие, регионалната политика и местното самоуправление. Като по 

този начин освен, че се утвърждава приемствеността в научното познание, кандидата 

проявява творчество при неговото обогатяване, използване и интерпретация.  

 



 

 

4. Критични бележки и препоръки.  

Представената за становище науча продукция на гл. ас. д-р Методи Иванов не дава 

основание да се отправят сериозни критични бележки. Натрупания преподавателски 

опит, знания, теоретична и емпирична информация са успешно използвани при 

разработването на представената научна продукция от кандидата. Като препоръка в 

бъдеще кандидата трябва положи усилия да задълбочи изследователската си дейност 

чрез търсенето на сътрудничество с други български и чуждестранни изследователи с 

цел да доразвива научната тематичната област, в която работи и да се повиши значително 

неговата разпознаваемост не само в България, а и извън пределите на страната. Втората 

ми препоръка към д-р Иванов е да активизира основно публикационната си дейност в 

индексирани чуждестранни издания, както и да засили участията си в национални и 

международни научно-изследователски проекти.  

 

 

Заключение 

Общата оценка от направения преглед на представената от кандидата гл. ас. д-р 

Методи Иванов научна продукция и академичната натовареност, както и придобитият 

професионален опит и експертиза показват, че неговата кандидатура отговаря на 

условията и реда за придобиване на академичната длъжност „Доцент“, разписани в 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности на СУ „Св. Климент Охридски“.  

 

Поради, което предлагам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват гл. 

асистент д-р Методи Иванов да бъде избран и да заеме академичната длъжност „доцент“ 

по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Народно стопанство 

– регионална икономика и администрация.  
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